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RESUMO 

 

O presente estudo visou a socialização de uma proposta de reorganização curricular 

apresentada pela Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC), com base na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), a qual propõe um currículo interdisciplinar. 

Sabendo que essa proposta vai de encontro às escolas brasileiras, que têm seu ensino 

fundamentado numa matriz curricular multi/pluridisciplinar, este trabalho objetivou descrever 

e socializar a proposta de reorganização curricular do Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas 

Sociais (NTPPS), apoiada pela SEDUC, com foco no Ensino Médio, por meio de um produto 

educacional tecnológico, o blog. A proposta descrita pressupunha a adesão voluntária das 

escolas públicas da rede estadual, e nosso lócus de pesquisa foi a EEFMJM, situada no 

município de Fortaleza, e teve como sujeitos da pesquisa os idealizadores e os tutores 

responsáveis pelo desenvolvimento da proposta na escola. A pesquisa foi do tipo estudo de 

caso, de natureza bibliográfica e participante, numa abordagem qualitativa. Os resultados 

apontaram que o projeto de reorganização curricular obteve êxito junto à comunidade escolar, 

fato este comprovado nos trabalhos desenvolvidos na escola, bem como nas respostas obtidas 

nos questionários e entrevistas, bem como nas observações realizadas durante o 

desenvolvimento das ações do NTPPS. Consideramos as ações do NTPPS, na escola, 

importante para o desenvolvimento pessoal, social e intelectual dos alunos, pois contribuiu 

significativamente nos resultados das avaliações internas, assim como no desenvolvimento da 

autonomia e cooperatividade entre os pares e, ainda, auxiliou na elaboração dos trabalhos 

interdisciplinares desenvolvidos por eles, em grupo. 

 
Palavras-chave: Reorganização curricular. NTPPS. Currículo interdisciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This study aimed the socialization of a curriculum reorganization proposal submitted by the 

Secretary of Education of Ceará (SEDUC), based on the Law of Guidelines and Bases of 

National Education (Law No. 9394/96), which proposes an interdisciplinary curriculum. 

Knowing that this proposal is in contrast to Brazilian schools, which have their education 

based on a multidisciplinary curriculum, which have their education based on a 

multidisciplinary curriculum, this study aimed to describe and socialize the proposal for the 

curricular reorganization of the Work Unit, Research and Social Practices (NTPPS), 

supported by SEDUC, focusing on high school, and using the blog as technological 

educational product. The proposal described presupposed the voluntary adhesion of public 

schools of the state, and our research locus was the Elementary EEFMJM, located in the city 

of Fortaleza, and had as research subjects the creators and tutors responsible for the proposal 

development at the school. The research was a study case bibliographical and participant, with 

a qualitative approach. The results showed that the curriculum reorganization project was 

successful with the school community, fact confirmed by the work done at the school, as well 

as the answers obtained from the questionnaires and interviews, as well as the observations 

made during the development of NTPPS actions. We considered the actions of NTPPS in the 

school important for personal, social, and intellectual development of pupils because it 

contributed significantly on the internal assessments results, as well as in the development of 

autonomy and cooperativeness among peers, and assisted in the preparation of 

interdisciplinary work developed by them in the group. 

 

Keywords: Curriculum Reorganization. NTPPS. Interdisciplinary Curriculum. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS), foi apresentado aos 

professores, como um programa que o Governo do Estado do Ceará estava implantando e que 

deveria ser posto em prática no início de 2012. 

A princípio o projeto gerou nos professores o sentimento de que seria mais um 

dos projetos meteóricos que eram lançados nas escolas de modo arbitral e vertical. Nesse 

percurso, as escolas foram convidadas a participar do projeto de forma voluntária, com a 

proposta de que o Projeto NTPPS (CEARÁ, 2012) agiria sobre uma temática maior que as 

dos demais projetos que já haviam sido “apresentados” em anos anteriores, e que não trariam 

efetivas mudanças na prática docente.  

O NTPPS propunha uma “reorganização curricular”, algo que objetivava 

influenciar diretamente o modo como os professores estavam acostumados a trabalhar suas 

disciplinas em sala de aula.  

O processo de construção/execução da proposta metodológica, apresentada pelo 

Governo do Estado do Ceará e pela Secretaria de Educação (SEDUC), apontava para uma 

“reorganização curricular” no dia a dia, e os professores passaram a considerar a possibilidade 

da integração entre as diferentes disciplinas, aproximando a prática docente de um modelo de 

currículo interdisciplinar. 

Compreendendo que a proposta de reorganização curricular indicada pelo NTPPS 

por meio da SEDUC, tinha uma finalidade de mudanças efetivas, nos sentimos estimulados a 

compreender melhor a proposta e a constatarmos as mudanças ocorridas no ensino médio das 

escolas públicas do Ceará. Nesse sentido, verificamos quais escolas haviam aderido ao 

NTPPC e, dentre elas, escolhemos a escola EEFMJM1, situada na cidade de Fortaleza, para 

conduzir nossa pesquisa. 

Dessa forma, buscamos revelar as mudanças observadas no dia a dia da escola 

EEFMJM, com foco na atuação do profissional (professor de núcleo – tutor) que atua no 

projeto, verificando os aspectos: a) o comportamento dos professores de áreas distintas e 

como eles dialogavam; b) observando a prática docente na perspectiva da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade; e, principalmente, c) o desenvolvimento dos 

alunos que foram orientados pelos tutores2 que atuavam no NTPPS na escola escolhida para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

                                                           
1 Resolvemos não identificar a escola. 
2 A escola pesquisada contava com seis tutoras. 
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Sabemos que as escolas, ainda no século XXI, enfrentam um grande desafio, pois 

a discussão curricular e a implementação de uma proposta pedagógica comprometida em 

resgatar os valores humanos, educar e promover as pessoas com vistas à transformação social 

é algo que deve ser feita, o quanto antes, mas para isso a sociedade precisa participar desse 

repensar o currículo, para contemplar saberes que visem a construção do conhecimento, que 

oportunizem a aprendizagem por meio de experiência e da autoconstrução (LEBEM 9694/96 

Art. 3º).  

