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Palavras do professor-pesquisador

Prezado(a)s Aprendentes,

Biologia e de qualquer estudo que contribua para fundamentar o processo de ensino e

adultos.

podemos preservar conceitos ou preconceitos, manter a igualdade ou a desigualdade entre pessoas. E isso

ao ensino.

valendo-nos do AVA (Moodle), das leituras de sites

372
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Croqui do Percurso
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Professor:
E-mail: barbossa2@terra.com.br
Componente curricular:

MARCO III
45 horas/aula

Ementa:

Objetivo geral:

pessoas e das sociedades.

373

Etapas do Percurso:
UNIDADE I: VIVEMOS APRENDENDO E ENSINANDO

-

-

- Consultas a livros
- Consulta a WEB

de Aprendizagem (AVA), semanalmente; auxiliados por leituras nos livros da biblioteca do
sites indicados por este componente
sugeridas.
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ALVES, R.
professores. Campinas, SP: Verus Editora, 2005.
ASSMANN, H.
Vozes, 2001.
. Porto
Alegre: Artmed, 1999.

BRASIL.

BRASIL.

em jul. 2008.
BRASIL. MEC/SEF.
BRASIL, CNE.

.

2008.
CANDAU, V. M.
CRAIDY, C.; KAERCHER, G. E.
2001.

Paulo: Brasiliense, 1987.
COMENIUS.
Em Aberto

FONSECA, V. da. Aprender a aprender: a educabilidade cognitiva. Porto Alegre: Artmed,
1998.
GHIRALDELLI JR., P.
HERMIDA, J. F.
2007.
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Cadernos Cedes

MANFREDI, S. M.
MASETTO, M.
MATURANA, H. R.; VARELA, F. J.

MONROE, P.

KRAMER, S. e outros (Orgs.).

. Campinas, SP: Papirus, 1999.

NISKIER, A.
Melhoramentos, 1989.
OLIVEIRA, Z. R.
PAIVA, V. P.
PIMENTA, S. G.; LUCENA, S.
PIMENTA, S. G. (org.).

Civita, 2006.

dez. 2006.
ROUSSEAU, J.
SANCHES, E. C. Creche
SAVIANI, D. Escola e democracia

UNESCO.
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: percursos e perspectivas no

VASCONCELLOS, C. dos S. Planejamento

VEIGA, I. P. A.
Papirus,1989.

. Campinas, SP:

VEIGA, I. P. A. (org.).
Sites indicados:
http://www.centrorefeducacional.com.br/froebel.html
http://www.centrorefeducacional.pro.br/pestal.html
http://www.centrorefeducacional.com.br/montesso.html
http://www.centrorefeducacional.com.br/mestres.html
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UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL

Professor-pesquisador:

DESEMPENHO NO PERCURSO
Desempenho
obtido

Aulas

Prazo de

UNIDADE I
Aula 1

2,5

Aula 2

2,5

Aula 3

2,5

Aula 4

2,5
Total de pontos na Unidade I

10,0

UNIDADE II

Aula 5

2,0

Aula 6

4,0

Aula 7

4,0

10,0

Total de pontos na Unidade II

UNIDADE III
Aula 8

2,5

Aula 9

2,5

Aula 10

2,5

Aula 11

2,5

Total de pontos na Unidade III

100

10,0

Final do
Percurso

TOTAL DE PONTOS OBTIDOS NO PERCURSO

379

UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

UNIDADE I
F
AULA 1:
Nasceu mais um e vai querer ser gente.
Tem que aprender a falar,
Tem que aprender a andar,

necessidade de aprender. Aprendemos sobre cheiros, texturas, sabores, sons, cores, nomes,

maneira que a vida, em todos os seus momentos, confunde-se com aprendizagem. Como diz
Hugo Assmann,

chauvinista>

e que

procedimentos para o bem e para o mal, obrigando qualquer um a
se tornar um aprendente, em qualquer tempo de sua vida.
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Chauvinista
diz
respeito a nacionalismo
exagerado.

UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

Lev Semenovich
Vygot sk y ( 1 8 9 6 - 1 9 3 4 ) > , a aprendizagem e o desenvolvimento

faz da cultura e dos conhecimentos socialmente produzidos. Assim, a

componente curricular
Psicologia Educacional
II.

a sua aprendizagem, formulando seus conceitos e saberes sobre
Para <V y g o t sk y >, uma das marcas que diferenciam
a aprendizagem e o desenvolvimento dos humanos da dos
outros animais se conecta ao uso que o humano faz da fala e de
Dentre os escritos de
L. S. Vygotsky, vale
conhecer:
socia l da m e n t e .
Publicado pela Martins

que criam a necessidade do desenvolvimento deles.

1998, e Pensamento
e
lin gu a ge m ,
da
mesma editora, 1999.

Assim, a escola, como lugar de ensino, deve ampliar seus modos de conceber a
aprendizagem das pessoas, ampliando, destarte, seus procedimentos de ensino. Essa escola,
historicamente, foi se distanciando das pessoas, dos seus modos de aprendizagem, tornando-

381

UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

que um macaquinho e somos menos aparelhados de instintos do que ele. De

em palestra proferida
Professores
Pessoa:

de

EJA
vida que, a cada semana, causa espanto. Nesse curto tempo, ela passa a
no

anos mais do que oferece qualquer curso de doutorado. E quem a educou?

Pessoa/PB,
19
de
dezembro de 2006.

fazendo-a apreender o mundo a partir de um livro.

Resumindo, vimos que, desde o nascimento, vivemos aprendendo. Confundimo-nos com

atitudes e procedimentos que, a depender do ponto de vista, possam oferecer mais felicidade

das realidades humanas.

servido apenas para um dado momento de nossa realidade. Assim, enquanto vivos, seguimos
de acordo com nossa idade e nosso meio social.
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UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

Isso, apenas, para citar alguns casos. Portanto, seguir separando coisas parece mais seguro

sem nos dar conta disso. Vivemos aprendendo a sobreviver.

ALVES, R.
professores. Campinas, SP: Verus Editora, 2005.
ASSMANN, H.
Vozes, 2001.
FONSECA, V. da. Aprender a aprender: a educabilidade cognitiva. Porto Alegre: Artmed,
1998.
MATURANA, H. R.; VARELA, F. J.
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UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

D ESAFI OS

aprendizagem?

Caro(a) aprendente!
O

384
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deve ser postado no Ambiente Virtual de Aprendizagem

UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

AULA 2:

p. 1-2).

tornar gente grande.

Fonte: http://www.inteligentesite.com.br/arquivos/amazonview/retratando12_6.jpg

Cada tribo, ou cada sociedade, tinha o seu jeito de fazer com

rituais>
levavam anos ou poderiam ser breves.

outras, passando a compor, formalmente, a teia dedicada a garantir

tratados
por
Paul
Monroe, que fala das
vividas nas sociedades
primitivas, que levam
um(a) adolescente a
ser considerado(a) um
adulto(a). Para maiores
I

de:

MONROE,

P.

1988.
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UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

do Adolescente, que diz:

ritmo produzir. Por utilizarem meios e instrumentos rudimentares,
Fonte:
http://ogintonico.
web log.c om. pt/ arqui vo/
REUTERS%20Rupak%20
De%20Chowdhuri.jpg

instrui que

independentemente de escolaridade ou de disponibilidade de meios

No entanto, a complexidade que, historicamente, foi se

Quem quiser entender
melhor a historicidade
do trabalho e das

vez de bens de uso, bens a serem vendidos e trocados no mercado.

sob o controle do capital (MANFREDI, 2002, p. 38).
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HOBSBAWN, Eric J.
M u ndos do t r a ba lh o.
Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1987.

UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

a <Idade Moderna
Durante
Moderna,

a
Idade
ocorreram

comportamento e nos
valores
preservados
na velha Europa. Para
descoberta de novas
terras, incluindo as
da
imprensa;
as
disputas
religiosas
entre protestantes e
disputas, promoveram

Fonte: upload.wikimedia.org

Fonte: eticaglobal.blogspot.com/2008_05_01_
archive.html

(1224-1274). Mas foi durante a Idade Moderna que se deram as

inglesa, de 1640 a
1688, que cria as bases
para a democracia
parlamentar;
a
que deu asas aos
iluministas
e
que,
em 1789, motivou
Direitos do Homem e

Durante a Idade Moderna, iniciada com a conquista de Constantinopla pelos turcos, em

387

UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

- e, mais importante - pregou o acesso de todos a esse conhecimento. Os

Nova Escola, Grandes Pensadores, vol. 2. ago. 2006).

ao ensino. Por isso, o pensamento de Martinho Lutero (1483-1546) gerou uma reforma global

que ora a apontam a ser conservadora, e ora a tomam como capaz

capaz de democratizar o ensino escolar para todos.
Lutero

Fonte: http://usuarios.lycos.
es/evergara2/Fotos/Martinho_
Lutero.jpg

O<
as iniciativas humanas.
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UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

Com o advento do <Re n a scim e n t o
poder se formaram na Europa, obrigando a Igreja a redirecionar
Renascimento

(ou

ante o transcendental.
mundo ocidental com
um movimento cultural
marcante
na
Europa,
considerado como um

difundiu-se pela Europa

e foi considerado o porta-voz do humanismo.

o Renascimento fez parte
de uma ampla gama de

(1592-1670), que se

Ele concebia que a escola deveria ensinar o
conhecimento das coisas e fazer isso sob um

do
Feudalismo
para
o
Capitalismo.
Nesse
sentido, o Renascimento
pode ser entendido como
um elemento de ruptura,
no plano cultural, com
a estrutura medieval. O
Renascimento
Cultural
manifestou-se
primeiro
como principais centros as
de

onde

se

difundiu

o movimento apresentou

dada nessa idade; que a juventude, de ambos os
nas escolas deve ser universal, e que as escolas
Fonte: http://www.cath- precisam ser reformadas e melhoradas.
erineshafer.com/images/
O nome de Comenius pode ser encontrado em
Comenius_20slika_1_.
ou Comenius; a
gif
Comenius

importante

conhecer

renascentistas
da
Inglaterra, da Alemanha,
menos
intensamente,
de
Portugal
e
da
Espanha. Fonte: http://
pt.wikipedia.org/wiki/
Renascimento.

BRASIL.
MANFREDI, S. M.
MONROE, P.
Revista Nova Escola
Victor Civita, 2006.
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UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

D ESAFI OS

1) Quais os principais aspectos tratados nesta aula?

Caro(a) aprendente!
Os
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devem ser postados no Ambiente Virtual de

UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

AULA 3:

cognoscere (co-nascer; nascer com), uma variante de
nascere.

docilmente; ela se humaniza, assumindo seu lugar de sujeito ativo no que faz.

superiores, a nos comportar dentro de um st at us quo; tornarmo-nos brancos, desenvolvendo

391

UNIDADE I
Aula 1

Sendo

Aula 2

assim,

UNIDADE III

UNIDADE II

preconceituosa,

Aula 3

nossa

escola

Aula 4

enfrenta

<Joh n D e w e y e por Pe t e r M cLa r e n >, e os ensinamentos de
Jean Piaget, de <Vygotsky e de Henri Wallon>. No entanto, sem
desconsiderar que, para um ensino inclusivo, necessitamos desses

neste Curso, na aula
1, da Unidade III, do
componente curricular

mesmo Marco III, no
componente curricular
Psicologia Educacional
II.

apontados pelo protestantismo, para que todos pudessem ler a

78).

Comenius, para explicar como deveria se organizar o ensino na escola, valia-se de
preparando como deveria para o ensino, ele recorre, por exemplo, ao arquiteto, ao pintor, ao
escola, ele refere:

prontos para todos os casos (COMENIUS, 2002, p. 149-150).
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UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

tempo.

assevera:

em vez de faca (COMENIUS, 2002, p. 156).

oferecido a ela, pois, segundo, ainda, Comenius,

Fonte:
http://www.
ebooksbrasil.org/imagens/
didaticamagna.jpg

capacidade dos alunos, pois, com o progresso da idade e dos estudos, a capacidade de aprender

dos sentidos. Para isso,

393

UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

a-dia da escola.

