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RESUMO

Essa pesquisa visa avaliar ações interdisciplinares realizadas entre 2015 e 2016 com
alunos do Ensino Fundamental da Prefeitura de Santos pelo Projeto Santos à Luz da
Leitura, com o objetivo de aventar intervenções capazes de verificar a efetividade do
projeto à luz dos autores sobre o tema de interdisciplinaridade, arte educação e
trabalho com projetos. Para tanto, nos baseamos nos autores Fazenda (2014), Lenoir
(2013), Barbosa (2010) e Hernández (1998). Utilizamos a metodologia de estudo de
caso por meio de registros, avaliações sobre o projeto realizado no fim do ano letivo
de 2016, além da participação nos projetos como professor e colaborador, para
analisar e avaliar seus objetivos e desenvolvimento de ações a partir do ensino de
arte, bem como as fragilidades encontradas e possíveis soluções para saná-las. A
partir da análise da avaliação das ações do projeto realizadas pela Prefeitura de
Santos em 2016 e de sua discussão com base nos autores, foram levantadas
questões sobre a interdisciplinaridade, principalmente em relação ao papel do aluno
nesse processo de aprendizagem. Ao final desta pesquisa, apresentamos uma
proposta de intervenção e sugerimos o uso do feedback e do portfólio, ambos
relacionados à avaliação formativa, inserindo o aluno no processo e promovendo
maior autonomia.
Palavras-chave: interdisciplinaridade, arte-educação, trabalho com projetos.

ABSTRACT
This research aims the interdisciplinary actions carried out between 2015 and 2016
with students of the Primary School of the city of Santos by the project Santos à Luz
da Leitura, with the objective of creating actions capable of evaluating the effectiveness
of the project in the light of the authors on the subject of interdisciplinarity, Art education
and work with projects. For that, we based on the authors Fazenda (2014), Lenoir
(2013), Barbosa (2010) and Hernández (1998). We used a case study methodology
by means of records, evaluation of the project of the 2016 period, as well as
participation in projects as teacher and collaborator, to analyze and evaluate their
objectives and development of actions from the teaching of art as well as how fragilities
are found and solutions to remedy them. From the analysis of the evaluation of the
actions of the project carried out by the Municipality of Santos in 2016 and the analysis
of the actions of the project based on the authors, questions were raised about the
interdisciplinarity proposed by the project, mainly in relation to the role for the student
in the learning process. At the end of the research, we suggested a proposal for a
feedback and portfolio, both related to formative evaluation, as a form of insertion or
decision process, giving the student more autonomy.
Keywords: interdisciplinarity, art-education, work with projects.
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1 INTRODUÇÃO

O

mundo

contemporâneo,

também

chamado

de

pós-moderno,

é

caracterizado pelo foco na diversidade e pluralidade de relações, trazendo consigo
uma relatividade da realidade a partir dos diferentes contextos em que o ser
humano compreende os fenômenos e tece suas relações sociais.

Essas

transformações ocorrem em uma escala global, levantando questões que não
podem ser apreendidas a partir de uma só ótica, mas pela interação entre diferentes
conhecimentos na compreensão e resolução das questões presentes na
atualidade.
Segundo Batista (2006), o pós-modernismo surgiu como uma manifestação
artística que rompia com as categorias estabelecidas pela modernidade, sendo
difundido para os diferentes campos do conhecimento, ganhando posteriormente
uma vertente desconstrucionista amparado pela natureza crítica. Ainda segundo a
autora não há um consenso entre os autores sobre a identificação de um paradigma
pós-moderno ou uma teoria pós-moderna clara e aceita por todos. Para ela, o
movimento pós-moderno trouxe uma visão de mundo mais plural e heterogênea,
onde “complexidade, indeterminação, contextualização, incerteza, dentre outras,
são categorias que passam a ser acolhidas positivamente no interior do
pensamento pós-moderno” (BATISTA, 2006, p.03). A autora (2006) elenca três
pontos referentes à pós-modernidade como forma de definir alguns de seus
parâmetros. O primeiro trata da relatividade da realidade, sua complexidade,
heterogeneidade e variabilidade, trazendo consigo múltiplas interpretações e
explicações; o segundo trata da natureza de inconclusividade e de relativismo das
explicações e análises, trazendo consigo a pluralidade e multiplicidade dos
conhecimentos

anteriormente

fragmentados;

o

terceiro

ponto

trata

da

complexidade de contextos a partir das relações sociais.
Ainda sobre a pós-modernidade, Severino (2013) traz uma diferente
perspectiva sobre essa questão, pontuando que pelo seu ponto de vista o que se
considera como pós-modernidade nada mais é que a consolidação da
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modernidade, com o aumento do individualismo, do consumismo e da expansão e
consolidação do capitalismo. Para o autor:
Que tal situação configure um contexto novo, não há como negar
nem recusar. E que obviamente exige reequacionamentos por parte
dos educadores, não está em questão. Mas, o que cabe aqui é uma
atenção cerrada a essa especificidade do momento histórico, não
se deixando levar nem por uma atitude de mera anatematização
moralizante ou saudosista, nem por um deslumbramento alienante.
(SEVERINO, 2013, p.32).

O autor Bauman (2013) sobre esse contexto contemporâneo afirma: “num
mundo como esse, somos compelidos a assumir a vida pouco a pouco, tal como
ela nos vem, esperando que cada fragmento seja diferente dos anteriores, exigindo
novos conhecimentos e habilidades” (BAUMAN, 2013, p.24).
Não cabe aqui nos estendermos nas definições sobre a pós-modernidade,
mas pontuar sua importância como uma mudança de paradigma que influencia as
diferentes esferas sociais do indivíduo, trazendo como foco central a diversidade e
pluralidade de realidades e contextos, o que de certa forma também abre espaço
para o individualismo e o consumismo apontado também por Bauman (2013)
quando trata das relações sociais na pós-modernidade ou mundo líquido como o
autor se refere, enfatizando a transitoriedade dessas relações.
Essas transformações e mudanças de paradigma do pensamento moderno
para o pós-moderno colocam a interdisciplinaridade como uma forma de se atingir
a integração dos conhecimentos no desenvolvimento de novas habilidades
necessárias para se transformar o contexto atual. Para Batista (2006), a busca do
pensamento moderno por uma crescente especialização e fragmentação do
conhecimento científico, somados à dinâmica do mundo contemporâneo, nos
levaram a um grau de compreensão e complexidade sobre o mundo que se faz
necessário o reagrupamento dos conhecimentos especializados em um processo
interdisciplinar

para

a

resolução

das

questões

presentes

no

mundo

contemporâneo. Segundo Morin, “é preciso substituir um pensamento disjuntivo e
redutor por um pensamento complexo, no sentido originário do termo complexus: o
que é tecido junto”. (MORIN, 2004 p.89).
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A interdisciplinaridade, segundo a autora Fazenda (2014), surge na Europa
no final da década de 60, época dos movimentos estudantis na França e na Itália,
buscando classificar as propostas educacionais que surgiram nessa época, numa
tentativa de romper com uma forma fragmentada de educação. Essa posição surge
como uma oposição aos padrões educacionais da época e sua excessiva
especialização, restringindo o olhar do aluno a uma única direção, o que o autor H.
Japiassú (1976) denominou de Patologia do Saber.
Nos anos 70, buscando uma melhor explicação epistemológica, surge a
distinção conceitual entre os níveis de relação: multi, pluri, inter e transdisciplinar.
A autora Olga Pombo (2005) ressalta que por trás dessas quatro palavras,
multi, pluri, inter e transdisciplinaridade, está a palavra disciplina, relacionando
todas elas, buscando romper com o caráter estanque das disciplinas. Essa situação
ocorre em diferentes níveis; na multidisciplinaridade e pluridisciplinaridade se
relaciona no nível da justaposição, colocando as disciplinas uma ao lado da outra,
sem uma real interação. Na Interdisciplinaridade, o nível de interação busca uma
maior troca entre as disciplinas, articulando e inter-relacionando diferentes
disciplinas em uma ação recíproca. No nível da transdisciplinaridade, as barreiras
que definem as disciplinas são ultrapassadas buscando um resultado além das
diferentes disciplinas e ultrapassando aquilo que é próprio das mesmas. Para a
autora, entre o simples paralelismo e a fusão das disciplinas, está a
interdisciplinaridade, em um nível intermediário entre esses dois opostos.
Segundo Fazenda (2014), na década de 90, surge uma proliferação de
práticas intuitivas com uma visão superficial sobre a interdisciplinaridade, “surgem
da intuição ou da moda, sem lei, sem regras, sem intenções explícitas, apoiandose numa literatura provisoriamente difundida”. A autora continua: “Em nome da
interdisciplinaridade abandonam-se e condenam-se rotinas consagradas, criam-se
slogans, apelidos, hipóteses de trabalho, muitas vezes improvisados e
impensados”. (FAZENDA, 2014, p.34).
A partir desse contexto sobre interdisciplinaridade que inicio minha carreira
docente lecionando na disciplina de

Arte. Meu interesse em práticas

interdisciplinares surgiu ainda na minha licenciatura em Arte em 2004, quando
realizei uma obra de vídeo instalação como trabalho de conclusão de curso voltado
à técnica de sítio específico, obra criada de acordo com o ambiente e em um espaço
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determinado, em que os elementos da obra dialogam com o meio onde ela está
inserida, incorporando o espaço de exposição e o transformando através da criação
de novos significados e novos olhares sob o ambiente cotidiano.
Essa experiência me propiciou enxergar maneiras de adaptar trabalhos
interdisciplinares na minha prática profissional, sem perder de vista os conteúdos e
habilidades inerentes à disciplina de Arte e as características específicas de cada
ambiente escolar em que lecionei.
Durante os primeiros anos de docência, trabalhei em uma Escola de Ensino
Fundamental do Estado de São Paulo onde aprendi a adaptar o currículo à
realidade dos alunos e o contexto social onde a escola estava inserida, trabalhando
interdisciplinarmente com os professores para resolver problemas como a violência
escolar, evasão, criminalidade e falta de condições materiais e estruturais do
ambiente

escolar.

Nos

anos

de

desenvolvimento

dessas

atividades

interdisciplinares foi perceptível a mudança nas interações sociais dentro e fora do
espaço escolar, percebendo alterações positivas nas relações interpessoais dos
alunos, seu interesse e empenho nas atividades realizadas.
Esses anos iniciais formaram minha visão sobre a docência, como um
trabalho em parceria, entre os atores dentro processo de ensino e aprendizagem,
professores, alunos, funcionários e familiares; altamente adaptável à realidade
onde está inserida em relação a estrutura, materiais, metodologias e estratégias;
buscando sempre um novo olhar e novas significações ao espaço escolar e à
comunidade onde ele está inserido.
Meu ingresso na Prefeitura de Santos como professor de Arte foi mediante
concurso público, entrando na categoria de professor adjunto II, como explica o
Estatuto do Magistério da Prefeitura de Santos (2012), “professor adjunto II:
portador de diploma em educação superior, em curso de licenciatura, de graduação
plena, com habilitação específica na área de atuação” (SANTOS, 2012, p.4). Ainda
segundo o estatuto, “ao professor adjunto competirá a substituição, aplicando-se,
no que couber, as atribuições estritamente pedagógicas e responsabilidades
inerentes ao exercício da docência” (SANTOS, 2012, p.13).
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Somente através de promoção interna, seguindo diversos critérios como a
avaliação anual do professor e tempo de exercício, é possível passar para professor
de educação básica II, sendo habilitado para se fixar em uma unidade escolar,
havendo disponibilidade de aulas vagas. Esse formato dificilmente permite que seja
possível ficar dois anos seguidos na mesma unidade escolar como professor
adjunto II, já que sua permanência depende da disponibilidade de aulas e
classificação do professor no momento da atribuição.
Quando ingressei, percebi que a forma como trabalhava, principalmente na
resolução de conflitos, desenvolvimento da autoestima, autonomia do aluno e a
valorização do espaço escolar perante a comunidade, apesar de importantes, não
eram suficientes para os anseios dos alunos da Prefeitura, que vinham de um
contexto diferente e, por isso, tinham outras motivações e preocupações. Quando
a falta de estrutura e materiais, a criminalidade e a violência não formam uma
sombra sobre o processo educativo, surgem outras preocupações, voltados para
principalmente voltadas para a melhoria da minha prática de ensino e no
aperfeiçoamento de uma aprendizagem mais significativa. Essa mudança trouxe
questionamentos sobre as minhas práticas interdisciplinares, me fazendo buscar
novas formas de trabalhar essa rede de conhecimentos, principalmente nas
dificuldades em adequar o tempo dos projetos ao currículo escolar, com suas
divisões de disciplinas mais fragmentadas a medida que avançam os anos do
Ensino Fundamental.
Dentre as dificuldades que encontrei nesse processo, a principal foi
justamente a rotatividade de escolas a que é submetido o professor adjunto II, não
sendo possível dar continuidade aos projetos desenvolvidos nas escolas e não
tendo o tempo de desenvolvimento e amadurecimento nas relações sociais que um
projeto de longa duração necessita dentro do ambiente escolar.
Durante os anos de 2015 e 2016, participei do Projeto Santos à Luz da
Leitura na Prefeitura de Santos, projeto que articula arte e literatura no fomento à
leitura do mundo como proposta por Paulo Freire, “a leitura da palavra não é apenas
precedida pela leitura do mundo mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de
“reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente.”
(FREIRE, 1989, p.13).
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No primeiro momento, participei de uma das ações interdisciplinares do
projeto como professor de Arte, ingressando em 2016 como colaborador do projeto
no desenvolvimento e execução das ações, desenvolvendo as ações do projeto
com os alunos em sala de aula. Desenvolvi práticas interdisciplinares em arte em
parceria com diferentes educadores na construção do conhecimento a partir da
valorização do olhar do aluno e seu contexto pessoal, produzindo livros poéticos
em diferentes linguagens, como por exemplo o livro de poemas e gravuras
chamado “O Lugar Onde Vivo”; o livro em formato de catálogo explicativo sobre os
pássaros do Brasil e Peru com fichas coloridas realizadas pelos alunos chamado
“Pássaros Daqui e Pássaros de Lá”; o livro de receitas da culinária latino-americana
e desenhos preto e branco realizados pelos alunos chamado “Sabores Latinos”,
como forma de consolidar o conhecimento apreendido durante a prática
interdisciplinar de construção coletiva do conhecimento.
Por ainda enfrentar a rotatividade de escolas nas atribuições como professor
adjunto II, o ingresso no projeto promoveu o ambiente necessário para realizar
ações de longa duração, sendo uma constante entre a rotatividade de cada ano,
permitindo o desenvolvimento de outras habilidades e conhecimentos que
ultrapassam o fim do ano letivo e não se restringem a uma unidade escolar
específica, trazendo ao mesmo tempo uma continuidade entre as atividades e
expandindo meu campo de atuação.
A escolha do tema da pesquisa parte da necessidade de transformação das
práticas educativas que o mundo contemporâneo demanda, pois acredito que a
interdisciplinaridade e a integração dos saberes têm um papel importante nessa
transformação. Minhas experiências com projetos interdisciplinares no início da
minha carreira foram importantes para perceber, de forma empírica, as
potencialidades que a interdisciplinaridade proporciona. O ingresso como
colaborador do Projeto Santos à Luz da Leitura trouxe uma nova visão sobre
projetos interdisciplinares, e uma nova reflexão sobre como a estrutura
interdisciplinar baseada em projetos de trabalho pode contribuir para uma
aprendizagem mais significativa e integrada.
Durante o curso deste Mestrado Profissional pude me aprofundar nas teorias
sobre interdisciplinaridade e projetos de trabalho, podendo perceber algumas
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fragilidades nos projetos desenvolvidos no início da minha carreira como docente,
principalmente pelo desconhecimento sobre a teoria de interdisciplinaridade, o que
muitas vezes pode resultar em um reducionismo e simplificação dos conteúdos,
não promovendo uma situação de aprendizagem adequada, como aponta Fazenda
(2014). Esses questionamentos levantaram pontos interessantes sobre o projeto
em que participo na Prefeitura de Santos e nas formas de ampliar e melhorar a
estrutura interdisciplinar presente no projeto pelo ensino de Arte, valorizando a
expressividade artística como produto do conhecimento construído coletivamente
durante as ações do projeto.
A estrutura de disciplinas do mestrado profissional, bem como seus estágios
e seminários foram imprescindíveis na construção desse olhar, trazendo diversas
semelhanças com os percursos de investigação propostos por Fazenda (2014),
onde a partir de uma autoavaliação sistemática, pude perceber o papel que a
interdisciplinaridade tinha na minha prática como docente, influenciando
diretamente no meu objeto de pesquisa, assim como as disciplinas cursadas
moldaram esse percurso de investigação, trazendo importantes contribuições
nessa construção da pesquisa.
Partindo dessa premissa, a pesquisa busca analisar os processos
interdisciplinares em diferentes práticas desenvolvidas pelo Projeto Santos à Luz
da Leitura durante os anos de 2015 e 2016, pontuando as possíveis fragilidades e
a efetividade de cada projeto à luz do referencial teórico sob o tema apresentados
ao longo da dissertação, na elaboração de ações a partir do ensino de Arte que
possam complementar o processo de construção de uma prática interdisciplinar
integradora, diversificada e que promova a autonomia e valorização dos envolvidos.
Este trabalho está dividido da seguinte maneira: introdução, revisão da
bibliografia, objeto de estudo, análise documental, considerações finais e proposta
de intervenção.
Na introdução, pontuamos a importância da presente pesquisa a partir de
uma visão contemporânea de educação, centrada na construção do pensamento
complexo e da desfragmentação do ensino através de práticas interdisciplinares.
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Em “Relações entre Arte, Interdisciplinaridade e Projetos”, destacaremos os
autores que embasaram nossa pesquisa, como Fazenda (2009, 2013, 2014),
Batista (2006) e Lenoir (2013), tratando sobre interdisciplinaridade; Rizolli (2012),
Barbosa (1998, 2008, 2010), Ferraz e Fusari (2010), sobre arte educação e
Hernandez (1998), sobre projetos de trabalho, com destaque para: Fazenda (2014),
Lenoir (2013), Barbosa (2010) e Hernández (1998), que embasaram nossa análise
sobre o projeto.
Na etapa em que tratamos sobre o “Projeto Santos à Luz da Leitura”,
trataremos do objeto da pesquisa, as ações interdisciplinares realizadas pelo
Projeto Santos à Luz da Leitura da Prefeitura de Santos, sua esfera de atuação e
ações desenvolvidas, partindo para a descrição das ações realizadas durante os
anos de 2015 e 2016, sendo eles: o livro de poema “O lugar onde vivo”; a exposição
de trabalhos artísticos realizados pelos alunos de toda a rede de ensino; a
confecção de livros poéticos com alunos do Ensino Fundamental, entre eles o livro
“Sabores Latinos” realizado com a Educação de Jovens e Adultos.
Em “Análises das ações interdisciplinares do Projeto” analisaremos as ações
interdisciplinares sob à luz dos autores escolhidos, com base no acompanhamento
e participação nas ações e na avaliação institucional sobre o projeto realizada no
final do ano de 2016 em todas as unidades escolares da Prefeitura. As avaliações
foram respondidas por todos os funcionários das unidades escolares, compilados
em uma resposta por escola. Foram escolhidas dez unidades escolares para essa
análise, dando prioridade para as escolas de período integral ou que tinham
realizado alguma proposta interdisciplinar pelo projeto.
Por fim, iremos sugerir ações por um produto de intervenção que contribua
para a construção do conhecimento mais integrado de forma que seja possível
mensurar sua eficácia nas práticas que promovam a autonomia e a integração dos
saberes na construção coletiva do conhecimento.
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2 RELAÇÕES ENTRE ARTE, INTERDISCIPLINARIDADE E PROJETOS

O objeto artístico por sua natureza é interdisciplinar, já que a arte, a cultura
e a estética são conceitos complexos que perpassam por diversas áreas do
conhecimento como a Psicologia, a Sociologia, a Neurociência entre outras áreas.
As práticas educativas em arte devem refletir esse caráter interdisciplinar, em ações
que permitam trabalhar as diferentes possibilidades de relacionar a arte e as
diferentes disciplinas como forma de validar sua importância na construção de um
ser integral frente aos anseios do mundo contemporâneo.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Arte
(1997), a educação em Arte promove o desenvolvimento do pensamento artístico
e da percepção estética, ordenando e dando sentido à experiência humana,
desenvolvendo a sensibilidade, percepção e imaginação na apreciação e
realização de formas artísticas: “esta área também favorece ao aluno relacionar-se
criadoramente com as outras disciplinas do currículo.” (BRASIL, 1997, p.19).
Nessa possibilidade do ensino de Arte, através do ato criador, o aluno pode
ampliar suas perspectivas na compreensão do mundo, trazendo maior flexibilidade
na transformação da existência através da dimensão poética, sendo o ato criador
presente em qualquer forma de conhecimento, onde este: “estrutura e organiza o
mundo, respondendo aos desafios que dele emanam, num constante processo de
transformação do homem e da realidade circundante.” (BRASIL, 1997, p.26).
O ensino de Arte dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais
envolve tanto a experiência artística em suas diferentes linguagens e o
desenvolvimento de significações através da realização de formas artísticas,
favorecendo o desenvolvimento de potencialidades como percepção, observação,
imaginação e sensibilidade, ampliando a consciência do seu lugar no mundo e
contribuindo para “sua apreensão significativa dos conteúdos das outras disciplinas
do currículo.” (BRASIL, 1997, p.32).
Baseado nas possibilidades de integração entre o ensino de Arte e as
demais disciplinas do currículo proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais
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de Arte, estabeleceremos as relações entre a arte e a interdisciplinaridade como
um processo de integração entre os diferentes conhecimentos do currículo.
A abordagem interdisciplinar utilizada no trabalho baseia-se na teoria de
Ivani Fazenda, com uma:
Abordagem fenomenológica que tem o olhar voltado para a
subjetividade dos sujeitos, à prática e experiência, à necessidade
do autoconhecimento, ao diálogo com o outro, para uma atitude
interdisciplinar que alcance uma dimensão humana para o saberser. (FAZENDA, 2009, p.47).