O NTPPS foi apresentado na escola, como uma proposta metodológica que 

focalizava a reorganização curricular e apostava na união dos conhecimentos oferecidos, nas 

diversas disciplinas diárias da escola, para a realização de projetos de pesquisas desenvolvidos 

pelos próprios alunos numa ação interdisciplinar. 

Na intenção de clarear o objeto de estudo desse trabalho, emergiram alguns 

questionamentos, tais como: Qual o papel e as contribuições do NTPPS para as mudanças 

metodológicas na escola? Quais as impressões do tutor em relação ao NTPPS? O que dizem 

os idealizadores do NTPPS?  

Para responder tais questionamentos, esse trabalho teve como objetivo principal 

descrever o Núcleo de Trabalho Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS) e suas contribuições 

para mudanças no currículo do ensino médio numa escola pública do estado do Ceará. 

Ressaltamos que o NTPPS, por ser um projeto de ampla atuação, nessa pesquisa, detalhamos 

suas características e potencialidades, mas focalizamos, especificamente, no papel do NTPPS 

e sua colaboração no desenvolvimento de um currículo interdisciplinar na perspectiva da 

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade junto a comunidade escolar (gestores, 

professores, alunos e pais). 

De modo mais específico, objetivamos apresentar o projeto NTPPS a partir do 

olhar dos idealizadores e atores inseridos nesse contexto; apresentar o trabalho desenvolvido 

pelos tutores e alunos na escola, a partir dos projetos interdisciplinares e, por fim, socializar o 

projeto por meio de um produto educacional tecnológico, o blog. 

Quanto à metodologia que utilizamos no processo investigativo utilizamos a 

pesquisa de campo, de caráter descritivo e de abordagem qualitativa, seguindo assim, os 

passos de uma pesquisa do tipo estudo de caso. Yin (2001), afirma que o estudo de caso é 

uma forma de pesquisar, fazer experimentos, levantamento de dados, criar histórias, receber 

informações já existentes em arquivos, e consiste num estudo exaustivo e aprofundado. Nesse 

sentido, essa pesquisa permitiu elencar e analisar algumas situações, a fim de propor aos 

leitores algumas reflexões pertinentes à discussão curricular a partir da proposta metodológica 

do NTPPS. Com isso, ficou caracterizada a participação do pesquisador no processo da 
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produção e também da coleta de dados, se configurando como um observador participante 

efetivo (DEMO, 1998). Nessa premissa, apresentamos uma abordagem qualitativa, e as 

reflexões aqui detalhadas, expressam o trabalho dos idealizadores do projeto, dos executores 

do projeto (tutores e alunos) e demais atores. 

Ressaltamos que o ponto de fulcro desse trabalho, foi a apresentação, a 

comunidade escolar, de um blog. A escolha desse tipo de mídia contempla o que propõe a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sobre Mestrado 

Profissional, no que se refere a produção técnica/tecnológica na área de ensino, segundo a 

Portaria Normativa nº 17 (BRASIL, 2009). A referida mídia digital foi o veículo de 

divulgação dessa pesquisa, que selecionou e apresentou no blog os projetos desenvolvidos 

pelos tutores e estudantes para que servisse de legado para outros profissionais da educação, 

que também estivessem comprometidos em rescindir as antigas metodologias do currículo 

estratificado para tornar a educação uma ferramenta de mudança social atual e dinâmica. 

Fundamentados nessas premissas, detalharemos a seguir, os capítulos que 

constituem este trabalho, distinguindo-os. Na introdução, a qual consideramos o Capítulo 1, 

justificamos o objeto de estudo, os objetivos e a metodologia, delineamos em linhas gerais a 

necessidade de mudanças na organização curricular nas escolas, em decorrência das ideias de 

interdisciplinaridade/transdisciplinaridade propostas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN/96).  

No Capítulo 2, expusemos a organização do currículo escolar do ensino médio, a 

partir da discussão sobre as reformas e as leis; para tanto, trazemos os estudos já realizados, 

envolvendo possíveis proposições teóricas que fundamentam esse trabalho.  

No Capítulo 3, detalhamos a proposta de reorganização curricular do ensino 

médio, no estado do Ceará, a partir da proposta pelo Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas 

Sociais (NTPPS), antes um breve histórico do citado Núcleo, a partir dos documentos oficiais. 

(Relatórios da SEDUC - 2012 e Relatórios do Instituto Aliança – 2009/2015). 

No Capítulo 4, expusemos o percurso metodológico; inicialmente fizemos as 

considerações sobre as tipologias e naturezas das pesquisas existentes e em seguida 

destacamos o modelo de pesquisa adequado ao desenvolvimento deste trabalho. Também 

descrevemos o lócus da pesquisa, sujeitos envolvidos, ferramentas metodológicas, bem como 

o processo de coleta de dados.  

No Capítulo 5, detalhamos a apresentação dos resultados e os discutimos, a partir 

da descrição dos documentos do projeto NTPPS, da apresentação dos questionários e 

entrevistas, apontando a importância do produto educacional para socialização do NTPPS. 
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Por fim, chegamos às Considerações finais, espaço de reflexão sobre as possíveis 

contribuições da pesquisa, a ênfase no produto educacional, na prática educacional dentro da 

escola, proporcionando efetiva mudança na escola, na concepção dos processos de ensino e de 

aprendizagem.  