COMENIUS.

D ESAFI OS

6) O que de moderno apresenta o pensamento de Comenius?
Caro(a) aprendente!
Os
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devem ser postados no Ambiente Virtual de

UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

AULA 4:
Sabe, gente,
O que falar, como andar, por onde ir
O que dizer, o que calar, a quem querer [...]

com ensinamentos de seus mestres e instrutores.

adulto incompleto, em miniatura. Ao adulto, sobrava status para
como, negando-lhe cidadania.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778), para quem a sociedade
corrompe a bondade que o homem traz consigo, ao nascer. Ele
Escola Tradicional
images/-/Robert-Doisneau/
Information-Scolaire-1956Print-C10291021.jpeg

de viver. Nas palavras desse pensador,

ordem civil (ROUSSEAU, 1999, p. 310).
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UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

Fonte: www.portaldaeducacaomaringa.pr.gov.br/sistema

XVIII, o pensamento de Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), que incorporou o afeto para

diferentes idades. Comparada a uma semente, ela precisaria receber todo o cuidado do professor

Segundo, ainda, Pestalozzi, o ensino deveria partir do conhecido para o novo, do concreto
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UNIDADE I
Aula 1

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 2

Aula 3

Aula 4

de passar de uns para os outros o saber que os constitui e legitima. Mais

uma atividade vivida em um cantinho quieto da casa, que as prepara para, quando crescidas,
tomado como um valor. Tanto os meninos quanto as meninas podem ser presenteados com

seguido, mais tarde, pelos que criariam a Escola Nova, a exemplo de John Dewey (1859-1952),
A escola, como parte de uma sociedade, feita de conceitos e de preconceitos sociais, em
Uma sociedade que nem sempre respeita o outro e, por isso, precisa, de quando em vez, ser
repensada.
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UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 1

Aula 2

Aula 3

Aula 4

D ESAFI OS

Caro(a) aprendente!
Os

Paulo: Brasiliense, 1987.
Revista Nova Escola
Civita, 2006.
ROUSSEAU, J.
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devem ser postados no Ambiente Virtual de

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

UNIDADE II
F
AULA 5:

Ler ou escrever pouco servia a quem vivia em um mundo rural desindustrializado. Nesse Brasil, os

Fonte: http://br.geocities.com/vampire_of_death2000/K9.jpg

adultos.

399

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

os professores dedicavam-se ao conjunto das regras e normas prescritivas, usadas para orientar
processo de ensino (VEIGA, 1989).

estar demente ou pateta, sujeitava o despotismo do seu Governo ao homem

p. 60).
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

aulas como para que estudasse mais.

D ESAFI OS

se.
sociais de natureza popular?

Moodle.

NISKIER, A.
Melhoramentos, 1989.
PAIVA, V. P.
VEIGA, I. P. A.
Papirus,1989.

. Campinas, SP:

401

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

AULA 6:
ESCOLA
ao processo de
que visavam favorecer a aprendizagem do aluno. Nesse sistema

Para melhor entender

Biologia sobre a aprendizagem humana, muitos questionamentos
ensino.
pedagogia tradicional, o aluno era tomado como passivo, obrigado a

Tempos
Modernos
Charles Chaplin.
Para
assistir
ao
o(a)

mediador(a)

presencial no PMAP.

Por ter sido fruto da Era Moderna, essa escola seguiu a <

>

Fonte: http://www.graziarosavillanipress.it/articleimages/catmonio.jpg

pensadas como iguais, agora, em novos tempos, parece defasada. Assim, pode-se dizer que a
possa ser perfeita para um determinado tempo mas, noutro, seja vista com reservas ou
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

mundo, auxiliadas pelo incessante desenvolvimento das tecnologias, mesmo
quem termina um curso, para se manter trabalhando, necessita estar sempre se
que nada saiba sobre computadores? Mesmo quem pensava saber tudo sobre sua
aprender.
Hoje,
podese
discordar
da
inteligentes,

e

aos
estudos
de
Howard
Gardner,
que diferencia os
humana,
algumas
pessoas
podem
ser
inteligentes
numa determinada

moderna, foi sendo percebida como uma forma de ensino que

uns que podem aprender, e a outros falta esse dom.