Nesse contexto, a disciplina de Arte tem um papel importante na construção
do indivíduo de forma integral, unificando diversos conhecimentos e habilidades na
resolução de um objetivo. Sobre esse papel da disciplina de Arte nesse processo
integrativo, Ana Mae Barbosa (2008) pontua que “a interdisciplinaridade e a
integração da arte são formas de produção que desafiam os limites, fronteiras e
territórios, buscando novas articulações com o mundo” (BARBOSA, 2008, p.01).
A Abordagem Triangular desenvolvida por Ana Mae Barbosa enfoca uma
prática docente de Arte mais contemporânea onde são desenvolvidas três vertentes
que se complementam: a leitura de mundo de forma crítica, a contextualização dos
objetos artísticos apresentados e o fazer artístico consciente. A contextualização é
o principal foco interdisciplinar nessa abordagem, “contextualizar é estabelecer
relações. Neste sentido a contextualização no processo ensino-aprendizagem é a
porta aberta para a interdisciplinaridade” (BARBOSA, 1998, p.38).
Ainda sobre o papel da disciplina de Arte nesse contexto interdisciplinar, a
autora afirma que:
Na escola as Artes não só devem ter seu espaço específico como
disciplinas do currículo, embora ensinadas através da experiência
interdisciplinar, mas também lhes cabe transitar por todo o currículo
enriquecendo a aprendizagem de outros conhecimentos, as
disciplinas e as atividades dos estudantes. (BARBOSA, 2008,
p.02).

Nesse sentido, a interdisciplinaridade surge como uma forma de
“interrelacionar as diversas disciplinas para atingir a compreensão orgânica do
conhecimento, ou abarcar a globalidade do conhecimento” (BARBOSA, 2008,
p.01).
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Sobre essa visão de interdisciplinaridade e sua relação com a busca do
pensamento complexo e da visão integral do indivíduo pós-moderno, a autora Ana
Mae Barbosa pontua que a mesma especialização que auxiliou nos modelos
fragmentados buscando um maior aprofundamento, contribuiu para uma
complexidade social que exige soluções interdisciplinares, concluindo que:
A interdisciplinaridade, portanto, tem como função integrar a colcha
de retalhos de competências altamente desenvolvidas e de
interesses diversificados e muitas vezes antagônicos. Essa
integração é uma organização que tem lugar na mente do aluno,
provocada pela forma como o conhecimento lhe é apresentado
(BARBOSA, 2008, p.11).

Essa visão da interdisciplinaridade condiz com a visão contemporânea do
pensamento artístico, como afirma Marcos Rizolli (2012), que estabelece relações
com suas características de integração, exercendo enorme influência em todos os
campos do conhecimento “constituindo-se num saber que relaciona saberes, que
propõe o encontro entre o fazer e o teorizar e entre as humanidades e as ciências,
em complexas formas de cognição (...)”. (RIZOLLI, 2012, p.785).
A partir dessa visão, a autora Batista (2006) sugere então uma importante
visão sobre a relação da interdisciplinaridade e a organização curricular
fragmentada pelas disciplinas especializadas, sugerindo que “os momentos
interdisciplinares de um currículo seriam de grande importância na promoção de
uma aprendizagem significativa a respeito do nosso mundo e sua complexidade”,
complementando o currículo disciplinar “uma vez que as análises disciplinares
promoveriam o conhecimento necessário das especificidades à compreensão de
um mundo complexo” enquanto as atividades interdisciplinares promoveriam “uma
análise interfacetada, relacional e integradora, na qual o entrelaçamento das partes
produz novo significado ao todo”. (BATISTA, 2006, p.157).
Segundo Lenoir (2013), a interdisciplinaridade pode ser observada em dois
aspectos distintos, a interdisciplinaridade científica e a interdisciplinaridade escolar,
na qual nos deteremos no momento. A interdisciplinaridade escolar, segundo o
autor, é composta por três aspectos complementares, a interdisciplinaridade
curricular, didática e pedagógica, sendo a interdisciplinaridade pedagógica
resultado do trabalho realizado nos níveis anteriores.
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Para o autor, a interdisciplinaridade curricular busca estabelecer “ligações
de interdependência, de convergência e de complementaridade entre as diferentes
matérias escolares que formam o percurso de uma ordem de ensino ministrado”
(LENOIR, 2013, p. 57).
A partir desse movimento, busca-se a organização do plano de ação a ser
realizado, chamado pelo autor de interdisciplinaridade didática, a saber:
Trata da planificação, da organização e da avaliação da intervenção
educativa. Assegurando uma função mediadora entre os planos
curriculares e pedagógicos, a interdisciplinaridade didática leva em
conta a estruturação curricular para estabelecer preliminarmente
seu caráter interdisciplinar, tendo por objetivo a articulação dos
conhecimentos a serem ensinados e sua inserção nas situações de
aprendizagem (LENOIR, 2013, p.58).

Através desses parâmetros, é possível estabelecer as bases para uma
prática interdisciplinar interessada na construção global do conhecimento e a
integração dos saberes. A interdisciplinaridade pedagógica, aquela que ocorre
dentro da sala de aula, carrega consigo a ponte entre os conceitos apresentados
anteriormente, sendo mais uma vez a contextualização o elo de ligação entre as
teorias apresentadas, como aponta Lenoir, precisando-se levar em conta a
“contextualização sócio-espaço-temporal dos processos de aprendizagem do
sujeito, e nas dimensões históricas, social e epistemológica dos conhecimentos a
serem ensinados”. (LENOIR, 2013, p.60).
A partir dessas definições é possível traçar um paralelo com a teoria de
projetos de trabalho de Hernández (1998), outro alicerce importante para a
compreensão sobre os projetos analisados, trazendo diversos pontos comuns ao
que já foi discutido anteriormente.
Segundo Hernández (1998), um componente importante é a noção de
educação para a compreensão, partindo de um princípio proposto por Dewey que
“se não se compreende o que se aprende, não há uma “boa” aprendizagem
(HERNÁNDEZ, 1998, p.25). Como Aponta Ferraz e Fusari (2010), o principio
adotado por Dewey é o da educação pela experiência, “cujo centro não é nem a
matéria a ensinar, nem o professor, mas sim o aluno em crescimento ativo,
progressivo” (FERRAZ; FUSARI, 2010, p.34).
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Hernández (1998) define a educação para a compreensão a partir de dois
eixos interligados: como os alunos aprendem e o papel desse processo de
aprendizagem e a experiência da escola na vida dos alunos. O autor assinala que
a finalidade da educação não é preparar os alunos para o futuro, em um ciclo
perverso que o leva em uma corrida até o mercado de trabalho, mas levar em conta
a experiência e as necessidades das crianças em cada período do crescimento, ao
invés de preparar para um futuro mutável e incerto, com necessidades
imprevisíveis, onde o autor pontua:
O que os alunos aprendem não se pode organizar a partir de
temários decididos por um grupo de especialistas disciplinares (ou
em transversalidade), mas, sim, a partir de conceitos ou ideiaschave (que o são por problemática, porque não apresentam uma
resposta única) que vão além das matérias escolares e que
permitem explorá-las para aprender a descobrir relações,
interrogar-se sobre os significados das interpretações dos fatos e
continuar aprendendo. (HERNÁNDEZ, 1998, p.26).

Outro ponto a ser considerado segundo o autor, dando sentido à
compreensão, é a relação do que se aprende com a vida dos alunos e professores,
o que não significa necessariamente partir dos interesses dos alunos, nem do que
gostariam de estudar, já que isso reduziria o campo da aprendizagem, se baseando
de maneira superficial e fragmentária na contextualização esperada. O
conhecimento prévio do aluno é um importante passo inicial para o
desenvolvimento do projeto, mas somente ele é insuficiente, já que se supõe que
o tema desenvolvido engloba uma série de novas informações, estabelecendo
novas associações a conhecimentos já adquiridos por eles, indo além do que eles
conhecem sobre o tema, por isso precisa estar relacionado a seus interesses.
Para Hernández (1998), é preciso diferenciar Interdisciplinaridade de
Globalização, apontando que o ponto de divergência está no caráter e valor que as
relações entre as disciplinas acontecem, e sobretudo no papel que se ocupa dentro
do currículo escolar. O autor utiliza o conceito de globalização, partindo de uma
tradição educativa vinculada aos centros de interesse dos alunos, tratando a
globalização como “a busca de relações entre as disciplinas no momento de
enfrentar temas de estudo” (HERNÁNDEZ, 1998, p.34).
Segundo Hernández (1998), a globalização situa-se em torno de três eixos:
como forma de sabedoria baseada na busca de relações para compreender o
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mundo a partir de uma perspectiva complexa; como referência epistemológica
levando a abordar problemas que vão além da compartimentação disciplinar; como
a concepção de currículo, partindo da educação para a compreensão por meio de
projetos de trabalho. O autor conclui que esse enfoque se baseia:
Na ideia de que há conceitos e problemas similares entre as
disciplinas e que a divisão atual responde a uma racionalidade
técnico-burocrática, “que fragmenta o global” (MORIN, 1993, p. 70).
Essa perspectiva da globalização trata de unir o que está separado,
estabelecendo novas formas de colaboração e de interpretação da
relação entre o simples e o complexo. (HERNÁNDEZ, 1998, p. 37).

Nesse sentido, a escolha pela análise das ações realizadas dentro do Projeto
Santos à Luz da Leitura traz consigo essa busca por uma continuidade, uma
abordagem mais complexa frente ao conhecimento.
A seguir, descreveremos o Projeto Santos à Luz da Leitura, sua esfera de
atuação e ações realizadas durante os anos de 2015 e 2016, tempo em que
participei do projeto como colaborador e atuei simultaneamente como professor de
Arte em ações interdisciplinares.
A escolha do projeto como objeto desta pesquisa surgiu da reflexão sobre a
prática proposta pela estrutura do Mestrado Profissional, buscando uma análise em
nossa prática profissional, onde a interdisciplinaridade e os projetos de trabalho
surgiram como uma constante, em especial o Projeto Santos à Luz da Leitura, o de
maior duração do qual já participei quando vivenciei transformações em minha
prática a partir dessa experiência. A época de desenvolvimento desses trabalhos
coincide com minha entrada no Mestrado Profissional e com a investigação sobre
nosso percurso profissional proposto pelo curso.
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3 PROJETO SANTOS À LUZ DA LEITURA

A escolha pelo estudo de caso como método de pesquisa parte da reflexão
sobre minha prática realizada durante o mestrado profissional, ressaltando como
elemento principal a participação em projetos interdisciplinares, onde a delimitação
do objeto de pesquisa, o Projeto Santos à Luz da Leitura, se firma pela sua
constância dentro desta prática, atuando desde 2015 nas propostas do projeto,
coincidindo com meu ingresso na pós-graduação.
Segundo Ventura (2007, p.384) o estudo de caso se origina na pesquisa
médica, com a intenção de se “adquirir conhecimento do fenômeno estudado a
partir da exploração intensa de um único caso” sendo adotado na investigação de
fenômenos de diferentes áreas do conhecimento, como um meio de organizar
dados, sem perder com isso seu caráter unitário.
O objeto de estudo pode ser amplo em sua unidade, já que sua delimitação
é uma construção mental, daí a importância na escolha do objeto de estudo,
valorizando suas características individuais e únicas, com um produto que visa
esclarecer a natureza do caso e seu contexto.
As ações interdisciplinares analisadas na pesquisa foram realizadas entre o
segundo semestre de 2015 e o ano de 2016 e fazem parte de um projeto
desenvolvido pela Prefeitura de Santos chamado Santos à Luz da Leitura que
abrange toda a rede de ensino de Santos. Participei do projeto em duas atuações
distintas: como professor de Arte nas escolas de ensino fundamental I e II,
participando das formações de professores realizadas pela Prefeitura e
desenvolvendo as atividades interdisciplinares nas unidades escolares onde
lecionava; e, como colaborador do projeto ao lado de seus idealizadores, em uma
carga horária de 150h mensais, com distintas funções: na elaboração e
desenvolvimento das ações, na montagem e mediação das exposições artísticas e
peças teatrais e na editoração de livros poéticos realizados pelos alunos como
resultado da valorização do conhecimento desenvolvido durante o projeto.
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Participar dos dois lados do projeto, como professor e colaborador, permitiume enxergar de forma global as ações desenvolvidas por ele a partir do recorte da
minha prática. Analisei a efetividade e fragilidades que pudessem ser evidenciadas
nas ações interdisciplinares das quais participei, e com base nas teorias sobre
interdisciplinaridade de Fazenda e Lenoir, arte educação de Ana Mae Barbosa e
projetos de trabalho de Fernando Hernández, procurei através do ensino de Arte e
suas linguagens, sanar as dificuldades encontradas em busca da construção
coletiva do conhecimento.
O Projeto Santos à Luz da Leitura é realizado pela Prefeitura de
Santos desde 2015, mas as ações desenvolvidas pelo grupo idealizador do projeto
tiveram início em 2013 em diferentes moldes em um percurso que ganhou cada
ano mais espaço até culminar na elaboração do projeto atual. O projeto era
desenvolvido apenas como formação, principalmente para os educadores que
trabalhavam no programa de escola integral da Prefeitura de Santos conhecido
como Escola Total, dentro das unidades de período integral e em núcleos
espalhados pela cidade em espaços comunitários. Entre 2013 e 2014, nesse
formato, foram trabalhados dois temas: a cultura da África, em 2013, e a cultura
nordestina sob o tema “Do Mar ao Sertão”, em 2014. Desses projetos surgiram os
parâmetros para as ações desenvolvidas atualmente pelo projeto, em um trabalho
em constante progresso.
Inspirado pela Unesco, que cunhou o ano de 2015 como Ano Internacional
da Luz e das Tecnologias Baseadas na Luz, o projeto ganhou o nome Santos à Luz
da Leitura e passou a funcionar em toda a rede de ensino municipal, com ações
que se desenvolvem por toda a cidade, buscando com isso colaborar para a
manutenção do título de Cidade Educadora, valorizando o trabalho desenvolvido
pelos alunos das escolas municipais e fomentando o hábito da leitura através da
articulação entre a arte e a literatura. O princípio de uma Cidade Educadora,
segundo o Portal da Educação da Prefeitura de Santos (2017), consiste em
trabalhar a escola como espaço comunitário e a cidade como grande espaço
educador, aprender na cidade, com a cidade e com as pessoas, valorizando a
vivência e priorizando a formação de valores. A Cidade Educadora começou como
um movimento em 1990 no I Congresso Internacional de Cidades Educadoras, em
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Barcelona, com o objetivo de trabalhar em projetos e atividades para melhorar a
qualidade de vida dos habitantes, sendo posteriormente formalizado no III
Congresso Internacional de Bolonha, em 1994.
A partir desses parâmetros, o grupo interdisciplinar idealizador do projeto,
composto por: Claudia Maria Rodrigues Alonso e Marisa Carvalho Pires de Freitas,
formadoras de Língua Portuguesa; Valéria Vegas, formadora da Educação Infantil
e Rita de Cássia do Nascimento Q. Mendes, formadora de Arte, elaborou um
conjunto de ações guiadas por um tema central escolhido anualmente a ser
desenvolvido em conjunto com o Projeto Político Pedagógico de cada Unidade
Escolar da Prefeitura de Santos, com ações que atingem três diferentes esferas de
atuação: macro, médio e microesfera.
A macroesfera, a cidade de Santos como um todo, desde sua relação com
os temas escolhidos como forma de conhecimento e pesquisa até as ações
pontuais que visam à participação e apreciação dos munícipes, exposições
artísticas em espaços públicos, apresentações artísticas e lançamentos dos livros
produzidos pelos alunos em eventos abertos aos pais e à comunidade. Essa é uma
forma de trabalhar a cidade como grande espaço educador.
A medioesfera contempla todas as unidades escolares municipais de
Santos, focadas em ações formativas que buscam desenvolver a temática proposta
com o intuito de ampliar os espaços educativos e transformar a escola em um
espaço comunitário, difundindo a arte e literatura através de acompanhamento
formativo, materiais de apoio e formações práticas integradas ao tema trabalhado
durante o ano letivo. Ainda nessa esfera, são realizadas duas grandes ações
leitoras que ocorrem em todas as unidades municipais simultaneamente, uma em
cada semestre, um espaço para colocar em prática o que vem sendo desenvolvido
nas formações ao mesmo tempo em que integra diferentes contextos e realidades
escolares em prol de uma atividade simultânea.
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No primeiro semestre é realizada a Sessão Simultânea de Leitura, em uma
ação que envolve toda a comunidade em um dia reservado para a contação de
histórias das mais diferentes maneiras, reunindo os alunos, pais, professores e
demais funcionários da escola.
No segundo semestre é realizado a Sessão Simultânea de Leitura de
Imagem, com o intuito de estimular o olhar estético através da leitura de diferentes
imagens, obras de arte, curta metragem, histórias imagéticas, entre outros, como
forma de ampliar o conceito de leitura, com a participação de toda a comunidade,
transformando o espaço da escola e valorizando a vivência dos alunos.
Por fim, na microesfera estão as seis unidades de período integral da
Prefeitura de Santos, onde ocorrem atividades pontuais de longa duração,
apresentações artísticas e a elaboração de livros poéticos, aproveitando o maior
tempo disponível para a realização de atividades que envolvem toda a unidade
escolar.