A seguir, no Capítulo 2, nos debruçamos sobre as mudanças na organização 

curricular no ensino médio, especificamente, nas escolas do Estado do Ceará que aderiram ao 

NTPPS, com foco especificamente, nas reformas e leis. 
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2 APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR NO ENSINO 

MÉDIO A PARTIR DAS REFORMAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar as bases teóricas, estudos realizados e 

linhas de pensamento que fundamentaram a pesquisa quanto à mudança na organização do 

currículo escolar. Também descrevemos a atual legislação educacional no tocante ao currículo 

e efeitos na comunidade escolar, de que maneira a lei relaciona as transformações curriculares 

pelas quais a escola contemporânea do ponto de vista cultural, social, econômico e político, 

passa. 

Por meio da história da educação brasileira, sabemos que algumas leis foram 

sancionadas nesse percurso histórico, e dentre elas destacamos a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, criada em 1961, e posteriormente, a Lei nº 5.692, de 1971 

(BRASIL, 1971), a qual havia descaracterizado a escola e os currículos, propondo currículos 

gradeados e disciplinas que “desgastaram” o conhecimento da escola como um todo, 

envolvendo professores, estudantes e sociedade. 

Com a abertura política, o país ganharia nova Constituição Federal (1988), que 

após anos de debate no Brasil, temos a promulgação da LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996), essa lei aponta entre outras providências, 

propostas curriculares, que tem a finalidade de uma educação fundamentada na visão de 

totalidade, da contextualização, da interpretação de fenômenos, de situações, oportunizando 

aos estudantes o conhecimento de mundo como um todo, além da relação do indivíduo com 

componentes de áreas distintas, mas afins. 

No entanto, essa lei passa por uma série de atualizações, com a finalidade de 

cumprir o que pressupõe a Constituição Federal de 1988 e, assim, em 4 de abril de 2013, 

criou-se a Lei nº 12.796, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 e estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da 

educação e dar outras providências. 

Fundamentados nos pressupostos das reformas da educação no século XXI, a 

reorganização curricular, tem bases na inter e transdisciplinaridade e, nesse sentido, 

assinalamos para a importância de discutir as possíveis contribuições do NTPPS, a partir das 

leis citadas, que provocaram mudanças no cenário escolar, e de modo particular no cotidiano 

do currículo do ensino médio. 
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2.1 A LDBEM 9394/96: reflexões sobre o currículo 

 

Na trajetória das reformas curriculares para o Ensino Médio, apresentamos a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEM) de 1996, bem como a Lei nº 12.796 

que altera e atualiza algumas diretrizes, principalmente, sobre a formação dos professores. 

Nos anos 90 presenciamos uma democratização do acesso ao ensino médio; com 

isso, observamos que esse fenômeno foi provocado pela maior exigência de escolaridade no 

mercado de trabalho e, assim, a formação de nível médio passou a ser exigida, muitas vezes, 

como escolaridade mínima para candidatos a um emprego, o que estimulou a procura por 

vagas nas escolas de ensino médio.  

Com isso, a LDBEN nº 9.394/96 foi o marco educacional mais significativo da 

década de 90 em nosso país. Fundamentada no princípio da “democratização da educação”, 

essa lei, no § 2º do Art. 1º, aponta que “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social” (BRASIL, 1996). 

Encontramos na LDBEN nº 9.394/96, nos artigos 21 e 22 que a educação básica, é 

composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e tem por finalidade 

“desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” 

(BRASIL, 1996).  

Essa lei alterou o caráter propedêutico ou profissionalizante do ensino médio e 

conferiu-lhe uma nova identidade, e esse segmento de ensino passou a ser a última etapa da 

educação básica, com duração mínima de três anos. Ainda no artigo 26 a lei destaca que o 

currículo deve ter uma base nacional comum, a qual deverá ser complementada, 

obrigatoriamente, por uma parte diversificada, consolidando os pressupostos já previstos na 

Constituição Federal de 1988. 

Nessa perspectiva, o currículo para o Ensino Médio, deve ser repensado, para 

atender as finalidades e diretrizes pressupostas, e a proposta curricular deve ser organizada 

subjacente aos pilares apontados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1996: “aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver e aprender a ser”. Esses princípios se apresentaram como eixos estruturais da educação 

na sociedade contemporânea (BRASIL, 1999). 

Para consolidar as orientações contidas na LDBEN nº 9.394/1996, principalmente, 

as diretrizes que norteiam os currículos e conteúdos mínimos, o Ministério da Educação - 

MEC convidou um grupo de especialistas para a elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais - PCN (BRASIL, 1999). 
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A seguir, apresentamos os PCN e sua relevância para as transformações no 

currículo do Ensino Médio brasileiro. 

 

2.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM e PCN+) 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCNEM são 

apresentados em 1999, logo após a apresentação do PCN do ensino fundamental (BRASIL, 

1999).  

Os parâmetros foram fundamentados: a) LDBEN nº 9.392/1996; b) Parecer n.º 

15/1998 da Câmara de Educação Básica (CEB), do Conselho Nacional de Educação (CNE); e, 

c) Resolução nº 3/1998 da CEB/CNE. Destacamos que o Parecer estabelece as “Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio”. 

Os PCNEM recomendam como premissas pedagógicas a interdisciplinaridade e a 

contextualização e propõem para o Ensino Médio, um aprendizado útil à vida e ao trabalho, e 

que as informações, o conhecimento, as competências, as habilidades e os valores 

desenvolvidos, se tornem ferramentas de percepção, satisfação, interpretação, julgamento, 

atuação, ampliação pessoal e permanente aprendizado (BRASIL, 1999). 

As áreas do conhecimento estabelecidas nos PCNEM são: Linguagens, Códigos e 

suas Tecnologias (LCT), Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (CNMT) e 

Ciências Humanas e suas tecnologias (CHT). Esse documento aponta que a centralidade do 

papel do estudante nos processos de ensino e de aprendizagem, está em que este perceba as 

técnicas usadas, nesses processos, ou seja, o aluno deve “aprender a aprender”. 