>; de

na escola, tais como as vivenciadas por Pestalozzi (1746-1827), que

Ele reconhece sete

Piaget (1896-1980), sobre etapas da aprendizagem infantil; a dos

interpessoal;
intrapessoal
e
musical. Ainda sobre
a
educabilidade

ou continuadores da Escola Nova.

interessante
conhecer o trabalho
de Vitor da Fonseca,
que
fala
da
adaptabilidade e da
apto
em
tal

a
forma

aprender,
qualquer
que

a

dada, ela se faz para
Para saber mais
sobre esse assunto,
ler: FONSECA, Vitor.
Aprender a aprender:
a
educabilidade
c o g n i t i v a .

Fonte: www.google.com.br

403

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

A Escola Nova foi, segundo Paulo Ghiraldelli Jr. (1987), resumida nestes passos da Pedagogia

as curiosidades (problema). Para resolver os problemas surgidos, alunos

JR, 1987, p. 19-20).

que diziam quanto ao que escreviam. Por isso, nos anos de 1980,
se conhecerem suas bases e, ao certo, o que seria a Escola Nova.

interessante de Alan
The Wall
na escola tradicional,
expressada
muito
bem em uma cena em
que os alunos de uma

Deve-se a isso a defesa de Dermeval Saviani (1987) para a Escola

sendo transformados
em bonecos e, logo
transportados
uma esteira

conhecida:

do aluno um novo conhecimento que lhe

por
rolante

que entrem diferentes,
a escola os transforma
em iguais, todos saem
da escola como carne

ao conhecimento adquirido. [...] se o aluno aplicou corretamente os
(SAVIANI, 1987, p. 48-49).

404

Trilhas do Aprendente, Vol. 3 -

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

Assim como a escola tradicional, proposta pela burguesia, volta-se contra
trava no seio da sociedade (SAVIANI, 1987, p. 71).

Celestin Frenet
Fonte: www.cdcc.sc.usp.br/escolas/oca/freinet.jpg

Em sua vontade de encontrar a escola insubmissa,
Saviani relembra as investidas de Paulo Freire na Escola Nova,

A pedagogia por mim denominada ao longo deste texto, na falta
os principais trabalhos
apresentados
nesse

A ousadia do pensamento de Saviani ocorre num momento
pelo

I

como nos conta Veiga (1989, p. 69), podem-se destacar as seguintes

Departamento

RJ, entre 16 e 19 de
novembro de 1982.
Para maiores detalhes,
ver: CANDAU, Vera
Maria.
RJ: Vozes, 1983.

405

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

Essa teoria se inspirava nos estudos behavioristas de Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), que

essas teorias adotassem a escola como sendo um dos Aparelhos
Michael W. Apple, num
trabalho
audacioso,

ultrapassar o tecnicismo, caiu-se no politicismo.
e

conceituais

com
de

Apple

que,

diz

que

o

vida real das pessoas

Autores Associados, 1987.

Trilhas do Aprendente, Vol. 3 -

mercado

decifrado em termos

SAVIANI, D. Escola e democracia

406

movimento

a desigualdade, faz
uso inapropriado de
Deus e defende o
neoliberalismo. Como

GHIRALDELLI JR., P.
1987.

VEIGA, I. P. A.
Campinas, SP: Papirus, 1989.

o

das

particulares.

.