Esse

ambiente

também

propicia

maior

aderência

para

ações

interdisciplinares, realizando atividades que se iniciam em um período escolar e
tem continuidade no contraturno, promovendo mais tempo para que o aluno possa
compreender o que está sendo desenvolvido e maior acompanhamento da sua
produção artística, ou seja, o produto dessas ações.
Segundo o Portal da Educação da Secretaria de Educação de Santos, a
educação integral prevê uma nova organização curricular que propicie a
participação comunitária em uma gestão democrática e emancipatória, sabendo
que somente a ampliação do tempo na escola não promove um desenvolvimento
da integralidade do aluno. Na Prefeitura de Santos a educação integral acontece
de duas formas: as escolas de período integral que funcionam das 7h às 17h45
com atividades do ensino regular e currículo comum e atividades voltadas às
múltiplas linguagens; o núcleo da Escola Total, espaços voltados para a
continuidade do turno do ensino regular, com atividades de arte e esportes que
buscam o desenvolvimento integral do aluno. Segundo o site, na Prefeitura de
Santos em 2006 havia cinco escolas de período integral e doze núcleos da Escola
Total. A figura 1 ilustra o campo de atuação do projeto.
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Figura 1 - campo de atuação do projeto
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No ano de 2015, o tema desenvolvido foi “Poéticas do Imaginário Infantil”,
trabalhando o olhar dos alunos e sua estética pessoal, através de diferentes
materiais de pesquisa e desenvolvimento de diferentes produtos. No primeiro
semestre foi trabalhado a visão poética infantil através da análise do filme “O
Menino e o Mundo” (2014), de Alê Abreu, partindo então para uma exploração do
entorno e dos pontos característicos da cidade de Santos. Desses trabalhos
surgiram uma série de produtos relacionando à visão estética dos alunos, suas
vivências e compreensão do espaço físico onde estão inseridos, produzindo com
isso trabalhos artísticos para uma grande exposição realizada no final do primeiro
semestre, produções artísticas e livros poéticos que registraram esse percurso de
aprendizagem.
No ano de 2016, o tema trabalhado foi “Meu mundo é maior do que o meu
quintal”, e buscava desenvolver uma proximidade com os países da América Latina
a partir do reconhecimento de sua literatura e arte voltada ao público infantil.
Durante o ano foram desenvolvidas diversas ações nesse sentido, trabalhando com
autores e artistas de três países: Argentina, Peru e Chile. A partir dos livros e obras
de arte apresentadas, os alunos conheceram um pouco mais sobre a cultura
desses países utilizando a linguagem artística e poética como um impulsionador
para a construção do conhecimento de maneira global.
Apesar do projeto partir das linguagens da arte e da literatura, os temas
escolhidos englobaram conhecimentos de diferentes áreas, como Geografia e
História, que propiciaram aos alunos uma visão global e integrada dos saberes
desenvolvidos durante o ano letivo. Essa integração ocorreu inicialmente com a
escolha do tema, que não se restringiu à literatura e arte, mas tratou de conceitos
que perpassaram as diferentes áreas do conhecimento, complementados por uma
extensa pesquisa de material didático como apoio às ações desenvolvidas nas
escolas que foram direcionadas aos professores e educadores de cada área
participante. Apesar dessa divisão, os professores de Arte, por exemplo,
desenvolveram conceitos de História e Geografia enquanto contextualizaram os
artistas apresentados pelo tema do projeto. Os temas escolhidos buscaram
consolidar a ponte entre a arte e a literatura, através do material de apoio e das
formações mensais com os professores de Arte e Língua Portuguesa,
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fomentadores do projeto dentro das escolas, em parceria com os coordenadores e
educadores das escolas de período integral.
O projeto promove as condições para que seja possível que os professores
adaptem e reorganizem as ações pedagógicas, relacionando o tema central anual
escolhido pela equipe de formação do projeto, estabelecendo ligações com a
realidade de cada escola estimulando as potencialidades encontradas em cada
sala de aula, permitindo ao professor dar sua contribuição e sua particularidade a
cada ação do projeto de forma a flexibilizar os materiais de apoio pedagógico
desenvolvidos em um contato direto através das formações com os idealizadores.
Este processo de valorização da experiência pessoal tanto dos alunos quanto dos
professores pode ser desenvolvido em sua plenitude, dando força e unidade ao
trabalho desenvolvido.
Minha participação no projeto começou em 2015, enquanto trabalhava como
professor de Arte em uma escola municipal de período integral. Realizamos uma
ação interdisciplinar em parceria com o Projeto Santos à Luz da Leitura que
culminou com a elaboração de um livro de poemas e gravuras realizado pelos
alunos e lançado em um grande evento de literatura da cidade de Santos: a Tarrafa
Literária, evento aberto ao público e que fomenta a leitura contando com a
participação de diversos autores em eventos espalhados por toda a cidade de
Santos.
Em 2016, comecei a participar como colaborador do Projeto com 150 horas
mensais no contraturno das minhas aulas regulares, participando da elaboração e
desenvolvimento das ações realizadas durante o ano letivo. Nesse segundo
momento, pude, além de compreender melhor a dimensão do projeto, participar na
elaboração, desenvolvimento e mediação da exposição dos trabalhos de todos os
alunos da rede municipal de ensino. Participei também da elaboração e editoração
de três livros poéticos que registraram diferentes pesquisas realizadas pelos alunos
da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. O
objetivo sempre foi de valorizar a construção do conhecimento por parte dos alunos
e seu percurso de pesquisa no decorrer do processo promovendo uma educação
de qualidade e emancipatória.
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Com base nos parâmetros apresentados, iremos descrever e analisar as
ações interdisciplinares desenvolvidas no Projeto Santos à Luz da Leitura,
utilizando como ferramenta as definições e delimitações de cada teoria sob a ótica
dos autores escolhidos, com o enfoque no ensino de Arte e a promoção de
melhorias para as práticas realizadas, buscando definir se as ações foram
interdisciplinares e se o projeto pode se encaixar em um projeto de trabalho,
pontuando as fragilidades e acertos dentro das ações analisadas.
A primeira ação ocorreu no segundo semestre de 2015 e o produto desse
trabalho foi a criação de um livro de poemas e gravuras sobre o entorno da escola
quando participei como professor de Arte do ensino regular.
A segunda ação aconteceu no primeiro semestre de 2016, já como
colaborador do projeto, participei da elaboração, execução e mediação da
exposição dos trabalhos artísticos desenvolvidos pelos alunos, também atuei como
professor realizando atividades com os alunos que tiveram seus trabalhos
expostos.
A terceira ação ocorreu no segundo semestre de 2016, também como
colaborador do projeto, quando trabalhei na elaboração e editoração de três livros
poéticos realizados com diferentes faixas etárias. Nessa colaboração, trabalhei na
editoração e impressão dos livros, a partir de pesquisas realizadas pelos
educadores de período integral e professores das respectivas unidades escolares
que desenvolveram as ações.
Os livros editados e sua construção visual foram: um livro sobre cabelos
com a Educação Infantil; um catálogo de pássaros com os alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental; e um livro de receitas com os alunos da Educação de Jovens
e Adultos, onde também trabalhei como professor de Arte nessa unidade escolar e
fui um dos responsáveis pela ação proposta, participando da pesquisa e montagem
de receitas da América Latina na cozinha experimental. A seguir para ilustrar nossa
pesquisa construímos o quadro 1 com a descrição das ações desenvolvidas no
projeto e as figuras 2 e 3 que demonstra a linha do tempo das ações desenvolvidas
pelo projeto Santos à luz da leitura e os projetos desenvolvidos em 2015,
respectivamente.
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Figura 2: linha do tempo
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QUADRO 1 - AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PROJETO SANTOS À LUZ DA LEITURA
C) “Obras Literárias Infantis”:
A) “O lugar onde vivo”

B)

“Meu Mundo é
Maior que meu
Quintal”





catálogo de pássaros Brasil e Peru;
pesquisa sobre os cabelos na Educação Infantil;
livro de receitas do Chile, Argentina, Peru e Brasil produzido pela Educação de Jovens e
Adultos”

Descrição dos Projetos
Livro de poemas realizado
com os alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental de uma
unidade de ensino de tempo
integral da Prefeitura de
Santos.
projeto
interdisciplinar
realizado em 2015 pela
professora do 5º ano, o
professor
de
Arte,
a
educadora de Arte do período
integral e a professora de
informática educativa.
O projeto realizou um estudo
do meio pelo entorno da
unidade escolar, pesquisa da
história
do
bairro
e
desenvolveu
poemas
e
gravuras sobre o lugar
estudado.
Esse material se tornou um
livro de poemas produzido
pela Prefeitura de Santos e
distribuído para os alunos.

Org.: BISPO (2017)

Elaboração, montagem e
mediação da exposição dos
trabalhos
desenvolvidos
pelos alunos durante o
primeiro semestre de 2016.
Esse trabalho faz parte do
Projeto Santos à Luz da
Leitura da Prefeitura de
Santos, articulando Arte e
Literatura.
O
tema
desenvolvido em 2016 foi
sobre artistas da América
Latina.
Visa valorizar o olhar do aluno
sobre sua produção, apreciar
o trabalho dos outros alunos e
conhecer um pouco mais
sobre os artistas trabalhados
no semestre
A exposição foi realizada no
prédio da Cultura dentro do
Arena Santos em Santos com
trabalhos de todos os alunos
da rede municipal de ensino.

Produtos realizados pelo Projeto Santos à Luz da Leitura sob o tema desenvolvido em 2016. Países da
América Latina: Peru, Chile, Argentina.
O catálogo de pássaros do Brasil e do Peru foi realizado com o 5º ano do Ensino Fundamental de uma
unidade de ensino de período integral, onde foi realizada uma investigação sobre os pássaros através
de estudo do meio no orquidário de Santos, palestras com uma bióloga explicando sobre os pássaros
pesquisados. Os alunos desenvolveram fichas com as informações pesquisadas, desenhos e pinturas
dos pássaros e esse material se tornou um catálogo produzido pela Prefeitura e distribuído aos alunos.
Esse projeto interdisciplinar foi realizado pelo educador de Arte, a educadora de vivência pedagógica,
e os colaboradores do Projeto Santos à Luz da Leitura.
O Livro Nossos Cabelos partiu de uma pesquisa realizada com os alunos da Educação Infantil da
Prefeitura de Santos, onde a professora da sala realizou uma investigação com os alunos sobre os
cabelos, utilizando diversas atividades como desenho no espelho, utilizando desenhos em
transparências sobre as fotos dos alunos, trabalhos direcionados para criação de linhas até produzir o
resultado final, autorretratos dos alunos de 3 e 4 anos representando seus cabelos. Esse material foi
utilizado na criação do livro produzido pela Prefeitura de Santos e distribuído aos alunos.
O livro Sabores Latinos foi o produto de um projeto desenvolvido com o Ciclo I e II da Educação de
Jovens e Adultos de uma unidade escolar da Prefeitura de Santos. O projeto interdisciplinar contou com
a participação da professora do Ciclo I, o professor de Arte e a professora de Informática Educativa. Foi
realizada uma pesquisa sobre receitas dos países da América Latina, onde os alunos realizaram essas
receitas na cozinha experimental. A receita pesquisada e a origem do prato serviram de base para a
criação do livro de receitas produzido pela prefeitura de Santos e distribuído aos alunos.
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Figura 3: 2015 – livro de poemas

39

3.1 Ações interdisciplinares desenvolvidas pelo projeto
3.1.1 Livro de poemas “O lugar onde vivo
No segundo semestre de 2015, participei do Projeto Santos à Luz da Leitura
sob o tema “poéticas do imaginário infantil”, desenvolvendo uma prática
interdisciplinar que culminou na produção do livro de poema “Poéticas do
Imaginário Infantil – O Lugar onde vivo” com alunos do 5º ano do Ensino
Fundamental da unidade escolar onde lecionava. Este projeto interdisciplinar foi
realizado em parceria com a professora titular do 5º ano do Ensino Fundamental, a
professora de Informática Educativa e a educadora de Arte do período integral.
Sobre o Projeto Santos à Luz da Leitura, essa prática interdisciplinar recebeu
o tempo necessário para sua realização e o espaço adequado de apreciação e
reflexão sobre o que foi produzido. O tema foi desenvolvido pelos professores e
educadores e inserido no calendário escolar da Prefeitura, ocupando um tempo e
espaço no currículo da escola. Dessa forma, pode-se, efetivamente, valorizar o
conhecimento desenvolvido a partir da vivência e experiência dos alunos e de seu
processo de desenvolvimento dentro do tema central do projeto, tendo como
resultado a produção de uma obra literária.
Partindo de um trabalho de pesquisa e desenvolvimento de poemas
realizado pela professora titular do 5º ano, foi idealizada a criação de um livro de
poemas que relacionava o tema anual desenvolvido pelo projeto - que no ano de
2015 discutia o imaginário infantil – e, as características do entorno das unidades
escolares, sob a ótica dos alunos e sua poética particular.
Durante o primeiro semestre de 2015, foi realizada a investigação sobre o
entorno da escola e seu reconhecimento através de estudos do meio, desenhos de
observação e fotos, atividades desenvolvidas pela educadora de Arte do período
integral, enquanto isso, na aula de informática educativa, os alunos pesquisaram
sobre a história do bairro onde a unidade escolar estava inserida, além de situar
sua localização no mapa e pesquisar antigas fotos do local.
A professora do 5º ano inseriu o estudo sobre o gênero textual poema,
relacionando a pesquisa realizada pelos alunos à construção de poemas, suas
definições e sentidos. Os alunos começaram então a criar os poemas sobre os
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pontos geográficos da cidade de Santos, os quais foram realizados com base nas
pesquisas sobre o entorno e na sensibilidade adquirida ao fazer o estudo do meio
e dos desenhos por meio da observação. Esses poemas compõem o livro
confeccionado por eles.
Nas aulas de Arte foram desenvolvidas gravuras, utilizando diferentes
técnicas e tendo como objetivo ser o contraponto visual dos poemas desenvolvidos
pelos alunos, como pode ser visto nas Figuras 4 e 5 de forma a compor as páginas
que se tornariam o livro de poemas, apresentados nas Figuras 6 e 7. A produção
foi partilhada entre as aulas de Arte no período regular e as aulas de Arte do período
de tempo integral. A diagramação e editoração do livro foi acompanhada por todos
os envolvidos, durante as aulas de Informática Educativa, com participação dos
alunos durante todo o processo de realização.

Figura 4: realização das gravuras.

Figura 5: realização das gravuras.
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Figura 6: gravura realizada pelos alunos e escolhida para a capa do livro.

Figura 7: Página do livro de poemas realizado pelos alunos.

O livro foi lançado no Museu Pelé em setembro de 2015, durante o evento
de literatura da cidade de Santos, conhecido como Tarrafa Literária, onde os alunos
receberam uma cópia do livro junto a seus familiares, apresentaram seus poemas
e compartilharam sua experiência e produção.
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Esse momento de valorização e reconhecimento do trabalho desenvolvido,
da reflexão sobre o processo e sua validação foi possível graças à sua relação com
o Projeto Santos à Luz da Leitura, ganhando força através das diversas ações
desenvolvidas durante o ano, dando maior solidez ao trabalho desenvolvido já que
o tema “poéticas do imaginário infantil” foi trabalhado em atividades diversas de
exploração espacial e sensibilização sobre o tema, permitindo ao aluno relacionar
diferentes facetas sobre o mesmo assunto, facilitando a realização de um produto
final que representasse esse percurso. Sobre a importância dessa estrutura,
Severino pontua que “Também as demais manifestações da fragmentação da
prática escolar vão se diluindo quando a intencionalidade é efetivamente vivenciada
no contexto de um projeto educacional consolidado” (SEVERINO, 2013, p.40).
O projeto promoveu a formação aos professores sobre o tema desenvolvido
naquele ano e capacitação sobre as diferentes técnicas de gravura utilizadas nas
aulas de Arte, oferecendo ao mesmo tempo a autonomia aos professores na
condução da criação do livro, no qual o conhecimento foi construído a partir do
processo de elaboração, resultando em conhecimento para todos os envolvidos.
Esse processo permitiu que o livro de poemas fosse desenvolvido, observando-se
o tempo de preparação e produção dos alunos, além do apoio de material
pedagógico e acompanhamento dos formadores do projeto.
O tema e sua amplitude foram elaborados por diferentes facetas, tanto nas
suas áreas de aderência como arte e literatura no desenvolvimento dos poemas e
das gravuras, assim como o acompanhamento de outras áreas do conhecimento
relacionados ao tema. Os educadores do programa Escola Total realizaram com os
alunos o estudo do entorno, sua relação histórica e geográfica, deixando-os com
mais preparo para desenvolver uma prática interdisciplinar sobre o tema. Sobre
essa organização e sua influência na construção de um conhecimento significativo,
Severino (2013) argumenta:
Consequentemente, a prática da interdisciplinaridade, em qualquer nível,
mesmo no plano da integração curricular, depende radicalmente da
presença efetiva de um projeto educacional centrado numa
intencionalidade definida com base nos objetivos a serem alcançados
pelos sujeitos educandos (SEVERINO, 2013, p.40).

A figura 8 ilustra as ações desenvolvidas em 2016 pelos alunos envolvidos no
projeto.
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Figura 8: 2016 exposição livros poéticos
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3.1.2 Montagem da Exposição dos trabalhos dos alunos e monitoria no
projeto “Meu Mundo é Maior que meu Quintal”
No início de 2016 ingressei como colaborador no Projeto Santos à Luz da
Leitura, nesse ano sobre o tema “meu mundo é maior que o meu quintal” a respeito
da arte e literatura de países da América Latina participei de diferentes atividades
dentro da execução do projeto, trabalhando durante o primeiro semestre na
elaboração e montagem da exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos
de toda a rede municipal de ensino de Santos.
Durante o primeiro semestre de 2016, os alunos conheceram um pouco mais
sobre escritores e artistas plásticos do Peru e da Argentina, estudaram diferentes
técnicas artísticas e diferentes autores da literatura desses países, reconhecendo
seus costumes, lendas, folclore e características típicas. O estudo desse material
foi desenvolvido por todas as unidades de ensino da Prefeitura de Santos, os quais
elaboraram objetos em formato de livros e releituras das obras artísticas, troca de
cartas entre escolas, entre outros trabalhos.
O objetivo foi relacionar a realidade dos alunos e seu conhecimento sobre
seu país com a descoberta dos países vizinhos e suas particularidades, como
costumes, vestuário, alimentação, pontos turísticos, língua e com isso ampliar seus
conhecimentos de mundo. A exposição dos trabalhos realizados partiu do
pressuposto da valorização da poética dos alunos e sua visão única sobre o que foi
desenvolvido durante o primeiro semestre, como pode ser visto nas Figuras 9 e 10.

Figura 9: exposição dos trabalhos realizados pelos alunos.
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Figura 10: exposição dos trabalhos realizados pelos alunos.