Sobre a escolha dos conteúdos que devem compor o currículo, os PCNEM 

enfatizam como critério essencial a possibilidade de permitir conexões entre diferentes temas 

transversais. A centralidade do trabalho com os conteúdos deve ser a “contextualização” e o 

da “interdisciplinaridade”, dentro ou fora da comunidade escolar.  

Nesse sentido, refletimos sobre a formação (inicial ou continuada) que o professor 

recebeu ou está recebendo. Deve ser dada a ele condições para implementar as mudanças 

curriculares propostas? Não nos deteremos a responder esse questionamento, mas deixamos 

para reflexão dos leitores. 

As propostas nos PCNEM, de modo mais explícito, oferecem ao professor 

elementos úteis para a definição de conteúdos e adoção de opções metodológicas adequadas, 

além de deixar mais evidentes algumas formas de “articulação das disciplinas para organizar, 

conduzir e a avaliar o aprendizado” (BRASIL, 2002). 
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Nesse entendimento, em 2006 o MEC, por meio do Departamento de Políticas de 

Ensino Médio, da Secretaria de Educação Básica - SEB publica e divulga um documento 

intitulado: “Orientações Curriculares para o Ensino Médio” (BRASIL, 2006). Nele, os 

conteúdos estavam mais explícitos, pois apresentavam ideias de como deveriam trabalhar os 

temas transversais, relacionando-os com outras áreas, caracterizando, assim, explicitamente 

uma ideia forte de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade (BRASIL, 2006). 

Quanto aos aspectos metodológicos, consideramos que os processos de ensino e 

de aprendizagem devem ser contextualizados, relacionado a tríade professor-aluno-saber, e 

destacamos duas ideias a serem superadas: (I) O ensino como transmissão de conhecimento e 

a aprendizagem como mera recepção de conteúdos e (II) O aluno como receptor do 

conhecimento. 

Percebemos que na história das reformas educacionais brasileiras, existe uma 

evolução no modo de se pensar o currículo, existe uma preocupação de superação do currículo 

propedêutico, para um currículo fundamentado nas situações cotidianas, com foco no sujeito 

como construtor de conhecimento. 

Nesse sentido, no próximo tópico destacaremos as dimensões do currículo e o 

papel da educação formal fundamentada nesse currículo para a geração atual. 

 

2.3 As novas dimensões do currículo na escola atual  

 

No contexto atual é papel de todos trabalhar para a superação de um currículo 

conteudista que inviabiliza a escola pública de formar seus aprendizes para o pleno exercício 

da cidadania. Faz-se necessário, nesse cenário, um currículo com bases culturais e 

interdisciplinares, para a transformação social, apresentando a escola, como o espaço em que 

se aprende a aprender, a conviver e a ser com e para os outros, contrariando um currículo que 

fomenta as desigualdades e exclusão social (PINHEIRO, 2007). 

O termo curriculum tem sua raiz no latim e significa o curso, a rota, o caminho da 

vida ou das atividades de uma pessoa ou grupo de pessoas (SACRISTÁN, 2013). De acordo 

com a origem da palavra, podemos afirmar que o “currículo” direciona a vida dos sujeitos, e 

que é relevante e de imenso significado para a comunidade escolar, pois dependendo de como 

os conhecimentos são organizados e apresentados, tem o poder de nortear, mudar ou parar a 

vida dos estudantes e professores. 

Assim, na escola, o currículo se torna terra fértil para mudanças ou manutenção 

das relações de poder, e interfere diretamente nas mudanças socioculturais, econômicas e, 

principalmente, educativas. 
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Com isso, a reconstrução de um currículo que venha ao encontro das reais 

necessidades da escola e do estudante, pode colaborar para constituir novos paradigmas nos 

processos de ensino e de aprendizagem que direcionem a instituição escolar a ultrapassar a 

barreira do modelo de ensino conteudista. 

Reconstruir um currículo na perspectiva da interdisciplinaridade exige desse 

professor uma mudança de postura (SOUSA, 2013), melhoria na sua formação, para que ele 

possa inovar nas práticas pedagógicas, escolher com qualidade suas metodologias e novas 

formas de avaliação; portanto, o currículo se apresenta como um documento de referência. 

A seguir realizamos uma reflexão sobre o que é currículo, numa abordagem 

pedagógica, com ênfase ao currículo interdisciplinar, culminando com um estudo sobre a 

proposta de organização curricular envolvida nos sistemas políticos pedagógicos na 

perspectiva fundamental de um processo inovador de mudança educacional na organização 

escolar. 

 

2.4 Currículo interdisciplinar 

 

Compreender o currículo, não é uma ação didática de fácil aceitação; isso 

pressupõe quebrar paradigmas, superar modelos ultrapassados, mas, principalmente, o 

professor se predispor às mudanças. Encontramos apoio para essas mudanças na legislação 

educacional vigente, que dentre as providências a serem tomadas, ressalta a renovação 

paradigmática dos currículos escolares (BRASIL, 1996). 

Para Pinheiro (2007) fundamentada em Fazenda (1995) aponta que, quando se 

trata do trabalho com currículo interdisciplinar, alguns pensam que o fato de misturar as 

disciplinas em projetos, está trabalhando esse currículo. Porém, isso se constitui num 

equívoco didático, pois um currículo interdisciplinar pressupõe muito mais; é preciso rever o 

que se aprendeu e saber realizar as inter-relações e interconexões, possibilitando que um 

aprendizado coletivo seja construído também de forma individual, pelo aluno.  

No entanto, para que essas mudanças ocorram, faz-se necessário a “mudança de 

postura” do professor, pois exige um repensar do currículo escolar, que favoreça uma ação 

interdisciplinar (SOUSA, 2013). 

Vale ressaltar que, um currículo interdisciplinar pode contribuir para aulas 

inovadoras e transformadoras, enquanto que os currículos organizados pelas disciplinas 

tradicionais, levam o aluno ao acúmulo de informações que pouco ou quase nada contribuem 

para sua vida profissional e pessoal. 