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

D ESAFI OS

Caro(a) aprendente!
O

deve ser respondido e postado no Ambiente Virtual de

407

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

AULA 7:

que pregavam o socialismo como o destino do mundo envelheceram.
Novos fatos vieram dizer que a <
pode se dar no dia-a-dia, sem precisar esperar por sindicatos, por

De

acordo

com

o

seu sustento; homens que resolveram assumir a paternidade de

Janeiro, 1987), o termo

de comportamento, por um ou outro caminho. Todos fazem, com

por muitos autores
modernos para indicar

violenta de um governo

sempre

ocorrem

de

Fonte: http://img58.imageshack.us/img58/3663/paidb7.jpg

aspectos
cultural).

da

vida

Maria Alves (assassinada em 12 de agosto de 1984), que lutava pelo direito a se terem direitos,

dia, somos chamados a ser sujeitos de um mundo que mudou enquanto a gente dormia. Lulu
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

A vida vem em ondas como um mar
Igual ao que a gente viu a um segundo
Tudo muda o tempo todo no mundo...
(Lulu Santos e Nelson Motta)

do mundo.

Perca peso, tenha estilo
Compre esse, prove aquele
Siga a moda, vote nele

Cante essa, tenha medo,
Fume outro, acorde cedo
Ame o mesmo, odeie tudo

Fonte: www.google.com.br

409

UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

ato costumeiro.

lutar para que elas sejam cumpridas, mesmo sabendo que algumas delas podem precisar de

Fonte: www. http://lh6.ggpht.com/anapaulamerigo
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

Nossa Lei:
>. Em seu Artigo 227,

reconhece que

fortaleceu
os
direitos
individuais e as liberdades

fora antes.
Constituinte,

Ulysses

e
gratuito,
assegurada,
inclusive,
sua
oferta
gratuita para todos os que

nos anos seguintes, foram

para pensarmos o que fazer, que tal,
A

garantem a todos o direito

Silva ?

contemplando pessoas com
necessidades especiais, os
de zero a seis anos de idade
passaram dos 15 anos de
e adultos).

por

si

Trilhas do Aprendente,
Vol.
3.
Se
tiver
o(a)
mediador(a)
presencial no PMAP.
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UNIDADE I

UNIDADE II

UNIDADE III

Aula 5

Aula 6

Aula 7

D ESAFI OS

2) Pesquise para saber quem foram Margarida Maria Alves, Fidel Castro e Paulo Freire.
3) Com base
aprendizado?

escola?

Caro(a) aprendente!
As respostas para o

412

Trilhas do Aprendente, Vol. 3 -

eo

devem ser

UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

UNIDADE III

AULA 8:

entendida como um modo de organizar o ensino, em que se privilegiava basicamente o professor,
ativos do processo educativo, em detrimento do direcionamento do professor, contrapondo-se

orientavam os professores para o cumprimento de programas de ensino previamente elaborados,

busca superar o intelectualismo formal do enfoque tradicional, evitar os efeitos

escola.

perspectivas desse campo do ensino ainda permeiam os contextos escolares com mais ou menos

413

UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

principal ramo de estudos da Pedagogia. Ela investiga os fundamentos, as

alguns esclarecimentos. Enquanto nas escolas formais de ensino

escola

Oliveira (2005) utiliza
esse termo para se
anos.
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UNIDADE I
Aula 8

educadores, como <

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

>, Pestalozzi e <M o n t e s so r i >,

Criador

do

primeiro

ser regada, preparada
para que mais tarde
http://www.centrorefeducacional.com.br/froebel.html.
Supervisionado I, nas Trilhas do Aprendente, Vol. 2.

com a escola a seguir.
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UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 8

Aula 9

Aula 10

Aula 11

do ensino fundamental
para nove anos, temos
uma turma a menos na

>.

entanto,
precisamos
atentar para que o
trabalho desenvolvido
as

desconsidere

capacidades
possibilidades.

em
e

infantil:

objetos do afeto dos adultos (em geral, adultos muito confusos), quanto do

243 e 244).