Os trabalhos foram expostos no Prédio da Cultura no Arena Santos, ficando
por 15 dias aberto ao público para apreciação. Divididos entre artistas do Peru e da
Argentina, os trabalhos foram inspirados por artistas como Xul Solar, Josué
Sanchez, Milo Lockett, Fito Espinosa, Isol Misenta, além de trabalhos ampliados e
esculturas a partir de obras realizadas pelos alunos, contação de histórias peruanas
e argentinas e um vídeo com o processo de elaboração dos trabalhos gravados nas
escolas com depoimento dos alunos.
Como professor de Arte no ensino regular, participei das atividades
propostas pela equipe de formação, desenvolvi uma dinâmica no qual os alunos do
1ª ano do Ensino Fundamental reproduziam cenas a partir das ilustrações do livro
“Ter um patinho é útil” (2013), da autora e ilustradora argentina Isol Misenta.
Durante a sessão simultânea de leitura, trabalhei com os alunos técnicas como
colagem, utilizando diferentes materiais como tecido, giz pastel e pinturas em
diferentes suportes. Essas atividades foram desenvolvidas como forma de
estabelecer as relações culturais entre os países pesquisados e o nosso e um
espaço para que o aluno expressasse o que foi aprendido durante a pesquisa,
através da linguagem artística. As produções dos alunos fizeram parte da
exposição.
Somado aos trabalhos artísticos, a exposição também mostrou cartas
escritas pelos alunos e trocadas entre escolas, nas quais eram relatadas
curiosidades e pontos importantes dos países trabalhados. Essa integração dentro
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do tema desenvolvido, visou estabelecer a aquisição de conhecimento mais plural
e interdisciplinar vivenciadas pelos alunos.
Além da elaboração e montagem da exposição, também trabalhei como
mediador das visitas feitas pelas escolas, percebi como foi importante para os
alunos reconhecerem seus trabalhos expostos, a partir do que foi produzido dentro
da sala de aula, percebendo assim a importância de sua parcela de contribuição
dentro de um projeto maior.
Essa experiência como monitor das visitas dos alunos teve grande
importância na minha reflexão sobre o projeto e, posteriormente, no produto que a
pesquisa iria propor.
As visitas ocorreram através do Programa Escola Total, que possui ônibus
para o transporte dos alunos às escolas, o que facilitou o agendamento para
visitarem a exposição.
A presença dos alunos durante a exposição tem potencial para ser um
importante momento de troca entre os colaboradores do projeto e os alunos
participantes, aproveitando a possibilidade de eles estarem presentes para sugerir
novos encaminhamentos e refletirem sobre como o tema foi trabalhado em suas
escolas.
Como monitor das visitas das escolas, percebi de forma empírica a maneira
como os temas propostos foram trabalhados nas escolas, transparecendo as
diferentes dinâmicas de cada unidade escolar, algo que apesar de perceptível, não
encontra nenhum registro por parte dos colaboradores e formadores, ficando difícil
identificar em quais escolas o tema foi bem trabalhado e em quais precisaria de um
apoio maior no seu desenvolvimento.
A experiência de atuação nesse projeto permitiu-me perceber como essa
estrutura de organização curricular, material de apoio e acompanhamento
pedagógico podem favorecer o trabalho interdisciplinar e seu desenvolvimento no
qual o processo, tão vital para a prática interdisciplinar, ganha base mais sólida,
permitindo que os professores promovam práticas interdisciplinares mais
significativas e integradas, ao mesmo tempo valorizando suas potencialidades e de
seus alunos.
3.1.3 Produção de obras literárias infantis no projeto Santos à Luz da Leitura
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Das ações do projeto, além da montagem e mediação da exposição da
releitura de artistas da América Latina produzidas pelos alunos, participei da
confecção de três livros no segundo semestre de 2016, sendo eles: um catálogo de
pássaros presentes no Brasil e no Peru realizado com os alunos do 5º ano do
Ensino Fundamental; um livro sobre os tipos de cabelos realizado pelos alunos da
Educação Infantil; um livro de receitas do Chile, Argentina, Peru e Brasil, realizado
com alunos da Educação de Jovens e Adultos.
Desses trabalhos, apenas o livro de receitas teve minha participação ativa
como professor de Arte, em todas as etapas de desenvolvimento, pois foi realizado
com minhas turmas do EJA (Educação de Jovens e Adultos). Nos outros casos,
meu trabalho se concentrava na produção e encaminhamento do livro impresso, a
partir do material desenvolvido e pesquisado pelos alunos em conjunto com seus
professores.
Acompanhei o desenvolvimento das pesquisas que se tornariam os livros
poéticos, em que foram utilizadas diferentes abordagens dos conteúdos, buscando
as informações e pesquisa em diferentes fontes e com o foco na prática artística
como impulsionador da pesquisa.

3.1.3.1 Livro catálogo de pássaros – Pássaros Daqui Pássaros de Lá
No livro-catálogo sobre pássaros do Brasil e Peru, chamado “Pássaros Daqui
e Pássaros de Lá”, os alunos entraram em contato com os diferentes tipos de
pássaros de cada região, participaram de um estudo do meio pelo Orquidário, onde
puderam observar os pássaros e suas características, participaram de uma palestra
com uma bióloga para aprofundar sua pesquisa e, por fim, realizaram as produções
artísticas e criação do catálogo a partir do que foi observado, pesquisado e
discutido na palestra, tendo sido registradas nas fichas produzidas pelos alunos,
como pode ser visto nas Figuras 11 a 14.
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Figura 11: produção dos alunos.

Figura 12: produção dos alunos.
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Figura 13: apresentação do catálogo dos pássaros.

Figura 14: página do catálogo dos pássaros.
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3.1.3.2 Livro Educação Infantil – Nossos Cabelos
O livro “Nossos Cabelos” surgiu de uma investigação sobre linhas na
Educação Infantil, partindo então para o estudo dos fios de cabelo e seus diferentes
tipos. Os alunos puderam entrar em contato com o próprio corpo, através de uma
pesquisa que partiu do reconhecimento do próprio cabelo no reflexo do espelho,
desenhos realizados a partir de fotos de seu rosto em transparência, até a
representação do rosto e cabelo de cada aluno da sala de educação infantil,
transformando-se em um livro lúdico sobre essa pesquisa, apresentados nas
Figuras 15 a 17. Minha participação nessa ação foi de editoração do livro a partir
das imagens realizadas pelas professoras de Educação Infantil, com a colaboração
na organização realizada pela formadora de Arte e sua visão do projeto.
Essa participação foi importante para mim como colaborador, pois pude
perceber a abrangência do projeto em suas mais diversas ramificações,
trabalhando com o material produzido pelos alunos da Educação Infantil até a
educação de Jovens e Adultos, percebendo que o único impedimento real ao
projeto deve-se à disponibilidade ou não, dos professores nas ações propostas.

Figura 15: página do livro nossos cabelos.
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Figura 16: capa do livro nossos cabelos.

Figura 17: capa do livro nossos cabelos.

3.1.3.3 Livro de receitas – Sabores Latinos
O livro de receitas “Sabores Latinos” com receitas dos países da América
Latina escolhidos pelo projeto, foi realizado com os alunos da Educação de Jovens
e adultos, turma em que lecionava em 2016, tendo realizado a pesquisa das
receitas e elaboração dos pratos na cozinha experimental em parceria com a
professora de informática e a professora do Ciclo I do noturno, mas que acabou
movimentando todo o período.
A pesquisa teve como objetivo auxiliar no desenvolvimento da alfabetização dos
alunos através da elaboração das receitas, de suas pesquisas e elaboração dos
pratos, em um ambiente de cooperação e parceria, como pode ser visto nas Figuras
18 a 20.
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Figura 18: produção dos alunos.

Figura 19: pesquisa realizada pelos alunos.

Figura 20: página do livro de receitas Sabores Latinos.
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Como professor de Arte pude acompanhar e direcionar o trabalho para os
alunos da Educação de Jovens e Adultos, percebendo como o empenho dos alunos
mobilizou toda a unidade escolar, trazendo alunos de outras salas e professores de
diferentes disciplinas para participarem do projeto, envolvendo o período noturno
como um todo na execução da ação interdisciplinar que se tornaria o livro de
receitas.
O fato da escola ter abraçado o projeto trouxe um sentimento maior de
pertencimento para uma turma que se sentia excluída das grandes ações
realizadas pela Secretaria de Educação de Santos, trazendo um novo olhar para o
conhecimento que eles estavam desenvolvendo, colocando-os como protagonistas
de seu percurso.
Os alunos se tornaram mais participativos e adotaram uma postura mais
ativa dentro da unidade escolar, participando de diferentes projetos realizados pela
Prefeitura de Santos, sendo visível a melhora na sua prática como estudantes. Vale
ressaltar que os alunos da Educação de Jovens e Adultos também participaram da
exposição de trabalhos em 2016, o primeiro ano desde que o projeto iniciou.
A apresentação desse trabalho de confecção de livros ocorreu durante o
encerramento do projeto no ano, em novembro de 2016, no Teatro Guarany em
Santos (SP), onde foram apresentadas danças produzidas pelos alunos e a
apreciação dos livros pelos professores e alunos presentes. A apresentação
ocorreu nos três períodos, com apresentações de dança de manhã e à tarde com
alunos da educação infantil, fundamental I e fundamental II, baseados em livros de
autores da América Latina que foram trabalhados pelo projeto durante o ano e
desenvolvido pelas educadoras de dança do período integral e a formadora de Arte.
Os alunos que participaram da elaboração dos livros contavam suas
experiências para os visitantes enquanto mostravam o trabalho finalizado,
pontuando os momentos de maior importância para eles no processo de
aprendizagem e elaboração do material exposto.
No período noturno, ocorreu a entrega do livro de receitas para os alunos do
EJA, com a participação da Secretária de Educação, com espaço para autógrafos
e degustação das receitas ilustradas no livro, sendo um momento de grande
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emoção para os alunos, visto por eles como uma valorização de seu percurso de
aprendizagem, como pode ser visto nas Figuras 21 a 24.

Figura 21: apresentação de dança no Teatro Guarany.

Figura 22: apresentação de dança no Teatro Guarany.
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Figura 23: apresentação dos livros no Teatro Guarany.

Figura 24: apresentação dos livros no Teatro Guarany.
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Esse segundo momento de encontro com os alunos, trouxe consigo
momentos importantes na construção do conhecimento integrado e na autonomia
dos alunos participantes. Ouvindo os alunos comentarem sobre o processo de
pesquisa e desenvolvimento do tema que culminou na construção do livro, foi
possível perceber como as práticas realizadas em sala contribuíram para uma visão
global do que estava sendo desenvolvido. Os alunos pontuavam como determinado
estudo do meio ou palestra influenciou na sua compreensão do tema trabalhado,
assim como estabeleceu novas relações dentro do ambiente escolar, promovendo
a autoestima e participação dos alunos envolvidos, enfim, valorizando seu olhar.
Novamente, a compreensão desses processos ocorreu de forma empírica,
sem um acompanhamento ou registro sistemático, tornando difícil de mensurar a
abrangência dessa transformação no percurso de aprendizagem dos alunos
participantes das ações do projeto.
Apesar disso, ficou claro durante a apresentação no final do ano de 2016
que o projeto realiza um importante papel na valorização dos alunos, melhorando
sua autoestima e favorecendo seu aprendizado dentro e fora dos limites do projeto,
criando uma nova relação entre os alunos e o ambiente escolar, estimulando a
investigação e a cooperação na construção coletiva do conhecimento. Porém, ao
não utilizar de instrumentos de acompanhamento e mensuração desse
aprendizado, não é possível dizer com clareza como cada escola desenvolveu o
tema do projeto, nem como foi a receptividade dessas ações para os alunos ou as
transformações que essa prática trouxe para seu desenvolvimento pessoal.
Esses dois momentos de encontro com os alunos ganha um contorno mais
forte quando se observa as dificuldades materiais de se reunir um grupo de alunos
de diferentes unidades escolares em um único ambiente, pela insuficiência de
ônibus para o transporte de todos os alunos, a dificuldade de agendamento de um
local como o teatro Guarany, nas horas de trabalho para a construção de uma
apresentação de dança, tudo isso requer muita logística e organização. Esses
momentos podem, além da confraternização e troca de experiências, proporcionar
um momento de reflexão e estímulo para que mais alunos possam adquirir uma
compreensão mais global do que está sendo desenvolvido pelo projeto.
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4 ANÁLISE DAS AÇÕES INTERDISCIPLINARES DO PROJETO
Neste capítulo analisamos as ações realizadas pelo Projeto Santos à
Luz da Leitura sob dois enfoques diferentes.
No primeiro momento, analisamos a avaliação realizada no final do ano
de 2016 nas unidades escolares participantes do projeto, observando a avaliação
geral das ações realizadas pelo projeto nas escolas e dando ênfase na exposição
de arte realizada no final do primeiro semestre, durante a Semana de Educação,
bem como as sugestões e comentários das escolas sobre dificuldades encontradas
nesse processo, como problemas estruturais e de material para o desenvolvimento
dessas ações.
No segundo momento, analisamos as ações pontuais realizadas pelo
projeto, apresentados durante o ano e realizadas principalmente em escolas de
período integral, sob a ótica dos autores que embasam a pesquisa, analisando as
ações interdisciplinares do projeto sob o enfoque da interdisciplinaridade, da arte
educação e dos projetos de trabalho.
4.1 Análise das avaliações sobre o projeto realizadas em 2016
No final do ano de 2016 foi realizada uma avaliação sobre o projeto
Santos à Luz da Leitura nas escolas participantes do projeto, sendo esse o primeiro
ano desse tipo de avaliação.
Essa avaliação foi respondida por todos os professores, educadores, equipe
técnica e funcionários das unidades escolares, sendo compilado em uma resposta
única encaminhada para a Seção de Formação da Prefeitura, onde o projeto está
inserido. Participei dessa avaliação como professor e tive acesso às avaliações
através da seção de formação da Prefeitura, como pode ser observado no anexo
A.
Foram selecionadas 10 escolas, priorizando as escolas de período
integral e as escolas que realizaram ações pontuais no decorrer do ano de 2016,
traçando um panorama das escolas que participaram mais ativamente das ações
do Projeto Santos à Luz da Leitura, como pode ser visto nos anexo B.
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A escolha da análise a partir dessas avaliações vem ao encontro das
questões levantadas no decorrer da pesquisa, principalmente na forma como são
avaliadas as ações interdisciplinares realizadas pelo projeto e seu alcance na
construção de uma prática para a compreensão e integração dos saberes.
Segundo Perovano (2016, p.171), “a estatística descritiva é o resumo
dos dados da pesquisa”, para analisar essa coleta de dados, optamos pelas tabelas
de frequência, podendo estabelecer comparações entre os resultados obtidos. Vale
Salientar que para a construção das Tabelas 1, 2 e 3, utilizamos o modelo descrito
na obra de Perovano (2016, p.175).
Como pode ser observado na Tabela 1, as ações analisadas são: a
sessão simultânea de leitura no primeiro semestre com livros relacionados ao tema
e a participação dos pais; a sessão simultânea de leitura de imagens, com livros
imagéticos ou leituras de obras de arte; a exposição dos trabalhos artísticos dos
alunos durante o mês de agosto na semana de educação; as participações dos
formadores nas RAPs (Reunião de Aperfeiçoamento Pessoal), para sanar
possíveis dúvidas e auxiliar nos encaminhamentos do tema; e, por fim, a
participação dos professores nas formações realizadas pelos idealizadores do
projeto.
Na sua maior parte, a avaliação foi positiva em relação às ações
realizadas nas escolas, sendo avaliados como excelentes e satisfatórios as ações
propostas pelo projeto, tendo sido um retorno positivo das escolas, professores e
funcionários da equipe técnica.
Essas ações fizeram parte da estrutura montada pelo projeto para atingir
sua medioesfera de atuação, que compreende todas as unidades escolares da rede
municipal de ensino, com ações incorporadas ao projeto político pedagógico da
escola e parte do calendário de atividades das unidades. São ações monitoradas
pelas coordenadoras do projeto, mas que não dependem de uma ação mais pontual
de acompanhamento e direcionamento, como é o caso dos livros poéticos e
apresentações artísticas.
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Tabela 1: Avaliação do Projeto Santos à Luz da Leitura 2016
Excelente
Sessão
Simultânea
de Leitura
Sessão
Simultânea
de Leitura de
Imagem
Exposição
Semana da
Educação
Participação
em RAPs
Participação
em
formações
Org. BISPO (2017).

Satisfatório

Regular

Insatisfatório

7

-

-

3

Não temos
como avaliar
-

Tt
10

5

4

-

1

-

10

4

4

-

-

2

10

6

4

-

-

-

10

5

3

2

-

-

10

Aproveitamos esse momento para focar na avaliação da exposição de
arte, como pode ser visto na Tabela 2, uma das ações analisadas pela pesquisa,
apontando algumas dificuldades encontradas que influenciaram a construção do
produto final da pesquisa.
Apesar de 80% das avaliações serem positivas à exposição, um dado
que chama atenção são os 20% que não tem como avaliá-la, pois a Prefeitura não
disponibilizou ônibus para as unidades escolares levarem os alunos, ficando a
cargo de cada unidade encontrar formas de visitarem. Este fato é diferente do
programa Escola Total que disponibiliza o transporte dos alunos para os núcleos.
Na sua maior parte, os alunos do programa Escola Total são os mesmos
alunos das escolas de período regular e integral, tendo sido oportunizado a eles a
visita à exposição, mas o mesmo não ocorreu com os professores dessas unidades,
que para irem à exposição precisaram fazê-lo por conta própria, tendo encontrando
dificuldades de tempo disponível, já que muitos trabalham em dois períodos e em
diferentes prefeituras. Por esse motivo, a exposição teve início durante a Semana
de Educação, momento em que o professor poderia aproveitar para visitá-la e
conhecer os trabalhos desenvolvidos em outras unidades escolares.
Como colaborador do projeto e mediador das visitas à exposição, pude
perceber que mesmo na semana de educação, os professores não conseguiram ir
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à exposição, por não conseguir conciliar os horários de suas palestras com a visita
à exposição.
Essa situação dificultou estabelecer uma visão global do que estava
sendo desenvolvido, já que o professor que está guiando as ações dentro da sala
de aula acabou não tendo conhecimento de como seu material foi exposto,
perdendo a oportunidade de conhecer diferentes abordagens sobre o mesmo tema
elaborados por outros professores, não havendo a troca necessária para que suas
ações venham a evoluir a partir da apreciação do que os outros trabalharam.
Tabela 2: Avaliação da exposição de arte do Projeto
Santos à Luz da Leitura 2016
Categoria

Frequência

Percentual

Percentual
Acumulado

Excelente

4

40%

-

Satisfatório

4

40%

80%

Regular

-

-

-

Insatisfatório

-

-

-

Não temos como
avaliar
Tt

2

20%

100%

10

100%

Org. BISPO (2017).

Essa questão fica mais clara quando se analisa as perguntas abertas,
conforme a Tabela 3 que discute as sugestões e críticas sobre o Projeto Santos à
Luz da Leitura, onde a estrutura da Prefeitura aparece como um obstáculo a essas
ações, como pode ser observado a seguir:
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Tabela 3: Avaliação do Projeto Santos à Luz da
Leitura 2016 Perguntas abertas
Categoria
Dificuldade de Visita
à exposição de arte
Falta de material de
apoio para as ações
Comparecimento da
família nas ações
Escolha do tema
desenvolvido pelo
projeto no ano
Datas das ações
realizadas nas
escolas
Tt

Frequência

Percentual

Percentual
Acumulado

3

13%

-

5

25%

38%

5

25%

63%

5

25%

88%

2

12%

100%

10

100%

Org. BISPO (2017).