Podemos constatar essa afirmação na Figura 1 a seguir, que apresenta um projeto 
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fundamentado num currículo interdisciplinar, de acordo com a proposta metodológica do 

NTPPS. 

 

Figura 1 - Diagrama de competências 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Com isso, chegamos a compreensão de que é importante um currículo que integre 

a teoria à prática, que vise a superação das dificuldades de aprendizagem, que se fundamente 

na interdisciplinaridade e se chegue a transdisciplinaridade (FAZENDA, 2005), promovendo 

a educação universal, pois, pensar o currículo nessa direção, exige um projeto interdisciplinar 

de ensino que exija as relações conscientes entre as pessoas. 

Nessa compreensão, consideramos relevante apresentar a seguir, no Capítulo 3, 

nosso objeto de estudo, o Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS), bem 

como o produto educacional, o blog, que serviu como ferramenta de divulgação dessa 

pesquisa. 

 

3 PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO ENSINO MÉDIO NO 

CEARÁ A PARTIR DO NTPPS 

 

O Ensino Médio deve ser organizado de modo a garantir o direito à aprendizagem 

dos jovens, deve ser pautado no desenvolvimento das potencialidades cognitivas e produtivas, 

bem como na solidariedade e ética (KÜLLER, 2011). 

Ressaltamos que dois documentos foram muito importantes para estruturar a 

proposta do NTPPS no Estado do Ceará, a saber: as Novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
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para o Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012) e os Protótipos 

Curriculares para o Ensino Médio, lançados em maio de 2011 pela Representação da 

UNESCO no Brasil. 

Os referidos documentos fundamentavam a reorganização curricular e a criação 

do Núcleo de Trabalho Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS), no Ceará e possibilitaram a 

integração curricular, principal desafio para proporcionar uma educação contextualizada e 

repleta de significado para a juventude, disponibilizando um tempo curricular na parte 

diversificada com 5 h/a por semana, para realinhar os demais componentes curriculares e o 

tempo, de acordo com a preferência da comunidade escolar. Esses componentes foram 

organizados em quatro blocos, que se revezavam a cada semana de estudo (CEARÁ, 2012). 

O NTPPS foi organizado para atender a dois processos centrais: o 

desenvolvimento pessoal e social dos estudantes e o protagonismo estudantil nos processos de 

investigação e elaboração do conhecimento. A proposta inicial buscou traduzir, para o 

cotidiano das escolas de ensino médio, os pressupostos metodológicos do Projeto 

Com.DomÍnio Digital (falaremos sobre este projeto posteriormente), desenvolvido pelo 

Instituto Aliança (IA), com o apoio da SEDUC. 

Também podemos comentar ainda que o NTPPS tem a intenção de desenvolver 

todas as afirmações citadas acima, utilizando principalmente as demais disciplinas que 

compõem o currículo de cada série do ensino médio, uma vez que a ideia de núcleo projeta 

uma união das demais disciplinas do currículo, em prol de um caminho interdisciplinar. 

Com inspiração nos Protótipos Curriculares propostos pela UNESCO, o tema 

central das atividades do Núcleo para o 1º ano do ensino médio foi a escola e a família, para o 

2º ano do ensino médio foi a comunidade e para o 3º ano do ensino médio foi o trabalho e 

sociedade, adaptado dos Protótipos da UNESCO (KÜLLER, 2011). 

Estes temas ganharam maior abrangência em cada ano do Ensino Médio e 

orientavam o trabalho pedagógico na perspectiva do desenvolvimento das competências 

pessoais e sociais, assim como contribuíram para as pesquisas escolares. No momento de 

discussão sobre a referida proposta de Reorganização Curricular do Ensino Médio (em 2011), 

as expressões listadas a seguir nortearam as discussões do Grupo de Trabalho (GT), composto 

por gestores escolares e técnicos da SEDUC e do Instituto Aliança, durante a sistematização 

dos eixos da proposta (vide as entrevistas). 

Vale ressaltar que esse projeto contou com colaboradores que protagonizaram 

essa discussão, dentre elas RM (SEDUC) e RB (Instituto Aliança). RB (IA) explica como se 

deu o contato entre a SEDUC e o INSTITUTO ALIANÇA: 
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“Quando foi em 2011, a SEDUC nos chama pra discutir com eles a possibilidade de 

fazer um trabalho reorganização curricular, já tava no quarto ano de experiência do 

Com. domínio Digital, Segundo o Rogers, que é a pessoa que realmente pensou esse 

trabalho aqui desde o começo, ele fez esse trabalho acontecer, e falou o seguinte: a 

SEDUC já vem acumulando uma discussão interna em relação ao ensino médio, a 

crise do ensino médio, toda a discussão sobre a evasão do ensino médio que era 

imensa, se o ensino médio tava ou não dando respostas a essa juventude de hoje, o 

que essa juventude de hoje que têm acesso ao conhecimento na mão espera de uma 

escola, qual o serviço que a escola pode prestar, tem toda uma discussão e tem uma 

bibliografia enorme sobre essa discussão do ensino médio, que, pelo o que eu sei 

não é privilégio nosso, é uma discussão do mundo todo.” 
 

RB (IA) ainda lembra: 
 

“Então pessoal da SEDUC pegou todos os parceiros que eles tinham, de vários 

trabalhos e vários projetos, fez uma seleção e escolheu o Instituto Aliança, porque 

achava Instituto aliança tem alguma coisa muito importante que era a experiência do 

desenvolvimento do desenvolvimento social, ou seja, a experiência do 

desenvolvimento social foi o que qualificou Instituto Aliança para junto com a 

SEDUC construir essa possibilidade.” 
 