Art. 29

sociais, os interesses e as possibilidades.

que precisa ser considerada, respeitando-se e valorizando-se a individualidade de cada uma. E
416
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UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

O desenvolvimento psicomotor, em que temos as atividades
que envolvem a <psicomotricidade
para obter um crescimento sadio. A motricidade deve ser desenvolvida
andar, correr, equilibrar-se, rolar pneus, brincar no tabuleiro de areia,

objeto de estudo o homem
ao seu mundo interno e

diferentes instrumentos, jogar, fazer um passeio;
O
, um processo de

movimento, o intelecto e
o afeto. Psicomotricidade,

O de se n volvim e nt o cogn it ivo

empregado

para

uma

organizado e integrado, em
vividas

instiguem sua curiosidade e o prazer da descoberta;
O
, em que a linguagem se

pelo

sujeito,

de sua individualidade,
sua
linguagem
e
(Sociedade Brasileira de
Psicomotricidade) (Fonte:
http://pt.wikipedia.org/
wiki/Psicomotricidade).

etc.;
de brincadeiras como correr, pular, escorregar, equilibrar-se, jogar com bolas, pneus e cordas, as
p. 45), no faz-de-conta,

sua identidade, porque podem experimentar outras formas de ser e pensar,
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UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

Vemos que tais propostas devem assumir a indissociabilidade entre o cuidar e o educar,

BRASIL. MEC/SEF.
MEC/SEF, 1998. Vol. 2.
Cadernos Cedes
KRAMER, S. e outros (Orgs.).
VEIGA, I. P. A.
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. Campinas, SP: Papirus, 1999.
. Campinas: Papirus: 1989.

UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

D ESAFI OS

Matilda
Para
PMAP
o(a)

assisitir
e

ao

falar com
mediador(a)

presencial.
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UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 8

Aula 9

Aula 10

Aula 11

AULA 9:

ainda estamos distante do atendimento universalizado a essa faixa
Diretrizes
Nacionais

Curriculares
para
a

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para
DCN
mec.gov.br/cne.

do educar e do cuidar em todas as suas atividades.

EDUCAR
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UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 8

Aula 9

Aula 10

Aula 11

para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas
de natureza diversa, ocorrem de maneira integrada no processo de
desenvolvimento infantil.
e aprendizagens orientadas de forma integrada e que possam contribuir

CUIDAR

possa exigir conhecimentos, habilidades e instrumentos que extrapolam

O desenvolvimento integral depende tanto dos cuidados relacionais, que

de acesso a conhecimentos variados [...] (p. 24).
O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das

421

UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 8

Aula 9

Aula 10

Aula 11

O ambiente e os materiais

para aprendizagem. Segundo Oliveira (2005, p. 193),

como recurso de desenvolvimento e, para isso, ele deve ser planejado pelo
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UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

externos das salas de atividades devem contemplar a possibilidade de atividades movimentadas,
semi-movimentadas e calmas.

(OLIVEIRA, p. 195).

creche para o banho de

>, a sala

D ESAFI O

Depois, responda:

423

UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 8

Aula 9

Aula 10

Aula 11

AULA 10: TRANSDISCIPLINARIDADE, TRANSVERSALIDADE E PEDAGOGIA DE
PROJETOS
Fica decretado que, a partir deste instante,

a abrir-se dentro da sombra;
e que as janelas devem permanecer, o dia inteiro,
Thiago de Mello

Para

maiores

esses autores, acesse
o site www.wikipedia.
org.

(1871-1932) e Celestin Freinet (1896-1966), os norte-americanos,
Joh n D e w e y ( 1 8 5 2 - 1 9 5 2 ) e W illia m Kilpa t r ick ( 1 8 7 1 - 1 9 6 5 ) , e os
1939)>, discutiram sobre o processo global de ensino.

Nesse novo mundo, que se faz a cada dia, a aprendizagem passou a ser muito mais

aqui explicada por Japiassu:
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UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

nos assegura Fazenda (2001, p. 19-20), a interdisciplinaridade
>, pois
organizar a vida, ao lado de uma racionalidade que a explicita. A

Que faz uso de diversos
paradigmas.

pluridisciplinar

interdisciplinar

transdisciplinar

contato intelectual com tais valores (BRASIL, 1997).
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UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

do faz-de-conta, modelagem; projetos de trabalho com jogos e atividades.
O RCNEI, Vol. 1 (BRASIL, 1998) registra as seguintes atividades: as permanentes - que,

ainda, desenhar o animal de que mais gostou/que queria ser). Essas atividades podem acontecer

sobre os animais etc.

na sala de aula.