Além da dificuldade de visita dos professores à exposição, também
houve a dificuldade no comparecimento da família às ações propostas pelo projeto
com a proximidade de outros projetos desenvolvidos pelas unidades escolares.
Essas questões referentes à organização das unidades escolares, seu público alvo
e o local onde essas unidades estão inseridas, fizeram parte da logística das
unidades escolares, não cabendo ao Projeto Santos à Luz da Leitura sua resolução.
Apesar disso, as ações que puderam ser realizadas nas escolas pelo
projeto visaram essa integração entre a família, a comunidade onde ela está
inserida e a unidade escolar, buscando não só a integração entre os diferentes
sujeitos, mas o estímulo à leitura e à arte, não só para os alunos, mas também para
seus pais e familiares, já que para formar no aluno a aptidão pela leitura e pela arte,
é preciso estimulá-lo não só dentro do ambiente escolar como em sua casa e
comunidade, para que as ações tragam frutos mais duradouros.
Dos pontos levantados pelas unidades escolares durante a avaliação, a
falta e material de apoio para realizá-las, como as sessões simultâneas de leitura
de imagem e textos e a escolha do tema desenvolvido pelo projeto durante o ano
letivo são o que iremos nos debruçar no momento.
Essas questões são tema de grande discussão entre os professores e
formadores durante os encontros mensais, principalmente durante o ano de 2016,
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no qual foram trabalhados artistas e autores da América Latina, o que foi
considerado por muitos como algo fora da realidade dos seus alunos, questionando
se deveriam focar suas atenções para a cultura de diferentes países enquanto os
alunos conhecem tão pouco sobre a cultura do seu próprio país. Isso se reflete
também na escolha do material de apoio, livros e obras de países como Chile,
Argentina e Peru, muitas vezes não disponíveis nas bibliotecas das escolas,
dificultando a utilização desse material, que na maioria das vezes era escasso para
suprir a necessidade de uma unidade escolar e todas as suas classes.
Porém, o que pude perceber como colaborador do projeto, enquanto
realizava as monitorias dos alunos à exposição, foi que o tema quando
desenvolvido corretamente, com empenho dos professores e apoio da equipe
técnica, trouxe grandes avanços e conquistas na formação desses alunos, muitos
deles chegavam à exposição falando algumas palavras em espanhol, reconheciam
no mapa cada país e suas peculiaridades, sabiam as diferenças culturais entre
cada país, valorizando ainda mais a cultura brasileira, em comparação ao que
tinham aprendido durante o ano. Na sua maior parte, a escolha do tema
proporcionou uma reflexão sobre a cultura local e a cultura de outros países,
principalmente nas unidades que trabalharam com os livros indicados pelo projeto,
que na sua maioria estavam presentes na biblioteca das unidades escolares, ainda
que insuficientes para todas as turmas trabalharem simultaneamente.
Como professor de Arte, trabalhei o tema com alunos da Educação de
Jovens e Adultos e pude perceber como esse novo conhecimento trouxe novas
reflexões para os alunos, interessados em conhecer um pouco mais sobre a cultura
de diferentes países, sempre estabelecendo relações com a cultura local, podendo
enxergar as influências que essas culturas têm na nossa vida contemporânea.
Sobre a escolha do tema, essa questão é complexa pois envolve
diversas questões que fogem ao escopo dessa pesquisa, mas o assunto é
frequente durante as formações, onde os professores pedem mais autonomia na
escolha dos temas e na forma de abordar o mesmo, sugerindo que cada unidade
trabalhe com um tema da maneira que melhor atenda suas necessidades, já que
cada unidade escolar se encontra em uma realidade diferente.
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Sem aprofundar muito nessa questão, a escolha de um grupo de
formadores para organizar o caráter curricular de um projeto como o Santos à Luz
da Leitura traz consigo essas duas facetas da mesma moeda: por um lado, a
estrutura estabelecida pelos formadores traz uma unidade e um foco importante
para um projeto dessa dimensão, sem com isso retirar a autonomia dos professores
ou mesmo trabalhar com diferentes temas dentro de sua unidade escolar, mas essa
organização é necessária para que o projeto não caia em simplificações e
reducionismos, perdendo assim sua força de atuação. Por outro lado, se o projeto
busca a integração dos saberes e o desenvolvimento da leitura e da arte nas
unidades escolares da Prefeitura, é preciso que os professores tenham autonomia
para expor a realidade de suas condições de trabalho e juntos possam sugerir
temas mais condizentes com o que se vivencia dentro da sala de aula.
O papel dos formadores como organizadores e coordenadores do
projeto é de extrema importância para que o projeto mantenha o seu nível de
qualidade, mas é preciso estabelecer espaços de comunicação entre essa
organização e os professores que irão desenvolver as ações, para que não se torne
algo imposto, vindo de cima, como uma obrigação.
4.2 Análise das ações interdisciplinares a partir dos autores
Os projetos apresentados serão analisados em relação às suas concepções
e objetivos, com base nos autores que versam sobre o tema interdisciplinaridade e
trabalho em projetos. Os autores escolhidos são: Yves Lenoir e Ivani Fazenda
sobre interdisciplinaridade e integração dos saberes, Fernando Hernandez sobre
projetos de trabalho e Ana Mae Barbosa sobre arte educação.
Embora já tenhamos ressaltado em outro momento da pesquisa
consideramos necessário voltar a apontar a importância da participação de cada
um destes autores e, posteriormente, comentar a contribuição junto ao projeto
Santos à Luz da Leitura.
Uma das semelhanças entre a visão dos autores está no enfoque da
participação e interação dos envolvidos no processo de aprendizagem, como forma
de ampliar as possibilidades de construção do conhecimento. A autora Ivani
Fazenda (2014) e o autor Yves Lenoir (2013) tratam da interdisciplinaridade como
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uma troca dialógica entre os participantes do processo de aprendizagem, na qual
a parceria, a interação e a troca são principais componentes na construção do
conhecimento interdisciplinar. No mesmo sentido, o autor Fernando Hernández
(1998) pontua os trabalhos em projetos como uma forma de compreender a
pluralidade de sentidos que um tema permite, sempre focado na troca entre
professor e aluno, como base para definir os caminhos da construção do
conhecimento. A autora Ana Mae Barbosa (2010) com sua abordagem triangular
para o ensino de Arte, possibilita espaço para a troca e para o aluno trazer sua
poética pessoal para a construção do conhecimento artístico, através da
apreciação, contextualização e desenvolvimento de diferentes técnicas e
linguagens na criação artística.
Uma das diferenças na visão de cada autor é o enfoque e grau de
importância de cada etapa no processo de construção do conhecimento. Para
Hernández (1998), o foco é a compreensão global do problema apresentado, na
flexibilidade dos projetos em relação aos encaminhamentos frutos dessa relação
entre professor e aluno. Para Fazenda (2014), a base dessa relação está na troca
de experiências, na subjetividade dos sujeitos para a construção do conhecimento
não fragmentado. O autor Yves Lenoir (2013) aponta para a sistematização e
organização do conhecimento como forma de uma compreensão mais integrada
dos saberes e a autora Ana Mae Barbosa (2010), coloca a contextualização como
ferramenta para a compreensão interdisciplinar do objeto estudado.
4.2.1 Análise sob o enfoque de Ivani Fazenda na discussão dos projetos
Para Fazenda (2013), a didática interdisciplinar tem como ponto central o
exercício da ambiguidade, o que traz consigo a questão da diversidade, apontando
para o “papel antropológico da educação como ciência multifocalizada e
pluridimensionada, em que a perspectiva da diversidade é requerida pela
multiplicidade das perspectivas particulares” (FAZENDA, 2013, p.11).
Essa visão sobre a ambiguidade, segundo a autora, marca os projetos
interdisciplinares que buscam novos caminhos na educação ao mesmo tempo em
que é realizado ainda dentro do esquema tradicional e disciplinar. A ambiguidade
aparece também quando analisamos a forma como fomos educados, comparando
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com as mudanças ocorridas no campo da educação atualmente. Sobre o assunto,
a autora pontua, “a exigência interdisciplinar que a educação indica reveste-se
sobretudo de aspectos pluridisciplinares e transdisciplinares que permitirão novas
formas de cooperação, principalmente o caminho no sentido de uma
policompetência” (FAZENDA, 2013, p.12).
Sobre a formação interdisciplinar, a autora alerta sobre “o caráter intuitivo
das práticas comumente chamadas de interdisciplinares”:
Nelas impera a circulação de conceitos e esquemas
cognitivos sem consistência, ou apenas disciplinarmente
consistentes, portanto insuficientes para agir ou pensar
interdisciplinarmente. (FAZENDA, 2013, p.13).
Durante minhas práticas interdisciplinares iniciais, pude perceber como o
caráter puramente intuitivo pode promover práticas que parecem interdisciplinares
no primeiro olhar, mas que por sua falta de organização e construção conceitual,
se perdem dentro das ações e não promovem uma aprendizagem satisfatória, ou
mesmo a integração dos saberes em um objetivo comum.
O primeiro passo para a mudança desse quadro, segundo a autora, seria
abandonar uma visão unidirecional e restritiva dentro da educação, onde “exercitar
uma forma interdisciplinar de teorizar e praticar educação demanda, antes de mais
nada, o exercício de uma atitude ambígua” (FAZENDA, 2013, p.13). Sobre essa
atitude ambígua, Fazenda (2013, p.13-4) a define como “ao mesmo tempo, a
enfrentar o caos e a buscar a matriz de uma ordem, de uma ideia básica de
organização”, aceitando “a loucura que a atividade interdisciplinar desperta e a
lucidez que ela exige”, tornando toda a produção “metadisciplinar, isto é, causada
e causante, ajudada e ajudante, mediatizada e mediatizante – portanto, sempre
confrontável, inquerível, duvidável”. Nessa concepção de educação, o professor
precisa de uma “disciplina de ação muitas vezes contrária à que convencionalmente
estamos habituados”. (FAZENDA, 2013, p.13-4).
A autora levanta quatro competências que esses professores precisam ter
para uma formação interdisciplinar capaz de promover práticas interdisciplinares
produtivas, como a competência intuitiva, intelectiva, prática e emocional.
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Fazenda (2013, p.15) cita como a competência intuitiva a de um professor
que busca “alternativas novas e diferenciadas para o seu trabalho”, muitas vezes
incomodando instituições com planos mais rígidos. A autora pontua ainda a
pesquisa como uma característica dessa competência, já que o professor que
busca novas formas de trabalho precisa da pesquisa e incentiva os alunos a
pesquisar. Para a competência intelectiva, a autora pontua a capacidade de refletir
como característica principal, procurando atividades que possam desenvolver o
pensamento reflexivo. A competência prática se refere principalmente à
organização espaço temporal do professor, trazendo dentro da organização um
ponto seguro para os alunos, através do planejamento e da organização prática,
promove um ambiente propicio à inovação. Na competência emocional, a autora
pontua o autoconhecimento, utilizando do afeto para a propagação das ideias e
atividades desenvolvidas, “auxiliando na organização das emoções, contribui
também para a organização de conhecimentos mais próximos às vidas”.
(FAZENDA, 2013, p.16).
A partir dessa premissa, é possível observar algumas dessas características
nos professores envolvidos nas ações interdisciplinares do projeto. Em relação à
competência intuitiva e sua relação com a pesquisa e a procura por novas técnicas
de ensino, pude perceber essa preocupação nos processos de que participei
ativamente como professor e colaborador do projeto, onde a participação da
Informática Educativa garantia o espaço para a pesquisa e busca por alternativas
de abordagem aos temas trabalhados, o que pude acompanhar também nas
práticas das quais participei apenas como colaborador. A pesquisa ganhava papel
importante nas etapas de desenvolvimento dos procedimentos interdisciplinares
realizadas, que iniciavam guiadas na sala de informática e se estendiam aos
estudos do meio e palestras escolhidas para compor um panorama do que estava
sendo desenvolvido.
Sobre a capacidade intelectiva, em especial sua relação com a reflexão e
autoconhecimento proposta pela autora, pude perceber que os professores que se
envolvem nesses tipos de projeto buscam uma melhoria na educação com base na
reflexão que fazem do seu próprio trabalho e como podem melhorá-lo. A busca por
diferentes abordagens na educação parte dessa busca interna através do
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autoconhecimento e o reconhecimento de como a estagnação pode afetar a
educação. São professores interessados em conhecer novas formas de se
trabalhar, em um constante aprendizado com os seus pares. Essa relação se torna
o elo entre os diferentes profissionais envolvidos nessas ações interdisciplinares,
vindos de diferentes realidades e com conhecimentos diversos. O que une o grupo
durante o desenvolvimento do projeto é a vontade de melhorar através da reflexão
sobre sua prática, partindo da troca de experiências e conhecimentos.
A capacidade prática aparece como uma interessante questão a ser
analisada. A organização espaço-temporal apresentada pela autora, traz realmente
um conforto entre os participantes do projeto, que muitas vezes estão se arriscando
em um campo desconhecido, tanto para professores como para os alunos,
buscando através da prática construir coletivamente um conhecimento sobre o
tema, o que muitas vezes requer que os alunos arrisquem e experimentem o erro,
assim como os professores. Porém o que se encontra muitas vezes no ambiente
escolar é o que a autora apontou anteriormente quando se refere às instituições
rígidas que não favorecem a prática interdisciplinar em virtude da desorganização
controlada que ela causa no ambiente escolar. Isso faz com que os professores
envolvidos se tornem mais vigilantes com a organização das etapas e materiais
utilizados durante a prática interdisciplinar, de modo a garantir um espaço seguro
para a experimentação.
Por último, a competência emocional pode ser vista como o motor de
qualquer prática interdisciplinar, principalmente nas que tive a oportunidade de
participar. Nesse caso, até mesmo as práticas intuitivas, sem o conceito de
interdisciplinaridade definido de que participei mantinham como sua grande força
de ação as relações emocionais que se estabeleciam dentro dessas práticas.
Somente com essa relação emocional entre os profissionais participantes, entre
eles e os alunos e principalmente frente ao conhecimento, torna-se possível realizar
uma prática interdisciplinar que busque o desenvolvimento integral do indivíduo,
apoiado no rigor da pesquisa, da reflexão de sua trajetória, de organização de suas
etapas e principalmente de sua relação emocional.
É importante ressaltar que em algum nível essas competências também
apareceram nos projetos interdisciplinares do início da minha carreira, acredito que
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essas características atraem as pessoas para práticas inovadoras e projetos
interdisciplinares, justamente por compartilharem dessa visão para a educação. O
que diferencia essas práticas intuitivas do que é proposto pela autora, a meu ver, é
a tomada de consciência dessas relações e o papel dessas competências dentro
da educação. Somente assim, é possível tomar uma atitude consciente em direção
a educação que se procura atingir.
4.2.2 Análise sob o enfoque de Yves Lenoir na discussão dos projetos
Nesse momento, apresentaremos a visão embasada pela pesquisa de Yves
Lenoir sobre interdisciplinaridade e integração dos saberes, traçando uma análise
preliminar dos projetos apresentados anteriormente.
O autor Yves Lenoir (2013, p.54-5) pontua que o conceito de integração de
saberes pode ser analisado sob vários ângulos, como trabalho de integração a
partir da ótica do educador, como articulador do currículo; como integração das
aprendizagens pela ótica do aluno, onde este se insere e intervém nos processos
mediadores de aprendizagem; ou como integração dos conhecimentos, como
produto da aprendizagem, como um processo interno de construção cognitiva. Para
o autor, conforme o quadro 2, qualquer recurso ao conceito de integração pede que
se responda às seguintes perguntas:
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Quadro 2 - Análise de integração dos saberes presente nos projetos segundo o enfoque de Yves Lenoir
Integração dos saberes
segundo Lenoir

Projeto Santos à Luz da Leitura

1) Por que integrar, ou quais são as 1 – o projeto buscava favorecer a integração da aprendizagem e dos saberes através de ações que
finalidades primeiras de tal opção?
desenvolviam a pesquisa e nutrição estética sob diversos aspectos abordados pelo tema,
permitindo uma maior diversidade de encaminhamentos, passando por conteúdos de diferentes
2) O que integrar, ou quais são os
disciplinas.
objetos concernentes a um tal
processo?
2 – o que se buscava integrar no projeto eram os objetos de estudo, as diferentes técnicas e
estratégias para atingir seus objetivos.
3) Quem integra, ou quais são os
verdadeiros autores?
3 – os autores dessa integração no projeto foram os idealizadores do programa Santos à Luz da
Leitura, em comum acordo com os professores que desenvolveram as ações.
4) Como se faz a integração do
sujeito, ou quais são os processos 4 – a integração do sujeito parte do reconhecimento do objeto de estudo e de seu caráter
aos quais ele recorre?
interdisciplinar. Para que fosse possível trabalhar em uma estética adequada, o aluno precisou
estabelecer relações com o que observou e pesquisou durante o processo de desenvolvimento do
5) A qual concepção do saber adere o
projeto, sendo capaz de se expressar esteticamente entre a linguagem do poema, das gravuras e
educador, ou qual relação ele mantém
das suas impressões sobre o tema de pesquisa: o reconhecimento do entorno.
com o saber?
5 – a concepção do saber é de construção, estabelecendo ligações entre os diferentes conceitos
6) a que condições se volta o
para que o aluno possa construir sua própria imagem do que foi trabalhado.
educador para favorecer a integração
das aprendizagens e dos saberes, ou 6 – nesse projeto foram trabalhadas diversas situações didáticas com a finalidade de trazer a
quais são os modelos e as situações poética do olhar do aluno para um produto concreto, no caso o livro de poemas. Foram utilizados
didáticas,
os
métodos,
os estudos do meio, reconhecimento de diversas técnicas e linguagens como a gravura em diferentes
procedimentos aos quais ele deve materiais, leitura de poemas e observação e pesquisa dos pontos da cidade, permitindo aos alunos
recorrer?
explorarem sua sensibilidade estética na produção do livro.
(LENOIR, 2013, p.54-5)
Org.: BISPO (2017)

A partir desses parâmetros é possível analisar o Projeto Santos à Luz da Leitura
bem como as ações interdisciplinares desenvolvidas no projeto, sob a ótica do autor
Lenoir, buscando compreender qual o nível de integração que os projetos
proporcionam.
Segundo o autor as respostas para essas perguntas “conduzem à noção de
interdisciplinaridade”, pelo ponto de vista da atividade integrativa, da integração das
aprendizagens ou da integração dos conhecimentos. (LENOIR, 2013, p.55).
Para

Lenoir

(2013),

é

importante

diferenciar

a

integração

e

a

interdisciplinaridade, e com isso assegurar sua complementaridade. Para o autor, “a
interdisciplinaridade trata dos saberes escolares, a integração é, antes de tudo, ligada
a todas as finalidades da aprendizagem” (LENOIR, 2013, p.53). A integração, como
aponta o autor, busca estabelecer relações entre os conceitos de interdisciplinaridade
e a integração, podendo ser observado sob três pontos de vista complementares; o
trabalho de integração, a integração de aprendizagens e a integração dos
conhecimentos.
Como aponta o autor, do ponto de vista do educador, a integração sob a ótica
do trabalho de integração “é um processo de articulação curricular dos programas de
estudos e de gestão, sobre o plano didático, do planejamento da intervenção
educativa” (LENOIR, 2013, p.54).
Nos projetos desenvolvidos essa articulação curricular parte dos idealizadores
do Projeto Santos à Luz da Leitura, sendo o planejamento da intervenção educativa
realizado em parceria com os professores durante as formações que o projeto
promove. A partir dessa troca, os professores adequam as propostas à realidade de
suas escolas e alunos.
Ainda segundo Lenoir (2013), do ponto de vista do aluno, a integração de
aprendizagens, trata da inserção do aluno nos processos e etapas da aprendizagem,
na intervenção dos processos mediadores, na relação entre o aluno e os objetos de
sua aprendizagem.
O Projeto Santos à Luz da Leitura parte da relação entre arte e literatura,
reforçando esse olhar estético nos alunos e valorizando sua leitura do mundo. Os
produtos desenvolvidos nos projetos partem dessa visão do aluno e sua aderência ao
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tema desenvolvido, buscando uma troca entre os centros de interesse dos alunos e
os temas desenvolvidos pelo projeto e propiciando a integração da aprendizagem.
Para o autor, o terceiro ponto a ser abordado em relação à integração e sua
relação com a interdisciplinaridade está a integração dos conhecimentos, no caso, o
produto de aprendizagem, como aponta o autor “a integração define o resultado da
aprendizagem em que se encontra o sujeito da aprendizagem” (LENOIR, 2013, p.54).
A integração dos conhecimentos dentro dos projetos apresentados se reflete
nos produtos desenvolvidos pelos alunos, através da sensibilidade estética e artística,
como valorização do percurso de investigação dos alunos, a compreensão plural do
tema abordado e a construção do conhecimento integrado sob um tema desenvolvido
durante o ano letivo.
Portanto, a integração é vista como um processo de construção do
conhecimento, um processo interno do sujeito dessa aprendizagem, com a mediação
do educador para as práticas que favoreçam a integração.
4.2.3 Análise sob o enfoque de Fernando Hernández na discussão dos projetos