Segundo as palavras de RM (SEDUC) ele explica sobre o NTPPS e a estruturação 

da ideia do projeto inicial: 
 

“Mas o que quer dizer esse núcleo? A proposta original da UNESCO é que esse 

núcleo fosse um tempo destinado na carga horária dos professores para que eles 

pudessem orientar os estudantes como pesquisa, mas isso sozinho não era suficiente, 

era preciso também educar os jovens como protagonismo, educar os jovens pra essa 

ação mais consciente e gestão de si mesmo, porque o pesquisador inevitavelmente é 

um gestor de si mesmo[....]Então a gente identificou o Com.DomÍnio Digital(IA) 

como tecnologia nessa perspectiva de uma pedagogia ativa, os protótipos na indução 

desse olhar da pesquisa incorporada à rotina de aula, combinamos as duas coisas, 

mas, enquanto secretaria nós não tivemos quer ser mais assertivos, não podemos ser 

filosóficos de discutir grandes coisas, então temos os princípios, mas dentro de uma 

proposta estruturada, que nós chamamos de Núcleo Trabalho e Pesquisa e demais 

classes sociais, que foi a criação de um tempo na parte diversificada da escola, ou 

seja, cinco horas aula, onde quatro horas era pra oficinas de desenvolvimento 

pessoal e social e no início, uma hora foi para o TIC, onde o professor do laboratório 

de informática administrava hora.” 
 

Como destacamos, o Grupo de Trabalho (GT) discutiu sobre: autonomia 

estudantil; protagonismo juvenil; aprendizagem cooperativa; maior engajamento na vida 

escolar; comunicação social; tecnologia educacional; ampliação das possibilidades de 

aprendizagem; ruptura com a linearidade das informações; experimentação de processos 

produtivos; qualificação para o mundo do trabalho; trabalho como principio educativo; e a 

pesquisa como princípio pedagógico (CEARÁ, 2012). 

Objetivando contemplar todas as expectativas e possibilidades, foi estruturada a 

estratégia de associar a construção da autonomia dos alunos, com o desenvolvimento da 

pesquisa científica, assim, destacamos que o produto destas discussões culminou nos 

referenciais do NTPPS, a saber: articular a áreas de conhecimento, dialogando com todos os 

ambientes e docentes da escola para uma formação integrada e integral do aluno; trabalhar o 
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indivíduo fornecendo possibilidades de autoconhecimento de suas competências e 

habilidades, fortalecendo a autonomia para traçar seu projeto de vida; trabalhar o cidadão que 

entende, integra e convive em coletivo, sabendo qual o seu papel na sociedade; utilizar a 

pesquisa como ferramenta pedagógica da observação, questionamento, descoberta, 

redescoberta e construção integradora do conhecimento interdisciplinar (CEARÁ, 2012). 

O caminho formativo desta proposta foi muito discutido e serviu de referência 

para o material estruturado que orienta os educadores que fazem parte do NTPPS, em 

especial, foram também orientadores dos cadernos do aluno – com textos, exercícios e 

desafios, bem como encarte para construção do projeto de vida e dos planos de aula (Figura 

2). 

Figura 2 - Capas dos cadernos dos alunos (1° e 2° anos) 

 

1° ano (2012)                           1° ano (2012)                      

 

                        2º ano                                     2º ano   
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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A equipe que participou da elaboração desse material teve a preocupação de 

adequá-lo aos jovens e, portanto, buscou propor temas associados à pesquisa, por meio de 

matérias e exercícios interativos, de linguagem fácil, clara e objetiva, de forma a despertar o 

interesse e a curiosidade. Nesse percurso, como ator fundamental no planejamento dessa 

proposta, destacamos o Instituto Aliança, uma associação sem fins lucrativos, qualificada 

como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). Foi fundado em janeiro 

de 2002, com o intuito de assumir a coordenação do "Projeto Aliança com o adolescente pelo 

desenvolvimento sustentável do Nordeste", resultado de uma união estratégica com o Instituto 

Ayrton Senna, a Fundação Kellogg, a Fundação Odebrecht e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (INSTITUTO, 2009). 

O apoio do Instituto Aliança ao NTPPS contribuiu para que se ampliasse e 

diversificasse as suas ações, desenvolvendo e aperfeiçoando metodologias e produtos 

educacionais, disseminando um modelo de gestão social focado em resultados e contribuindo 

com a concepção e o aprimoramento de programas e políticas sociais no âmbito regional e 

nacional. 

  

3.1 A criação do Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS) 

 

Em 2012 foi iniciada a experiência do NTPPS com base no protótipo da 

UNESCO (KULLER, 2011). O núcleo passou a integrar a rotina de 12 (doze) escolas – 08 

(oito) escolas situadas em Fortaleza; 02 (duas) em Maracanaú; 01 (uma) em Palmácia e 01 

(uma) em Canindé – em todas as turmas de 1º ano do Ensino Médio, no turno diurno. 

(CEARÁ, 2012). 

Em 2013, trinta (30) novas escolas aderiram à proposta, perfazendo quarenta e 

duas (42) escolas, distribuídas em dezoito Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da 

Educação (CREDES) e Superintendência Estadual das Escolas de Fortaleza (SEFOR). 

(CEARÁ, 2013). 

A seguir apresentamos o Gráfico 1 que apresenta o histórico de escolas que 

aderiram ao NTPPS até o ano de 2015. 
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Gráfico 1 - Histórico de escolas que aderiram ao NTPPS até o ano de 2015 
 

 

Fonte: Seduc (2016). 

 

O NTPPS tem promovido desde a sua implantação, em 2012, discussões no 

Ensino Médio pautadas nas seguintes categorias: identidade, ética, formação cidadã, 

integração, projeto de vida, sustentabilidade, saúde, dentre outras, por entender que o 

currículo da escola não é feito apenas de conteúdos técnicos, mas sua intenção magistral deve 

ser a formação para a vida. Assim, os conteúdos trabalhados nas instituições formais, de 

acordo com os pressupostos e ensino do NTPPS precisam ser relevantes socialmente, 

conectando-se aos interesses das crianças, jovens e adultos.  