principalmente

saber derivado das novas tecnologias de armazenamento, tratamento e

1998, p. 71).

pretende-se:
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UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 8

Aula 9

Aula 10

Aula 11

melhor a complexidade do mundo em que vivemos;

contextualizam o que se aprende, buscando o alcance de produtos e resultados que podem ser

O projeto dos insetos
uma abelha entrou na sala de atividades. Na mesma hora, algumas se assustaram,
A professora aproveitou o incidente para perguntar ao grupo se sabiam que
animal era aquele. Algumas disseram que era uma mosca, outras, que era um mosquito,
tratava de uma abelha e sugeriu ao grupo que pesquisasse aquele inseto nos livros sobre
A pesquisa trouxe muitas novidades, dentre elas, a de que o tal inseto fazia
de abelha.

massinha, desenhos, conversas, cartazes.
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UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 8

Aula 9

Aula 10

Aula 11

De acordo com Oliveira (2005, p. 234),

D ESAFI O

pergunta:

Caro(a) aprendente!
O
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deve ser respondido e postado no Ambiente

UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

AULA 11:

O barco

Precisava de um barco. Grande e seguro. Resolvi construir um. Corria o quarto ano da minha estada

me fazer esquecer de detalhes importantes. Com a plaina e a machadinha, dei-lhe forma externa de

queimar, escavar... queimar, escavar...
Tinha realizado um bom trabalho!

(DEFOE, 1996. p. 46, 47)

Agora responda:
mar?

esse tipo de planejamento que estudaremos aqui! Entendemos planejamento enquanto uma
objetivos.
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UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

um instrumento que sinaliza para o novo, o diferente. Nesse aspecto, vale a pena perguntar se
novo?

entre outros.
(1994),

a massa de modelar? Talvez os professores que planejam assim suas aulas estejam preocupados
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UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

que se conhecem, antecipadamente, os assuntos discutidos em cada sala e se faz o planejamento

inteira trabalhar o mesmo tema, como se ele fosse de interesse de todas as turmas. O mais

estrutura:

Objetivos:
Te m po:

Quais os outros lugares para o desenvolvimento das atividades planejadas,
Fontes de conhecimento e pesquisa:
projeto.

Planeje as diferentes propostas e as possibilidades de

saberes.
Os materiais:
dentre outros.

aspectos:
ter como pano de fundo a indissociabilidade do educar e do cuidar;
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UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

(MEC/SEB, 2006):

o contato com o conhecimento legitimado e a cultura.

o seu trabalho (LUCKESI, 1986 apud

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de
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UNIDADE I

UNIDADE III

UNIDADE II

Aula 8

Aula 9

Aula 10

Aula 11

acompanhar, orientar, regular e redirecionar esse processo como um todo
(BRASIL, 1998, p. 59).

D ESAFI OS

1.
iniciais acerca de como vem sendo feito o processo de planejamento
Esse
foi

2.

programa
produzido

Menino,
que m foi t e u m e st r e
Municipais de Apoio Presencial.

Em seguida, produza um texto de

de 90, em parceria
Roberto Marinho.
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UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

LEITURA COMPLEMENTAR

desenvolvimento de um projeto, que requer um planejamento cuidadoso, com um encadeamento
projeto educativo, constituindo-se um instrumento para o planejamento do professor. Podem

Atividades permanentes

partir da proposta curricular. Consideram-se atividades permanentes, entre outras:

desejarem;

Projetos de trabalho
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UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

ordens diversas.

as mais diferentes pessoas, visitas a recursos da comunidade etc. podem ser empregadas. O

conhecer o mundo.

aprendizagens.
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UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

suas particularidades.

aprendizagem da leitura e da escrita. A elas tem sido vedado, assim, o direito constitucional de

nessa etapa, deve ser processual e destinada a auxiliar o processo de aprendizagem, fortalecendo

regular e redirecionar esse processo como um todo.
e suas possibilidades ao longo de seu processo de aprendizagem. Para que isso ocorra, o professor
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UNIDADE I
Aula 8

UNIDADE III

UNIDADE II
Aula 9

Aula 10

Aula 11

educativos que elege.
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