Para o autor Hernández (1998), as características que fundamentam a visão
da educação para a compreensão através de projetos de trabalho buscam dar sentido
ao conhecimento baseado nas relações e fenômenos naturais e sociais como forma
a compreender a complexidade do mundo contemporâneo, planejando estratégias
para abordar temas que vão além da fragmentação disciplinar, onde o professor se
torna um guia na condução dos temas e matérias desenvolvidas com os alunos.
Segundo Hernández (1998), essa abordagem contribui para a aquisição de
capacidades relacionadas a auto direção, promovendo a iniciativa do aluno durante a
pesquisa; a capacidade inventiva, promovendo um ambiente propício para a utilização
criativa de recursos e métodos; a capacidade de formulação e resolução de
problemas; a integração, favorecendo a síntese de ideias, experiências e informação
de diferentes fontes e diferentes disciplinas; a capacidade de tomada de decisões e
por fim, a comunicação interpessoal, mediando opiniões e pontos de vistas diversos.
O autor alerta para a importante questão de que os projetos de trabalho não
podem ser considerados um método, já que isso poderia se tornar um reducionismo
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limitante das possibilidades que os trabalhos com projetos proporcionam. O autor
pontua alguns fatores que fazem o professor buscar transformar os projetos de
trabalho em um método, como: o reflexo de uma crença de que os alunos para
aprender precisam seguir um conjunto de regras predeterminadas, com uma
preocupação por um resultado final controlável; uma busca por segurança e ordem no
ambiente profissional, atrás de um controle através do planejamento educativo,
fechando as possibilidades e transformando os projetos em algo rígido e estático; a
busca de um percurso linear, centrado no professor e nas suas escolhas dentro de
um percurso controlado; e por fim, a ideia do método como uma moda ou novidade,
reduzindo e simplificando uma ideia em busca de inovação curricular que nem sempre
corresponde às necessidades e trajetórias dos envolvidos no contexto escolar.
O autor conclui salientando que o desenvolvimento de um projeto não é linear
ou previsível, onde o professor precisa pesquisar e aprender pela troca com os alunos,
não podendo ser reproduzido integralmente, já que depende das relações pessoais
estabelecidas entre professores e alunos dentro do contexto onde a escola está
inserida.
Vale ressaltar que nosso interesse na teoria apresentada por Hernández não é
estabelecer um método para analisar os projetos apresentados na pesquisa, mas
compartilhar de sua visão de uma educação para a compreensão que possa ajudar a
compreender o mundo complexo em que vivemos. Os parâmetros que definiremos a
seguir fazem parte do que o autor considera presente nos diversos projetos de
trabalho que teve contato, sendo algumas características presentes em outras
estratégias de ensino.
Entre as abordagens em comum com outras modalidades de ensino, o autor
destaca que os projetos de trabalho vão além dos limites curriculares; focam na
realização de atividades práticas; os temas são apropriados aos interesses e
desenvolvimento do aluno; são realizadas visitas, estudos do meio, presença de
palestrantes na sala de aula sobre o tema; tem como seus objetivos a realização de
pesquisa e organização de diferentes fontes de informação; são realizados através de
atividades individuais e em grupos, relacionado com as habilidades e conceitos a
serem desenvolvidos.
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Estabelecendo uma relação com os projetos analisados na pesquisa, a
abordagem do Projeto Santos à Luz da Leitura condiz com o que o autor apresenta,
no qual o tema anual ultrapassa o limite curricular, partindo das áreas de Arte e Língua
Portuguesa para as outras áreas do conhecimento como Geografia e História por
exemplo, o tema como a poética do olhar infantil, ou a relação cultural com os países
da América Latina, são temas complexos para serem abordados pela visão de uma
só disciplina. Os temas estão relacionados aos centros de interesse dos alunos e
apoiado pelos recursos didáticos condizentes com seu desenvolvimento, organizado
através das formações de professores. Como foi descrito anteriormente, os projetos
contam com palestras, visitas e estudo do meio, buscando estabelecer diferentes
formas de apropriação da informação e construção global do conhecimento. O projeto
é focado na prática dos alunos e a valorização da sua expressão artística.
Hernández (1998), pontua o que para ele caracteriza um projeto de trabalho,
quais elementos considera diferentes das outras modalidades de ensino. Para o autor
os projetos de trabalho começam de um tema ou problema negociado com os alunos,
partindo então para o processo de pesquisa onde se buscam diferentes fontes de
informação, estabelecendo os critérios de ordenação e interpretação da informação,
buscando relações com outros problemas e dúvidas que possam surgir, apresentando
o processo de elaboração do conhecimento que foi seguido no projeto, avaliando o
que foi aprendido e abrindo a possibilidade de continuação através da conexão com
outro tema ou problema.
Essa sequência, para o autor, pode servir de fio condutor para a realização dos
projetos de trabalho, onde o percurso nunca é fixo e o foco está na relação entre
professor e aluno, na negociação sobre o tema e interpretação das diferentes fontes,
na construção coletiva do conhecimento e na abertura para a incorporação de novos
questionamentos que possam surgir durante o percurso.
É possível analisar o desenvolvimento pedagógico dos projetos descritos na
pesquisa a partir da sequência proposta pelo autor, pontuando suas semelhanças e
diferenças. Os temas realizados dentro do Projeto Santos à Luz da Leitura são
delineados pela equipe formadora idealizadora do projeto, não partindo de uma
negociação entre professores e alunos, o que delimita e limita a autonomia e
participação dos envolvidos nas tomadas de decisões. O processo de pesquisa se
utiliza de diferentes fontes de informação, abrindo espaço para a ordenação e
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interpretação dos alunos mediados pelo professor, porém o percurso não é aberto
para questionamentos ou diferentes temas que a pesquisa pode trazer, podendo ser
realizado pelo professor e alunos, mas não dentro do percurso desenvolvido pelo
projeto. A elaboração do conhecimento e a avaliação do que foi aprendido ocorre
através da linguagem artística, propiciando a integração entre diferentes conceitos
desenvolvidos durante a pesquisa.
A partir dessa análise, é possível perceber que algumas características-chave
do processo de construção dos projetos de trabalho não estão presentes nos projetos
analisados, principalmente no que diz respeito as relações que se estabelecem dentro
da sala de aula na elaboração do tema e a escolha de seu percurso. Essa limitação
que a estrutura do projeto traz pode ser relacionada com a sua área de atuação na
Prefeitura de Santos, abrangendo toda a rede de ensino, o que demanda uma
estrutura mais rígida e uma necessidade de um produto final definido previamente.
4.2.4 Análise sob o enfoque de Ana Mae Barbosa na discussão dos projetos

Para a autora Barbosa (2008b), a arte educação a partir dos anos 80 sofreu
diversas modificações, como: o maior compromisso com a cultura e a história,
somando à livre expressão a livre interpretação das obras de arte; maior ênfase entre
o fazer artístico, a leitura da obra de arte e a contextualização histórica; uma busca
pelo desenvolvimento cultural dos alunos a partir do ensino de Arte; a ampliação do
conceito de criatividade, se estendendo não só para o fazer, mas para a interpretação
e leitura de obras de arte; o compromisso da arte educação com a diversidade cultural,
o que a autora chama de Intercultural, a interação de diferentes culturas, o que para
a autora é o objetivo da arte educação interessada no desenvolvimento cultural.
Segundo a autora, “a Arte na educação como expressão pessoal e como
cultura é um importante instrumento para a identificação cultural e o desenvolvimento
individual” (BARBOSA, 2008b, p.18).
A partir dessa afirmação é possível traçar um paralelo entre a arte educação
proposta pelo projeto e a busca pelo desenvolvimento integral do aluno, estimulando
e valorizando a expressão pessoal dos alunos e seu olhar, ao mesmo tempo em que
amplia sua identificação cultural ao estabelecer relações entre seu cotidiano e
diferentes culturas, com visões e características particulares.
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A autora pontua que se para o modernismo o ponto principal da criatividade
estava na originalidade, o que impulsionou a livre expressão, para o momento
contemporâneo, o que é valorizado é a elaboração e a flexibilidade, onde a autora
conclui:
“Desconstruir para reconstruir, selecionar, reelaborar, partir do
conhecido e modifica-lo de acordo com o contexto e a necessidade
são processos criadores, desenvolvidos pelo fazer e ver Arte,
fundamentais para a sobrevivência do mundo cotidiano” (BARBOSA,
2008b, p.18).

Essa visão contemporânea de arte educação está ligada aos conceitos de pósmodernidade do mundo cotidiano, estabelecendo relações entre o processo criador
desenvolvido pela arte educação e as habilidades e conceitos necessários para a
compreensão da complexidade do mundo contemporâneo.
A arte educação contemporânea condiz com as propostas desenvolvidas pelo
Projeto Santos à Luz da Leitura, com temas que buscam desenvolver a interação de
diferentes culturas, relacionando temas e abordagens que perpassam os limites da
disciplina de Arte.
Ações como a sessão simultânea de leitura de imagem promove a livre
interpretação de imagens, tanto pela leitura de obras de arte como a interpretação de
diferentes imagens da vida cotidiana, onde a autora salienta:
A leitura do discurso visual, que não se resume apenas à análise de
forma, cor, linha, volume, equilíbrio, movimento, ritmo, mas
principalmente é centrada na significação que esses atributos, em
diferentes contextos, conferem à imagem é um imperativo da
contemporaneidade. (BARBOSA, 2008b, p.18).

Partindo dessa premissa, é possível observar que as ações do projeto buscam
desenvolver a interpretação de diferentes linguagens artísticas, assim como utilizar da
flexibilidade proposta pela contemporaneidade para desenvolver propostas que
permitem ao aluno relacionar diferentes informações e conceitos e reordená-los
através do ato criador e da expressividade artística.
O projeto busca relacionar o conhecimento apresentado com a realidade dos
alunos e o contexto onde a escola está inserida, utilizando-se dos conceitos
apontados por Barbosa (2008b) como uma forma de estabelecer relações entre as
diferentes linguagens artísticas presentes no nosso cotidiano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos projetos com base nos autores, é possível traçar alguns
parâmetros e suas relações com as teorias apresentadas. As relações entre a
interdisciplinaridade, arte educação e projetos de trabalho expostas na pesquisa
apontam para alguns aspectos que não estão sendo contemplados principalmente no
que diz respeito à autonomia e participação dos envolvidos nas tomadas de decisões.
A intencionalidade dirigida e os objetivos claros do Projeto Santos à Luz da
Leitura trazem grande estabilidade para os envolvidos, sendo possível trabalhar em
diferentes linguagens e com diferentes disciplinas, utilizando como força motora a
relação entre arte e literatura, contextualizando situações que passam por Geografia,
História entre outras disciplinas. Porém, a escolha do tema e das ações a serem
desenvolvidas pelos formadores idealizadores do projeto, não permite que se
estabeleça uma relação de troca entre os professores e alunos envolvidos em um
momento crucial da elaboração da pesquisa.
Para que seja possível estabelecer essa relação entre a intenção e os objetivos
a serem alcançados, é preciso promover espaços de troca entre os idealizadores do
projeto, os professores participantes das ações e os alunos envolvidos no processo
de aprendizagem, permitindo novas possibilidades não vislumbradas pelos
idealizadores do programa, que somente com a troca de experiências pode ser
possível existir.
A interdisciplinaridade apresentada por Ivani Fazenda e Yves Lenoir, condiz
com os encaminhamentos do projeto, partindo inicialmente da organização curricular
das formadoras, em um tema amplo que engloba diversas áreas do conhecimento,
um extenso material de apoio pedagógico, e finalmente, nas ações desenvolvidas
durante o ano letivo, que promovem um ambiente propício para o desenvolvimento
pedagógico interdisciplinar nas unidades de ensino. A exposição dos trabalhos
artísticos e a apresentação final das ações pontuais desenvolvidas pelo projeto, como
os livros poéticos e apresentações de dança e teatro, pode ser entendida como uma
forma de acompanhamento e avaliação do percurso realizado pelos alunos.
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A falta de uma forma de avaliação dos processos desenvolvidos pelo projeto,
bem como o acompanhamento mais sistemático das ações realizadas nas unidades
escolares criam um distanciamento entre o que está sendo planejado e o que
realmente está sendo desenvolvido com os alunos, não havendo base de informações
para que alterações no direcionamento do projeto sejam realizados, dependendo
exclusivamente do empenho do professor ao projeto.
Quando isso ocorre de forma positiva, é possível perceber o empenho dos
alunos em desbravar o tema proposto, trazendo além do conhecimento adquirido
através do desenvolvimento do tema proposto, uma melhora significativa nas relações
deles com o ambiente escolar e com seu percurso de aprendizagem, valorizando seu
conhecimento e promovendo uma melhora na autoestima.
Quando essa relação entre o professor e o tema proposto não ocorre de forma
satisfatória, o que se vê é a simplificação e o reducionismo do tema em função das
atividades desenvolvidas, sem que isso traga os benefícios que um projeto dessa
dimensão pode proporcionar aos alunos. Nesse sentido, a autonomia dos professores
em relação ao tema e às ações desenvolvidas não garante que essa valorização dos
alunos realmente ocorra, já que depende de uma intenção mais direta dos professores
e educadores em relação ao que está sendo proposto. Mudar o tema ou deixar os
professores decidirem que tipo de atividades gostariam de realizar não garante por si
só uma melhoria na aprendizagem.
Partindo dos conceitos de arte educação desenvolvidos por Ana Mae Barbosa
na abordagem triangular, fica clara a importância da contextualização no processo
educativo artístico, estabelecendo relações com o conhecimento prévio dos alunos,
transformando o momento de apreciação e descoberta artística em uma experiência
significativa. Nesse sentido, a escolha de uma avaliação formativa como portfólio e o
feedback trazem consigo essa linha de pensamento, no qual o aluno pode destacar
pontos significativos e dificuldades que venham a surgir durante esse processo,
permitindo acompanhar e regular sua aprendizagem, a fim de suprir essas lacunas
conforme elas forem aparecendo.
Entre os conceitos apresentados pelos projetos de trabalho propostos por
Fernando Hernández, uma avaliação sistemática das ações realizadas pelo projeto
traz consigo um caráter transformador, já que foca no processo e não no produto.
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Essa diferença na visão do que se espera como resolução de um projeto pode ser um
dos pontos de maior conflito dentro do Projeto Santos à Luz da Leitura, já que os
produtos podem ganhar um espaço desmedido, tirando o foco do principal motivo de
se realizar um projeto, o desenvolvimento da consciência e compreensão dos alunos
durante seu processo de aprendizagem.
O fato de existir um produto final a ser exposto, por muitas vezes acaba
acarretando ansiedade em parte dos professores para que a estética prevaleça sobre
o processo de aprendizagem que são as ações desenvolvidas no decorrer do
desenvolvimento do Projeto.
Esse é um dos pontos de maior atrito com os idealizadores do projeto, que
acreditam que para garantir a interdisciplinaridade curricular e didática, é necessário
estabelecer alguns parâmetros, o que pode parecer como uma certa rigidez aos olhos
dos professores que desenvolverão o projeto.
Apesar de ser um ponto de tensão os momentos de formação com os
professores, coordenadores e diretores é o local mais indicado para esclarecer essas
dúvidas. São nesses momentos que o professor pode trazer seus questionamentos e
sugerir encaminhamentos para o desenvolvimento do projeto.
Em compensação, para os alunos, um espaço de diálogo, onde eles possam
trazer seus questionamentos e dificuldades, sugerir ações e desenvolver sua
compreensão sobre o projeto como um todo ainda não existe.
A partir dessas observações, surgem algumas opções de melhoria nos
momentos de contato do projeto com os alunos participantes, como um momento
formativo de troca e questionamentos do tema que está sendo trabalhado,
proporcionando um acompanhamento mais próximo das ações desenvolvidas através
da ressignificação desses momentos com um caráter mais formativo, capaz de
mensurar com mais clareza o alcance do Projeto em desenvolver ações de integração
dos saberes.
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1 INTRODUÇÃO
A interdisciplinaridade parte de uma atitude frente ao saber como uma postura
que incorpora o erro e as múltiplas interpretações, por isso um trabalho em parceria,
não só entre os envolvidos no processo de aprendizagem, mas também uma
articulação entre diferentes áreas do conhecimento, estabelece uma rede complexa
que somente ganha sentido com a troca de experiências, dinâmica e mutável, que
ocorre dentro da sala de aula.
Para que esse momento de troca e articulação da diversidade de informação
ocorra, é necessário um planejamento que contemple esse viés interdisciplinar, sendo
capaz de proporcionar um ensino focado no processo, na construção coletiva do
conhecimento e autonomia dos envolvidos no processo.
Essa organização parte de um olhar dedicado à organização curricular, de
forma que as escolhas dos temas e propostas possam promover um encadeamento
de conhecimentos que favoreça a compreensão por parte dos alunos, partindo para a
escolha das ações e direcionamentos que se busca alcançar com a proposta, para
então estabelecer condições para que a interdisciplinaridade possa ocorrer durante o
processo de aprendizagem. Não existe uma fórmula ou guia para essa construção, já
que depende das particularidades de cada escola, com as especificidades de cada
professor e a diversidade de cada sala de aula.
Quando transportamos esse conceito para o objeto de nossa pesquisa, o
Projeto Santos à Luz da Leitura, podemos observar que essa organização ocorre nos
diversos

campos de

planejamento,

nas

escolhas das ações e

no

seu

encaminhamento, promovendo um ambiente propício para que a interdisciplinaridade
possa acontecer de maneira significativa.
Porém, por se tratar de um projeto que busca atingir toda a rede municipal de
ensino de Santos, o projeto somente é capaz de estabelecer os parâmetros para essa
prática interdisciplinar, estabelecendo um planejamento curricular interdisciplinar a
partir de um tema guia a ser desenvolvido durante o ano, onde as escolhas de material
de apoio e sugestões de ações partem dessa organização interdisciplinar inicial.
A partir desses parâmetros iniciais, a possibilidade de ocorrer uma ação
interdisciplinar significativa irá depender da organização dos professores envolvidos e
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da relação que esses estabelecem com seus alunos, sendo o projeto um primeiro
passo indicativo de um possível percurso a se seguir.
Em todas as ações do projeto em que participei como professor de Arte, o que
garantia a interdisciplinaridade era justamente a atitude dos professores envolvidos,
sua intenção frente ao ensino, o que proporcionava experiências significativas com os
alunos, promovendo um percurso de aprendizagem que despertava o interesse e a
curiosidade dos mesmos, em que a aprendizagem era construída durante esse
processo.
Esse percurso de aprendizagem se tornava um produto final em forma de
exposição dos trabalhos dos alunos, ou livros poéticos, complementando o trabalho,
mas não representando inteiramente a importância do processo percorrido pelos
alunos.
Esse tipo de produto é importante para o projeto, pois apresenta um resultado
prático e de fácil percepção do que foi desenvolvido durante o ano, sendo de certa
forma mais simples de mensurar seu alcance, mas essa forma também pode causar
um ruído no percurso de aprendizagem, onde os envolvidos podem ficar tão
preocupados com o produto que se esquecem do processo de aprendizagem, tirando
o foco e a intenção de se trabalhar com projetos em primeiro lugar.
Apesar de promover um espaço de troca e um material de pesquisa que
propicia a interdisciplinaridade e um percurso significativo, o projeto não promove
ações que possam mensurar essa compreensão por parte dos alunos de maneira
intencional, ocorrendo em alguns momentos essa percepção, como por exemplo
durante as visitas à exposição, nos comentários dos alunos sobre o que aprenderam
e produziram, assim como na apresentação dos livros poéticos, em que os alunos
apresentam o processo de pesquisa e criação dos livros. Isso ocorre de uma forma
natural, não direcionada, sem a intencionalidade necessária para que seja possível
mensurar a compreensão dos alunos sobre o seu próprio processo de aprendizagem.
É nesse sentido que sugerimos o produto dessa pesquisa. Para que o aluno
possa tomar consciência do seu processo de aprendizagem e com isso ter autonomia
para aprender a aprender, acreditamos ser necessário uma ressignificação aos
momentos de encontro do projeto com os alunos, podendo assim não só mensurar o
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alcance do processo desenvolvido, mas como promover momentos em que os alunos
possam tomar consciência efetiva do seu processo de aprendizagem.

2 OBJETIVOS
Objetivo Geral
Estabelecer através da avaliação formativa, formas de mensurar e acompanhar
o processo de construção do conhecimento proposto pelo projeto, promovendo a
participação dos alunos nas tomadas de decisões.
Objetivo específico


Realizar nos encontros com os alunos um acompanhamento dos
processos desencadeadores de compreensão do que está sendo
desenvolvido pelos projetos.



Desenvolver no momento de visita à exposição, no final do primeiro
semestre, um feedback coletivo com os alunos no final da sua visita,
pontuando possíveis fragilidades e encaminhamentos apontados pelos
alunos.



Propor a criação de um portfólio acompanhando o desenvolvimento das
ações pontuais, como os livros poéticos, destacando o processo de
elaboração dessas ações sob o ponto de vista do aluno, permitindo que
o mesmo tome consciência do seu processo de aprendizagem.