A escola necessita fazer com que os alunos desenvolvam ligações com as questões 

existenciais que emergem do cotidiano para que os sujeitos possam elaborar conhecimentos e 

habilidades que se coadunem com a complexidade da vida contemporânea. E, sobretudo, 

possibilitar o refino na capacidade de argumentação, questionamento, crítica e proposições 

assertivas na condução das problemáticas concretas (FREIRE, 1997). 

Nesse sentido, a proposta do NTPPS, dentro do pressuposto da 

interdisciplinaridade, promoveu aproximações com as demais áreas temáticas da escola, e se 

configura como uma estratégia didática que visa somar e alimentar as iniciativas (propostas, 

programas e projetos afins como: Projeto e-Jovem; Com.DomÍnio Digital; Jovem de Futuro; 

Professor Diretor de Turma) que trabalhavam numa perspectiva agregadora e integradora de 

todas as áreas do saber nas escolas públicas de Ensino Médio (CEARÁ, 2012). 

Na concepção do NTPPS, torna-se fundamental para o processo de reconstrução 

de uma nova escola, o fato de um projeto de gestão escolar estar articulado com o projeto de 

sala de aula do professor que, por sua vez, deve propiciar o desenvolvimento de projetos em 

torno de uma problemática de interesse coletivo dos alunos, integrando materiais diversos, de 

livre acesso para o estudante. 
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Com isso, surge a importância do desenvolvimento de projetos envolvendo a co-

autoria dos vários protagonistas do processo educacional. Isto porque a parceria que se 

estabelece entre os protagonistas (gestores, professores, alunos) da comunidade escolar, pode 

facilitar a busca de soluções que permitam viabilizar a realização de novas práticas 

pedagógicas, tendo em vista a aprendizagem para a vida. 

O NTPPS apresenta como um de seus pressupostos que os estudantes elaborem e 

apresentem projetos em equipe, no final do ano, na perspectiva da integração entre as 

diferentes mídias e conteúdos, envolvendo a inter-relação de conceitos e de princípios. Os 

professores de NTPPS contribuem com os alunos na formação de equipes, escolha dos temas 

e socializam as normas da ABNT. 

Nessa perspectiva, RM-SEDUC, em entrevista diz que, em relação a influência da 

pesquisa como ferramenta de aprendizagem usada no NTPPS, 

 

“[....] nós já percebíamos que os estudantes envolvidos diretamente com pesquisas 

tinham um comportamento na escola.[....] O comportamento que eu falo não é o 

disciplinar não, é a atitude nata, quer dizer, tinham atitudes corporativas, buscavam 

conhecimentos, eram curiosos, então já tínhamos certeza que isso era um 

diferenciador na vida do ser humano, envolvidos na pesquisa, na construção do 

conhecimento, ia dar a eles novos ânimos para cursar o ensino médio, então nós 

começamos a ver o seguinte, olha nós temos a necessidade de, também não adianta a 

gente chamar as escolas e filosofar sobre a melhor escola, dizer pra elas assim: olha 

gente, a pesquisa é tudo de bom, o trabalho como princípio educativo, ou seja, você 

aprender pra aplicar isso na realidade, transformar sua realidade é muito melhor, é 

tudo de bom, mas isso vindo sem contexto, sem nenhuma atividade estruturada, iria 

ser apenas conversas no ar.” 
 

Percebemos no desenvolvimento do projeto do NTPPS, a necessidade, por parte 

dos alunos e professores, em contribuir mutuamente com o aprendizado, se sentir encorajado 

para romper com as limitações do currículo, no cotidiano. Nesse sentido, os tutores ressaltam 

que: 

 

“Protagonismo do aluno: É o ponto mais em destaque. Os alunos aprenderam a fazer 

com as próprias mãos e a andarem com as próprias pernas. Não são tão dependentes 

dos professores.” (TUTOR D). “Como pedagoga, a proposta do NTPPS está 

diretamente relacionada com o que acredito. Os alunos tem a oportunidade de 

refletir sobre o seu projeto de vida e sua condição de protagonista das suas próprias 

ações.” (TUTOR A). 
  

O projeto do NTPPS, embora constitua um novo desafio para o professor, pode 

viabilizar ao aluno um modo de aprender baseado na integração entre conteúdos das várias 

áreas do conhecimento e mídias. Um aspecto dificultador entre tantos é a forma como a 

organização funcional e operacional do currículo está organizada; por exemplo, o horário de 

aula de 50 minutos no qual pode inviabilizar o tempo para contextualização e uma grade 

curricular sequencial pode inviabilizar o desenvolvimento de projetos de pesquisas que 
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envolvam ações interdisciplinares, que impliquem em aprendizagens que extrapolem o tempo 

da aula e o espaço físico da sala de aula e da escola. Os debates sobre a reformulação 

curricular conduzem os educadores a pensarem o todo, mesmo diante de uma escola 

fragmentada (MORIN, 2003). Nessa perspectiva, o NTPPS tem servido como um laboratório 

teórico-prático para as discussões nas escolas públicas do Estado do Ceará, na última década, 

fundamentados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), bem como em 

diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira (...) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais - DCN (BRASIL, 2012). 

Essas discussões apontam que as diferentes etapas da Educação Básica, em 

especial o Ensino Médio, necessitam suas propostas pedagógicas orientadas por princípios 

éticos, no sentido de combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e 

discriminação; valorização do projeto NTPPS, observado na EEFMJM, da forma como é 

desenvolvido, permite que o aluno aprenda fazendo e reconheça a própria autoria naquilo que 

produz, por meio de questões de investigação, que lhe impulsionam a contextualizar conceitos 

já conhecidos e descobrir outros, que emergem durante o desenvolvimento do projeto. Os 

projetos são elaborados e depois apresentados pelos alunos, sob a orientação do tutor do 

núcleo, as temáticas a serem trabalhadas são escolhidas pelo próprio estudante, o que o torna 

ainda mais responsável pelo desenvolvimento do tema. Vejamos a seguir a Figura 3, que 

representa um desses projetos. 