Na figura 25, ilustramos as propostas de intervenção sugeridas como produto,
a saber:
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Figura 25: produto
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3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
Nesse sentido, iremos buscar na avaliação formativa elementos para essa nova
intencionalidade aos momentos de troca entre o projeto e os alunos.
Segundo a autora Suzana Maria Barrio Luis (2013), a avaliação formativa tem
a capacidade de “vincular-se de forma mais visceral às práticas em andamento, de
responder às necessidades, às engrenagens que permitem o desenvolvimento do
projeto de aprendizagem” (LUIS, 2013, p.46).
A autora aponta três condições básicas para que a avaliação seja formativa: a
primeira condição, destaca a intenção do avaliador como essencial para que uma
avaliação se torne formativa, não sendo o instrumento utilizado que garante seu
caráter formativo, “mas o poder de informar sobre o processo a fim de favorecer o
desenvolvimento do aluno” (LUIS, 2013, p.46). A segunda condição para a avaliação
ser considerada formativa é sua “capacidade de oferecer informações aos principais
atores do processo” (LUIS, 2013, p.47), oferecendo ao professor formas de avaliar
seu trabalho pedagógico e trazer ao aluno a consciência de suas limitações,
oferecendo capacidade de buscar novas soluções. A terceira condição “é sua função
‘corretiva’: tanto o professor como o aluno devem ser capazes de ‘corrigir’ suas ações”
(LUIS, 2013, p.47).
Esse processo busca dar novo sentido aos momentos de aprendizagem e
avaliação, promovendo aos alunos as condições de “controlarem, analisarem e
tomarem decisões sobre o próprio processo de aprendizagem” (LUIS, 2013, p.47),
chamado de metacognição.
Metacognição como define a autora, baseado no autor Wolfs (2000), se refere:
A capacidade de explicitar formas e especificidades de seus próprios
esquemas de pensamento, de analisar suas possibilidades,
dificuldades, suas variadas formas de aprender/pensar, em relação a
contextos, professores e saberes diferentes e de conceitualizar
algumas propriedades mais gerais que caracterizam suas formas de
aprender, independentemente de contextos e saberes diferentes.
(WOLF, 2000 apud LUIS, 2013, p.47).
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Para o ensino da Arte, essa forma de avaliação é especialmente positiva, pois
promove um ambiente que celebra a diversidade e experimentações, como afirma a
autora
O que esperar do desenvolvimento, da formação de alunos do ponto
de vista corporal, lúdico, artístico, simbólico, se não estabelecermos
um ambiente de aprendizagem favorável às suas descobertas,
experimentações, à produção autônoma e crítica, à reflexão sobre si
e sobre o outro? (LUIS, 2013, p.48).

Nesse sentido, Luis (2013), destaca o momento do “feedback”, sendo capaz de
“captar as reações dos alunos, suas questões sobre o sentido e o alcance do que foi
dito pelo avaliador” (HADJI, 2001, p.110 apud LUIS, 2013, p. 49), sendo esses
momentos desencadeadores de correções

e regulações do

processo de

aprendizagem, onde o aluno pode ter mais autonomia para refletir sobre suas
aprendizagens, conhecendo de forma global seus processos e estruturas.
Um instrumento de avaliação particularmente voltado para o ensino de Arte
apontado por Luis (2013) é o portfólio. Para a autora, essa forma de avaliação “é capaz
de reunir qualidades como ser processual, dinâmico, metacognitivo e de diálogo
professor-aluno” (LUIS, 2013, p.49).
Segundo Hernández (1998, p.98), diante de diversas visões sobre a avaliação,
uma em particular foi vinculada aos projetos de trabalho: o portfólio. Para o autor, “o
portfólio é uma modalidade de avaliação devedora do campo da Arte”, concluindo que
o portfólio “se apresenta, assim, como facilitadora da reconstrução e da reelaboração
por parte de cada estudante de seu próprio processo ao longo de um curso ou de um
período de ensino” (HERNÁNDEZ, 1998, p.99).
Ainda segundo Hernández (1998, p.100), o portfólio é mais que um conjunto de
trabalhos guardados em uma pasta, mas “um continente de diferentes classes de
documentos (notas pessoais, experiências de aula, trabalhos pontuais, controles de
aprendizagem, conexões com outros temas fora da escola, representações visuais,
etc.)”, não importando seu formato físico, mas sim “a compreensão de ensino e
aprendizagem que veicula”, seu processo de reflexão capaz de levar à tomada de
consciência de seu processo de aprendizagem e à percepção de momentos
importantes de dificuldade e superação nesse percurso.
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Como professor de Arte, o portfólio está inserido em minha prática de diferentes
formas, já que não é a forma física que define um portfólio, mas a intenção que se
coloca nessa organização de materiais produzidos pelos alunos. Como colaborador
do Projeto, penso que o portfólio em alguma extensão seria de grande utilidade para
o acompanhamento do grau de envolvimento que o projeto produz, bem como permite
observar a evolução dos alunos sobre o tema desenvolvido durante o ano letivo.
Participando do projeto, observei dois momentos em que poderia ser possível
realizar um momento de feedback e acompanhamento de portfólio em um formato
diferenciado que se adeque ao escopo do projeto.
Durante o ano de 2016, acompanhei a montagem da exposição e recolhimento
dos materiais produzidos pelos alunos, além de participar da monitoria da exposição
na visita dos alunos. Essa experiência e contato com os alunos, ainda que de maneira
informal e intuitiva, revelaram um momento importante para o acompanhamento do
que estava sendo desenvolvido nas escolas, em que os alunos eram incentivados em
cada parte da exposição a comentar o que eles conheciam sobre os artistas, como foi
trabalhar com as obras desses artistas, suas dificuldades e curiosidades. Foi um
momento de troca, as dúvidas eram compartilhadas e as respostas eram construídas
coletivamente, ao mesmo tempo em que se apreciava os trabalhos de outras escolas,
observando o direcionamento que outros alunos tiveram, suas escolhas de
representação artística, as técnicas utilizadas e sua relação com o trabalho realizado
pelo artista inspirador.
O inverso também foi possível observar. Os alunos que não tiveram um
acompanhamento satisfatório, desconheciam os artistas e temas trabalhados, o que
aumentava o interesse deles pelos assuntos abordados, utilizando o tempo reduzido
durante a visita à exposição para recuperar um pouco da informação desenvolvida
pelo projeto, e que não foi adequadamente trabalhada em sua escola. Vale ressaltar
que não existe uma obrigatoriedade do professor ou educador trabalhar com ações
propostas pelo projeto, tendo autonomia para decidir se vai ou não desenvolvê-las,
bem como decidir as estratégias e atividades a serem desenvolvidas, respeitando sua
visão de educação.
Como foi dito anteriormente, tanto a interdisciplinaridade, quanto a educação
para compreensão por projetos de trabalho e por fim, a avaliação formativa,
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compartilham da noção que a diferença desses conceitos para outros mais
tradicionais está na intenção depositada neles, na mudança do olhar e postura do
educador para o ensino.
3.1 Feedback coletivo durante a exposição de arte
É nesse caminho que sugerimos como primeiro momento de ressignificação
dentro do projeto a exposição dos trabalhos artísticos desenvolvidos pelos alunos
durante o primeiro semestre de cada ano letivo.
Nesse primeiro contato geral com os alunos da maioria das escolas que
participam da exposição, o momento formativo poderia ser realizado de uma maneira
complementar ao que foi produzido para a exposição. Em um primeiro momento, seria
realizado uma roda de conversa no final de cada visita, levantando pontos referentes
ao conhecimento prévio dos alunos sobre o tema, quais principais curiosidades e
dificuldades que surgiram no decorrer do projeto, e por fim, um momento de feedback
onde os alunos poderiam sugerir encaminhamentos e seus diferentes pontos de vista
sobre o que foi desenvolvido pelo projeto.
Esse diálogo seria acompanhado por uma breve produção, onde os alunos
poderiam registrar através de texto ou imagem suas conquistas e momentos de maior
dificuldade, assim como compartilhar sua superação quando for possível. Esse
material seria uma forma de acompanhamento por parte dos integrantes do projeto,
que poderiam utilizar essa informação para sugerir diferentes ações ou enfoques,
regulando o andamento do projeto para atender as dificuldades apresentadas pelas
crianças.
Nesse primeiro momento seriam levantadas questões referentes à abordagem
do tema, às ações desenvolvidas nas escolas e o processo de desenvolvimento
dessas ações, assim como momentos de trocas de experiências e sugestões e
encaminhamentos para futuras ações.
3.2 Mediação da exposição por alunos do 5º ano
Uma opção complementar a essa intervenção seria a mediação da exposição
pelos próprios alunos da escola. Partindo de conceitos desenvolvidos por Vigotski
(2007), a intenção desse complemento seria de promover um ambiente onde os
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alunos pudessem mediar seu próprio aprendizado, já que participaram das mesmas
aulas e poderiam observar com mais clareza as dificuldades que foram surgindo
durante o percurso, buscando em conjunto soluções para resolvê-las.
A maior dificuldade para essa opção reside na logística para viabilizar
encontros periódicos para a formação de alunos-mediadores, como o transporte
desses alunos para um local de encontro e formação.
O objetivo da formação desses alunos-mediadores seria apresentar uma visão
global sobre o que foi trabalhado na exposição, além de aproveitar esses momentos
para que os alunos pudessem fazer uma reflexão sobre os pontos trabalhados por
seus professores, comparar com os de outras escolas e coletivamente sugerirem
outras formas de abordar o tema.
A sugestão de alunos indicados para a mediação seriam os alunos do 5º ano
do Ensino Fundamental de escolas de período integral, pois a relação deles com a
unidade escolar onde estudam é de maior proximidade com o ambiente escolar onde
estão inseridos e a capacidade de interlocução com os outros alunos também é
grande. O objetivo é a valorização desses alunos dentro da escola, sua autoestima e
autonomia no encaminhamento da aprendizagem.
A escolha da escola de período integral está relacionada à microesfera do
projeto, pois são escolas que mantêm contato mais direto com as professoras
idealizadoras do projeto e também onde são produzidas as ações mais pontuais.
Vale ressaltar que o momento de feedback durante a visita à exposição não
depende da mediação realizada pelos alunos. Essas ações se complementam, em
que uma favorece e amplifica o alcance da outra, estabelecendo uma linha de diálogo
entre as escolas e o projeto sob o ponto de vista do aluno, que conquistaria um espaço
de troca de experiências e autonomia no seu processo de aprendizagem, podendo
tomar consciência de seu percurso e sugerir direções que sanem suas dificuldades e
de seus pares.
3.3 Criação de portfólio no processo das ações pontuais
O segundo momento de ressignificação está ligado à apresentação dos
produtos realizados pelo projeto nas escolas de período integral, como os livros
poéticos e apresentações artísticas, normalmente realizadas no segundo semestre do
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ano letivo. Nesse momento, além da realização do feedback com os alunos, onde os
mesmos seriam estimulados a refletir sobre seu percurso e apontar que
encaminhamentos sugeridos no primeiro semestre foram possíveis de serem
realizados, bem como as dificuldades encontradas.
Nesse momento de apresentação dos trabalhos já ocorre uma espécie de
mediação, os alunos que participaram da confecção dos livros poéticos apresentam
para os outros alunos o que foi desenvolvido nas aulas e como foi produzido o livro.
Essa apresentação acontece com um número reduzido de alunos e seu público na
maioria das vezes são os professores de outras escolas participantes da
apresentação, tendo um alcance reduzido. Nossa sugestão é que essa mediação seja
realizada primeiramente com toda a escola onde o projeto se desenvolveu, para que
os alunos tomem consciência do que está sendo desenvolvido na unidade de ensino,
criando a expectativa de participar do projeto no futuro.
Por ser uma apresentação das escolas de período integral, seria interessante
propiciar um momento de troca entre os alunos das diferentes unidades de ensino
participantes da apresentação, promovendo a troca de experiências e apontando os
momentos de dificuldade e de empolgação que a produção despertou durante seu
percurso.
O portfólio seria uma ferramenta de grande utilidade nesse momento de
avaliação do projeto, pois no final do ano letivo é promovido um espaço de encontro
entre as diferentes escolas participantes. Neste momento, os alunos poderiam trocar
experiências e partilhar suas dificuldades, além de sugerir mudanças de abordagem
para o próximo ano.
O portfólio dos alunos realizado durante o desenvolvimento dos projetos seria
um complemento para esse momento de feedback e auto avaliação, os alunos
poderiam comparar e trocar anotações, apontar os momentos importantes para eles
durante sua aprendizagem, assim como a dos outros alunos da unidade escolar.

4 A AVALIAÇÃO FORMATIVA NO PROJETO SANTOS À LUZ DA LEITURA
Através desses momentos, o Projeto teria um recorte mais próximo do que foi
desenvolvido, se a abordagem e as técnicas foram adequadas para atingir os
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objetivos propostos bem como avaliar se os produtos resultaram em uma
aprendizagem mais significativa para os alunos, além de criar um espaço de diálogo
direto com os alunos participantes que estimulem sua autonomia e autoestima, e que
sua aprendizagem faça então mais sentido dentro do seu percurso pessoal.
Uma das vertentes do projeto é sua esfera de formação, espaço de
apresentação e troca de experiências com professores, coordenadores e diretores das
unidades de ensino. O contato com os alunos, porém, é sempre mediado por outros,
educadores e professores, sem um espaço de diálogo concreto entre os idealizadores
do projeto e os alunos participantes, sendo esses o principal sujeito nesse processo
de aprendizagem.
Para um projeto como o Santos à Luz da Leitura que atinge toda as unidades
escolares da Prefeitura de Santos, realizar um acompanhamento mais próximo com
todas as unidades se torna inviável, por questões de logística e tempo disponível para
que esse acompanhamento seja produtivo, já que são quatro formadoras que
idealizaram o projeto e o mantém em funcionamento, não dispondo de material
humano para esse tipo de intervenção.
Apesar disso, as formadoras realizam visitas aos núcleos e escolas,
acompanhando o trabalho dos professores e sanando algumas dificuldades
encontradas por estes durante o desenvolvimento das ações do projeto. Esse
acompanhamento porém, é realizado com os professores principalmente, não
existindo uma ação específica direcionada à troca com os alunos, até pela quantidade
de alunos que o projeto engloba. Esses momentos de ressignificação sugeridos nessa
pesquisa visa suprir essa demanda, onde o aluno teria um espaço de diálogo com os
formadores que conduzem o projeto, o que por si só já tem sua validade dentro de um
projeto que visa promover o desenvolvimento global do aluno e sua autonomia.
Aliar esse momento com uma avaliação dos direcionamentos do projeto traz
uma dupla utilidade, já que permite um acompanhamento mais próximo dos
formadores do projeto com as ações desenvolvidas, propiciando a regulagem das
ações e direcionamentos do projeto, tanto de maneira individualizada através dos
portfólios, como de maneira coletiva entre alunos da mesma unidade escolar e mais
uma vez relacionando alunos de diferentes unidades escolares de período integral
através do feedback e auto avaliação.

91

Mesmo não sendo possível acompanhar todos os alunos que participam do
projeto, o acompanhamento das unidades de período integral traria um recorte
importante do que está sendo desenvolvido, por se tratar da microesfera onde a maior
parte das ações são realizadas, produzindo um rico material para a evolução do
projeto nos próximos anos.
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Anexo A – autorização de uso das avaliações institucionais do Projeto Santos
à Luz da Leitura 2016
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Anexo B – avaliação do Projeto Santos à Luz da Leitura 2016

Avaliação do Projeto Santos à Luz da Leitura – 2016
UME 1
Prezados,
Com a intencionalidade de fomentar a leitura, tanto da palavra escrita como da
imagem em diferentes aspectos, o Projeto Santos à Luz da Leitura realizou ações que
procuraram cumprir esse objetivo.
Gostaríamos de conhecer a opinião de vocês sobre algumas dessas ações e, para
isso, solicitamos que preencham o questionário abaixo. Para responder, pedimos que
tomem por base as seguintes propostas:
- Sessão Simultânea de Leitura – abril/2016
- Sessão Simultânea de Leitura de Imagem – setembro/2016
- Exposição de Arte Semana da Educação – agosto/2016
- Participação em RAPs
- Participação em formações
As ações planejadas atingiram as expectativas ou precisaram de ajustes?
Fizemos ajustes de acordo com nossa clientela.

Foi possível adequar as propostas aos diferentes públicos e faixas etárias? Caso a
resposta seja negativa, pedimos que justifique.
Sim, superou nossas expectativas.
Durante a execução
de algumas
demandas/dificuldades? Quais seriam

das

propostas

surgiram

novas

Apesar da escola tentar suprir as nossas necessidades de materiais
diversos, não foi o suficiente, pois os alunos não receberam os materiais da Seduc no
início do ano, mas mesmo assim demos nosso jeito e tudo saiu perfeito.
A última Sessão Simultânea de Leitura e Imagem foi próxima da Feira de
Ciências, porem fizemos ajustes pontuais.
Avaliem as ações abaixo conforme a escala do quadro:
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Sessão Simultânea
de Leitura
Sessão Simultânea
de Leitura de
Imagem
Exposição Semana
da Educação
Participação em
RAPs
Participação em
formações

Excelente Satisfatório Regular Insatisfatório Não temos
como
avaliar
X
X

X
X
X

Deixe suas sugestões, críticas, elogios ou comentários:

Obs.: As ações realizadas nas UMEs de Tempo Integral e em outras que solicitaram
a assessoria da equipe Santos à Luz da Leitura poderão ser registradas no item 5
deste questionário.
Agradecemos a colaboração!
Equipe Projeto Santos à Luz da Leitura
SEFORM/COFORM/DEPED
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Avaliação do Projeto Santos à Luz da Leitura – 2016
UME 2

Prezados,
Com a intencionalidade de fomentar a leitura, tanto da palavra escrita como da
imagem em diferentes aspectos, o Projeto Santos à Luz da Leitura realizou ações que
procuraram cumprir esse objetivo.
Gostaríamos de conhecer a opinião de vocês sobre algumas dessas ações e, para
isso, solicitamos que preencham o questionário abaixo. Para responder, pedimos que
tomem por base as seguintes propostas:
- Sessão Simultânea de Leitura – abril/2016
- Sessão Simultânea de Leitura de Imagem – setembro/2016
- Exposição de Arte Semana da Educação – agosto/2016
- Participação em RAPs
- Participação em formações
As ações planejadas atingiram as expectativas ou precisaram de ajustes?
Com relação aos alunos foi um sucesso. Quanto a comunidade, apesar do empenho
da escola com a Coordenadora de Pais, não obtivemos o mesmo, mas aqueles que
estiveram conosco participaram e alegraram- se tanto quanto os alunos.

Foi possível adequar as propostas aos diferentes públicos e faixas etárias? Caso a
resposta seja negativa, pedimos que justifique.
Sim!

Durante a execução de algumas
demandas/dificuldades? Quais seriam?
Não.

das

propostas

Avaliem as ações abaixo conforme a escala do quadro:

surgiram

novas
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Sessão Simultânea
de Leitura
Sessão Simultânea
de Leitura de
Imagem
Exposição Semana
da Educação
Participação em
RAPs
Participação em
formações

Excelente Satisfatório Regular Insatisfatório Não temos
como
avaliar
X
X

X
X
X

Deixe suas sugestões, críticas, elogios ou comentários:
Que o Projeto continue e como sugestão que retrate o Brasil e nossa região. O
Projeto é maravilhoso e em nossa UME temos como meta ampliá-lo com datas
internas. Gostaríamos que nosso acervo fosse maior.

Obs.: As ações realizadas nas UMEs de Tempo Integral e em outras que solicitaram
a assessoria da equipe Santos à Luz da Leitura poderão ser registradas no item 5
deste questionário.

Agradecemos a colaboração!
Equipe Projeto Santos à Luz da Leitura
SEFORM/COFORM/DEPED
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Avaliação do Projeto Santos à Luz da Leitura – 2016
UME 3

Prezados,
Com a intencionalidade de fomentar a leitura, tanto da palavra escrita como da
imagem em diferentes aspectos, o Projeto Santos à Luz da Leitura realizou ações que
procuraram cumprir esse objetivo.
Gostaríamos de conhecer a opinião de vocês sobre algumas dessas ações e, para
isso, solicitamos que preencham o questionário abaixo. Para responder, pedimos que
tomem por base as seguintes propostas:
- Sessão Simultânea de Leitura – abril/2016
- Sessão Simultânea de Leitura de Imagem – setembro/2016
- Exposição de Arte Semana da Educação – agosto/2016
- Participação em RAPs
- Participação em formações
As ações planejadas atingiram as expectativas ou precisaram de ajustes?
Sim, foram atingidas as expectativas plenamente, com ótima participação dos alunos,
que com certeza contribuiu para a aprendizagem, ampliando os conhecimentos.
Sendo possível transpor as fronteiras do nosso país. No entanto, tiveram que haver
ajustes, por conta da falta de material a respeito do tema proposto. Na Leitura
Simultânea de Imagem, houve bastante envolvimento na produção de texto coletivo,
na qual os alunos demonstraram muito entusiasmo.
Foi possível adequar as propostas aos diferentes públicos e faixas etárias? Caso a
resposta seja negativa, pedimos que justifique.
Sim.
Durante a execução de algumas
demandas/dificuldades? Quais seriam?

das

propostas

surgiram

novas

Foram feitas adaptações para adequar as atividades ao contexto pedagógico
de cada turma. Sessão Simultânea de Leitura – abril, tivemos que adaptar, pois dentro
do tema faltou material.
Avaliem as ações abaixo conforme a escala do quadro:
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Sessão Simultânea
de Leitura
Sessão Simultânea
de Leitura de
Imagem
Exposição Semana
da Educação
Participação em
RAPs
Participação em
formações

Excelente Satisfatório Regular Insatisfatório Não temos
como
avaliar
X
x

x
x
x

Deixe suas sugestões, críticas, elogios ou comentários:

Dar continuidade ao projeto de Leitura Simultânea, porque a leitura
permite uma melhor compreensão do mundo, criando novos horizontes;
Consulta antecipada aos professores em relação aos temas da sessão
simultânea.
Ausência de uma formação específica e / ou transversal
para
professores PEB.

Obs.: As ações realizadas nas UMEs de Tempo Integral e em outras que solicitaram
a assessoria da equipe Santos à Luz da Leitura poderão ser registradas no item 5
deste questionário.

Agradecemos a colaboração!
Equipe Projeto Santos à Luz da Leitura
SEFORM/COFORM/DEPED
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Avaliação do Projeto Santos à Luz da Leitura – 2016
UME 4
Prezados,
Com a intencionalidade de fomentar a leitura, tanto da palavra escrita como da
imagem em diferentes aspectos, o Projeto Santos à Luz da Leitura realizou ações que
procuraram cumprir esse objetivo.
Gostaríamos de conhecer a opinião de vocês sobre algumas dessas ações e, para
isso, solicitamos que preencham o questionário abaixo. Para responder, pedimos que
tomem por base as seguintes propostas:
- Sessão Simultânea de Leitura – abril/2016
- Sessão Simultânea de Leitura de Imagem – setembro/2016
- Exposição de Arte Semana da Educação – agosto/2016
- Participação em RAPs
- Participação em formações
As ações planejadas atingiram as expectativas ou precisaram de ajustes?
As ações desenvolvidas atingiram às expectativas e os ajustes foram necessários pelo
número de alunos atendidos, a quantidade de pais que participaram dos eventos
também superou e muito a quantidade esperada em relação a anos anteriores. O
projeto trouxe amplitude a todo trabalho desenvolvido quanto à leitura escrita e de
imagens, abrindo os horizontes para novos trabalhos e projetos na UME.
Foi possível adequar as propostas aos diferentes públicos e faixas etárias? Caso a
resposta seja negativa, pedimos que justifique.
Sim, o trabalho foi realizado por faixa etária onde professores e educadores
desenvolveram um trabalho de parceria e integrado tendo continuidade ao longo do
dia e posteriormente ao longo do trimestre, causando um impacto extremamente
positivo ao fomento à leitura.
Durante a execução de algumas
demandas/dificuldades? Quais seriam?

das

propostas

Não surgiram novas dificuldades.
Avaliem as ações abaixo conforme a escala do quadro:

surgiram

novas
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Sessão Simultânea
de Leitura
Sessão Simultânea
de Leitura de
Imagem
Exposição Semana
da Educação
Participação em
RAPs
Participação em
formações

Excelente Satisfatório Regular Insatisfatório Não temos
como
avaliar
X
X

X
X
X

Deixe suas sugestões, críticas, elogios ou comentários:
O trabalho desenvolvido ao longo do ano com Santos à Luz da Leitura
propiciou um avanço significativo nas relações interpessoais na Unidade e
também consolidou a participação em grande número da família na escola.

Obs.: As ações realizadas nas UMEs de Tempo Integral e em outras que solicitaram
a assessoria da equipe Santos à Luz da Leitura poderão ser registradas no item 5
deste questionário.

Agradecemos a colaboração!
Equipe Projeto Santos à Luz da Leitura
SEFORM/COFORM/DEPED
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Avaliação do Projeto Santos à Luz da Leitura – 2016
UME 5

Prezados,
Com a intencionalidade de fomentar a leitura, tanto da palavra escrita como da
imagem em diferentes aspectos, o Projeto Santos à Luz da Leitura realizou ações que
procuraram cumprir esse objetivo.
Gostaríamos de conhecer a opinião de vocês sobre algumas dessas ações e, para
isso, solicitamos que preencham o questionário abaixo. Para responder, pedimos que
tomem por base as seguintes propostas:
- Sessão Simultânea de Leitura – abril/2016
- Sessão Simultânea de Leitura de Imagem – setembro/2016
- Exposição de Arte Semana da Educação – agosto/2016
- Participação em RAPs
- Participação em formações
As ações planejadas atingiram as expectativas ou precisaram de ajustes?
_____Foi excelente pois tivemos a presença do autor Anguair, conversa com a AEE
Deise sobre as Diferenças-Inclusão, trabalhando também imagens com Eva Furnari:
Teatro de Sombras, poemas concretos, caricaturas, oficina para os pais.

Foi possível adequar as propostas aos diferentes públicos e faixas etárias? Caso a
resposta seja negativa, pedimos que justifique.
_____Sim. Houve grande aceitação por parte de alunos e famílias.
Durante a execução de algumas das
demandas/dificuldades? Quais seriam?
_____Para o próximo ano, pensaremos no Espaço.

propostas

Avaliem as ações abaixo conforme a escala do quadro:

surgiram

novas
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Sessão Simultânea
de Leitura
Sessão Simultânea
de Leitura de
Imagem
Exposição Semana
da Educação
Participação em
RAPs
Participação em
formações

Excelente Satisfatório Regular Insatisfatório Não temos
como
avaliar
X
X

X
X
X

Deixe suas sugestões, críticas, elogios ou comentários:
Incentivar a leitura em todas as ocasiões.

Obs.: As ações realizadas nas UMEs de Tempo Integral e em outras que solicitaram a
assessoria da equipe Santos à Luz da Leitura poderão ser registradas no item 5 deste
questionário.

Agradecemos a colaboração!
Equipe Projeto Santos à Luz da Leitura

SEFORM/COFORM/DEPED
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Avaliação do Projeto Santos à Luz da Leitura – 2016
UME 6

Prezados,
Com a intencionalidade de fomentar a leitura, tanto da palavra escrita como da
imagem em diferentes aspectos, o Projeto Santos à Luz da Leitura realizou ações que
procuraram cumprir esse objetivo.
Gostaríamos de conhecer a opinião de vocês sobre algumas dessas ações e, para
isso, solicitamos que preencham o questionário abaixo. Para responder, pedimos que
tomem por base as seguintes propostas:
- Sessão Simultânea de Leitura – abril/2016
- Sessão Simultânea de Leitura de Imagem – setembro/2016
- Exposição de Arte Semana da Educação – agosto/2016
- Participação em RAPs
- Participação em formações
As ações planejadas atingiram as expectativas ou precisaram de ajustes?
As sessões de leitura e mostra de atividades cumpriram suas propostas com méritos
porém, as formações deixaram a desejar pois sentimos falta de formação para
educadores, uma vez que só havia direcionamento para artes visuais, contação de
histórias e vivência pedagógica. Grande parte das ações precisavam de ajustes por
diferentes motivos: material humano, tempo, estrutura.
Todas as expectativas esperadas foram alcançadas.
Foi possível adequar as propostas aos diferentes públicos e faixas etárias? Caso a
resposta seja negativa, pedimos que justifique.
Sim, atendemos diferentes públicos, principalmente a comunidade
Durante a execução de algumas
demandas/dificuldades? Quais seriam?

das

propostas

surgiram

novas

Sim, mas alguns imprevistos foram resolvidos por todos os envolvidos nos processos
e nas atividades.
Sim, na escrita das cartas foram necessários ajustes durante o processo pois a
educadora de Artes se desligou do projeto.
Saídas Culturais canceladas que causavam problemas de organização.
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Avaliem as ações abaixo conforme a escala do quadro:

Sessão Simultânea
de Leitura
Sessão Simultânea
de Leitura de
Imagem
Exposição Semana
da Educação
Participação em
RAPs
Participação em
formações

Excelente Satisfatório Regular Insatisfatório Não temos
como
avaliar
X
X

X
X
X

Deixe suas sugestões, críticas, elogios ou comentários:
Sugestões
Colocamos aqui a necessidade das formações serem feitas (como eram
antes) específicas para cada área de atuação.
Ações propostas à noite devem ser opcionais, como Jogos escolares e
Festival de Lutas.
Críticas
Atualização dos softwares no laboratório de informática.
Elogios ou comentários
O projeto Olimpíadas ficou totalmente fora da proposta “Meu mundo é
maior que meu quintal”.
Formações ótimas, deve haver continuação.

Obs.: As ações realizadas nas UMEs de Tempo Integral e em outras que solicitaram
a assessoria da equipe Santos à Luz da Leitura poderão ser registradas no item 5
deste questionário.

Agradecemos a colaboração!
Equipe Projeto Santos à Luz da Leitura
SEFORM/COFORM/DEPED
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Avaliação do Projeto Santos à Luz da Leitura – 2016
UME 7
Prezados,
Com a intencionalidade de fomentar a leitura, tanto da palavra escrita como da
imagem em diferentes aspectos, o Projeto Santos à Luz da Leitura realizou ações que
procuraram cumprir esse objetivo.
Gostaríamos de conhecer a opinião de vocês sobre algumas dessas ações e, para
isso, solicitamos que preencham o questionário abaixo. Para responder, pedimos que
tomem por base as seguintes propostas:
- Sessão Simultânea de Leitura – abril/2016
- Sessão Simultânea de Leitura de Imagem – setembro/2016
- Exposição de Arte Semana da Educação – agosto/2016
- Participação em RAPs
- Participação em formações
As ações planejadas atingiram as expectativas ou precisaram de ajustes?
Atingiram as expectativas porém, necessitaram de ajustes pontuais durante a
aplicação.
Houve pouca participação das famílias (talvez por ser em horário comercial).
As atividades desenvolvidas dentro da rotina escolar foram relevantes, porém,
quando envolveu o convite à participação das famílias frustrou o trabalho porque a
adesão foi baixa.

Foi possível adequar as propostas aos diferentes públicos e faixas etárias? Caso a
resposta seja negativa, pedimos que justifique.
Com o planejamento foi possível adequar as ações durante o processo.

Durante a execução de algumas das propostas surgiram novas
demandas/dificuldades? Quais seriam?
A ausência da família frustrou os alunos presentes, ocasionando problemas no
decorrer da ação. O trabalho com a sessão ficou prejudicado.
Avaliem as ações abaixo conforme a escala do quadro:
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Sessão Simultânea
de Leitura
Sessão Simultânea
de Leitura de
Imagem
Exposição Semana
da Educação
Participação em
RAPs
Participação em
formações

Excelente Satisfatório Regular Insatisfatório Não temos
como
avaliar
X
X

X
X
X

Deixe suas sugestões, críticas, elogios ou comentários:
O Projeto proporcionou aos alunos a oportunidade de leituras diversas, ampliou
o conhecimento e a visão de mundo, potencializou a formação e a aprendizagem.
E contribuiu para a ampliação do repertório de diferentes gêneros e portadores
de texto.
Manter formação na RAP.

Obs.: As ações realizadas nas UMEs de Tempo Integral e em outras que solicitaram a
assessoria da equipe Santos à Luz da Leitura poderão ser registradas no item 5 deste
questionário.

Agradecemos a colaboração!
Equipe Projeto Santos à Luz da Leitura
SEFORM/COFORM/DEPED
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Avaliação do Projeto Santos à Luz da Leitura – 2016
UME 8
Prezados,
Com a intencionalidade de fomentar a leitura, tanto da palavra escrita como da
imagem em diferentes aspectos, o Projeto Santos à Luz da Leitura realizou ações que
procuraram cumprir esse objetivo.
Gostaríamos de conhecer a opinião de vocês sobre algumas dessas ações e, para
isso, solicitamos que preencham o questionário abaixo. Para responder, pedimos que
tomem por base as seguintes propostas:
- Sessão Simultânea de Leitura – abril/2016
- Sessão Simultânea de Leitura de Imagem – setembro/2016
- Exposição de Arte Semana da Educação – agosto/2016
- Participação em RAPs
- Participação em formações
As ações planejadas atingiram as expectativas ou precisaram de ajustes?
____Sim, pois a maioria das famílias participaram desses eventos com satisfação
parabenizando o trabalho realizado na UME e aproveitando para observar de perto as
atividades desenvolvidas nas salas de aula.
Foi possível adequar as propostas aos diferentes públicos e faixas etárias? Caso a
resposta seja negativa, pedimos que justifique.
___Seria importante repensar na estrutura organizacional dessas atividades
diferenciadas e que trazem a família para a Escola .Nas escolas de período integral
,a montagem das atividades /exposições fica prejudicada com o tempo reduzido para
a preparação dos espaços e materiais de apoio, pois a rotina do integral envolve as
refeições diárias o que dificulta a organização dos trabalhos .Crianças pequenas
sentem muito, quando saem da rotina e não podem acompanhar seus pais de volta
para casa, quando a atividade acabar.
Durante a execução de algumas das propostas surgiram novas
demandas/dificuldades? Quais seriam?
________No caso de ser uma escola de Educação Infantil a maior dificuldade foi
principalmente com relação a faixa etária de 0 a 3 anos, devido aos horários não
estarem de acordo com a rotina escolar, pois o estar junto dificulta a saída dos
responsáveis gerando um grande estresse e choro durante o período restante.
Avaliem as ações abaixo conforme a escala do quadro:
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Sessão Simultânea
de Leitura
Sessão Simultânea
de Leitura de
Imagem
Exposição Semana
da Educação
Participação em
RAPs
Participação em
formações

Excelente Satisfatório Regular Insatisfatório Não temos
como
avaliar
X
X

X
X
X

Deixe suas sugestões, críticas, elogios ou comentários:
A Sessão Simultânea iniciou com algumas dúvidas sobre a aceitação da
comunidade nesse evento, porém fomos surpreendidos com a presença de 80%
dos responsáveis, com elogios e um gostinho de “ quero mais.” O deixar flexível
os horários tornam mais viável o sucesso da atividade pois cada UME sabe das
suas necessidades.

Obs.: As ações realizadas nas UMEs de Tempo Integral e em outras que solicitaram a
assessoria da equipe Santos à Luz da Leitura poderão ser registradas no item 5 deste
questionário.
Agradecemos a colaboração!
Equipe Projeto Santos à Luz da Leitura
SEFORM/COFORM/DEPED

112

Avaliação do Projeto Santos à Luz da Leitura – 2016
UME 9

Prezados,
Com a intencionalidade de fomentar a leitura, tanto da palavra escrita como da
imagem em diferentes aspectos, o Projeto Santos à Luz da Leitura realizou ações que
procuraram cumprir esse objetivo.
Gostaríamos de conhecer a opinião de vocês sobre algumas dessas ações e, para
isso, solicitamos que preencham o questionário abaixo. Para responder, pedimos que
tomem por base as seguintes propostas:
- Sessão Simultânea de Leitura – abril/2016
- Sessão Simultânea de Leitura de Imagem – setembro/2016
- Exposição de Arte Semana da Educação – agosto/2016
- Participação em RAPs
- Participação em formações
As ações planejadas atingiram as expectativas ou precisaram de ajustes?
As ações planejadas foram extremamente válidas, para o incentivo a leitura,
porém sugerimos alguns ajustes:
a- Tema do projeto, que utilizem os livros, que possuímos no acervo escolar.
Os recursos áudio visuais, nas unidades, são poucos.
b- O trabalho com imagens precisa ser realizado com pequenos grupos, já que
como citado anteriormente os recursos áudio visuais são poucos para uma atividade
simultânea, envolvendo a comunidade escolar.
c- A exposição de Artes, acabou ficando restrita aos participantes que fizeram
atividades no Cais, já que muitos professores acumulam cargos e não conseguiram
realizar a visitação.
d- A participações nas formações, também ficaram prejudicadas, devido à falta
de professores na Unidade.
Foi possível adequar as propostas aos diferentes públicos e faixas etárias? Caso a
resposta seja negativa, pedimos que justifique.
Sim, foi possível adequar as propostas.
Durante a execução de algumas das propostas
demandas/dificuldades? Quais seriam?
As dificuldades foram citadas na primeira pergunta.
_
Avaliem as ações abaixo conforme a escala do quadro:

surgiram

novas
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Sessão Simultânea
de Leitura
Sessão Simultânea
de Leitura de
Imagem
Exposição Semana
da Educação
Participação em
RAPs
Participação em
formações

Excelente Satisfatório Regular Insatisfatório Não temos
como
avaliar
X
X

X
X
X

Deixe suas sugestões, críticas, elogios ou comentários:
Agradecemos imensamente a Equipe Santos à luz da leitura, que não
poupou esforços para
subsidiar as Unidades. Aqui na escola , tivemos Raps e reunião com
educadores, específicas
Realizadas pela equipe de formação, que beneficiou muito o trabalho
realizado.
Acreditamos que o tema anual, deve ser escolhido de acordo com o acervo
disponibilizado pelo
PNBE, que é riquíssimo.
Agradecemos a parceria construída.
Consideramos que unir o projeto a Feira das Ciências, é de extrema
importância, já que todo processo, é realizado de forma investigativa e com
grandiosidade no percurso. Uma excelente oportunidade para expor os
produtos finais construídos com tanto carinho.

Obs.: As ações realizadas nas UMEs de Tempo Integral e em outras que solicitaram
a assessoria da equipe Santos à Luz da Leitura poderão ser registradas no item 5
deste questionário.

Agradecemos a colaboração!
Equipe Projeto Santos à Luz da Leitura
SEFORM/COFORM/DEPED
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Avaliação do Projeto Santos à Luz da Leitura – 2016
UME 10

Prezados,
Com a intencionalidade de fomentar a leitura, tanto da palavra escrita como da
imagem em diferentes aspectos, o Projeto Santos à Luz da Leitura realizou ações que
procuraram cumprir esse objetivo.
Gostaríamos de conhecer a opinião de vocês sobre algumas dessas ações e, para
isso, solicitamos que preencham o questionário abaixo. Para responder, pedimos que
tomem por base as seguintes propostas:
- Sessão Simultânea de Leitura – abril/2016
- Sessão Simultânea de Leitura de Imagem – setembro/2016
- Exposição de Arte Semana da Educação – agosto/2016
- Participação em RAPs
- Participação em formações
As ações planejadas atingiram as expectativas ou precisaram de ajustes?
Precisaram de ajustes no planejamento das atividades iniciais devido a falta de
material disponível na UME, com isso houve um retardo no começo efetivo do projeto.
Foi possível adequar as propostas aos diferentes públicos e faixas etárias? Caso a
resposta seja negativa, pedimos que justifique.
Sim.
Durante a execução de algumas
demandas/dificuldades? Quais seriam?

das

propostas

As adaptações iniciais do planejamento.
Avaliem as ações abaixo conforme a escala do quadro:

surgiram

novas
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Sessão Simultânea
de Leitura
Sessão Simultânea
de Leitura de
Imagem
Exposição Semana
da Educação
Participação em
RAPs
Participação em
formações

Excelente Satisfatório Regular Insatisfatório Não temos
como
avaliar
X
X

X
X
X

Deixe suas sugestões, críticas, elogios ou comentários:
- Maior valorização dos autores, costumes, culturas e gênero textuais
nacional.

Obs.: As ações realizadas nas UMEs de Tempo Integral e em outras que solicitaram
a assessoria da equipe Santos à Luz da Leitura poderão ser registradas no item 5
deste questionário.
Agradecemos a colaboração!
Equipe Projeto Santos à Luz da Leitura
SEFORM/COFORM/DEPED