 

Figura 3 - Trabalho do NTPPS apresentado 

 - Junho/15 

 
                                    Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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Nesta situação de aprendizagem, o aluno seleciona informações significativas, 

para tomar decisões, trabalhar em grupo, gerenciar confronto de ideias e, ainda, desenvolver 

competências interpessoais para aprender de forma colaborativa com seus pares. 

 

Trazemos isto nas falas das tutoras A e D: 

 

“O ensino baseado numa proposta onde a pesquisa serve de norte para a busca do 

conhecimento, favorecendo a relação entre as disciplinas.” (TUTORA A). 

“Protagonismo do aluno: É o ponto mais em destaque.  Os alunos aprenderam a 

fazer com as próprias mãos e a andarem com as próprias pernas. Não são tão 

dependentes dos professores.”(TUTORA D). 

 

 

O trabalho desenvolvido no NTPPS pelos alunos, potencializa a integração de 

diferentes áreas de conhecimento, assim como a integração de várias mídias e recursos, os 

quais permitem ao aluno expressar seu pensamento por meio de diferentes linguagens e 

formas de representação. 

Nesse processo, o aluno pode resignificar os conceitos e as estratégias utilizadas 

na solução do problema de investigação que originou o projeto e, com isso, ampliar o seu 

universo de aprendizagem. Segundo a tutora A, temos: 

 

“Através da pesquisa, existe uma tentativa de integrar as áreas do conhecimento, 

preservando a inércia de cada disciplina e o protagonismo juvenil. [....] Possibilitar a 

integração dos conteúdos com a vida dos alunos através da proposta de 

desenvolvimento do pensamento crítico e de ações interdisciplinares.” 
 

A mediação do professor é fundamental, pois, ao mesmo tempo em que o aluno 

precisa reconhecer a sua própria realidade no projeto, ele também precisa sentir a presença do 

professor, que ouve, questiona e orienta, visando propiciar a construção de conhecimento do 

aluno. A mediação implica a criação de situações de aprendizagem que permitam ao aluno 

fazer regulações, uma vez que os conteúdos envolvidos no projeto precisam ser 

sistematizados para que os alunos possam formalizar os conhecimentos colocados em ação. 

O NTPPS pressupõe uma aprendizagem interdisciplinar, pois, o conhecimento 

específico – disciplinar – oferece ao aluno a possibilidade de reconhecer e compreender as 

particularidades de um determinado conteúdo, e o conhecimento integrado – interdisciplinar – 

lhe proporciona estabelecer relações significativas entre conhecimentos. 

Sobre o projeto NTPPS ter um pilar interdisciplinar, a tutora B e a tutora A 

comentam, respectivamente: 

 

“Através de pesquisas interdisciplinares apresentadas na forma de trabalho escrito e 

apresentação em grupo.” (TUTORA B). “Possibilitar a integração dos conteúdos 

com a vida dos alunos através da proposta de desenvolvimento do pensamento 

crítico e de ações interdisciplinares.” (TUTORA A).” 
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Ressaltamos que o professor/tutor de núcleo é um componente fundamental para o 

êxito do projeto NTPPS na sua total potencialidade, pois é ele quem discriminará toda a ideia 

de aplicação do projeto. É certo que o projeto de reorganização curricular tem outros 

componentes importantes, como é observado em todos os ramos da educação, que é uma área 

de ação em grupo, mas o professor de NTPPS deve sentir quando avançar num caminho ou 

em outro (PILÃO, 1998). 

3.1.1 A ação reflexiva de aprender e ensinar com o projeto NTPPS 
 

As mudanças na contemporaneidade são intensas, rápidas e desafiadoras. As 

relações culturais, as novas configurações familiares, as questões relacionadas ao meio 

ambiente, as políticas de ação afirmativa de inclusão, a luta pela superação das desigualdades 

das populações ditas minoritárias, estão a exigir da escola um olhar mais atento e propositivo 

no trato dessas questões. Nessa mesma direção, Freire (1997) defende a necessidade de que as 

unidades de ensino promovam nos sujeitos hábitos de vida, de comportamento, de trabalho e 

de julgamento moral e intelectual com criticidade e reflexão contínua, partindo de 

experiências concretas da vida convertendo-as em significativa aprendizagem. 

Indo ao encontro desse pensamento, temos um exemplo contextualizado, nas 

palavras de RB-IA sobre o como é trabalhado na escola pesquisada, ressalta que 

 

“[....] por exemplo, o que a JM está fazendo? Tá fazendo o que eles chamam de 

Planejamento Coletivo, então ele fazem esse planejamento coletivo em cima de 

pontos que podem ser integrados.[....]Por exemplo: a família, a família é trabalhada 

no Núcleo, é trabalhada em História, é trabalhada Sociologia, Filosofia, aquela 

temática ela vira uma temática que integra, eu acho que tem alguma coisa disso, 

então eles tão conseguindo chegar nessa missão de ser componente curricular 

integrador, criando a metodologia própria.” 

 

E nas palavras da tutora B temos ainda: 

 

“Compreendo que as mudanças ocorridas na escola foram fundamentais para 

consolidar ainda mais o trabalho da unidade de pesquisa e integrar os alunos na 

proposta da equipe de pesquisa, isso só potencializar mais a competência grupal e 

coletiva entre os alunos.” 
 

Com isso, afirmamos que o mais importante na proposta do NTPPS está em como 

preparar os alunos para desenvolver seus projetos de pesquisa, propostos e debatidos em sala 

de aula, durante as aulas de desenvolvimento social. Apontamos que a origem do tema não 

seria o mais relevante, mas o tratamento dispensado a ele, pois, é preciso saber estimular o 

trabalho a fim de que se torne de interesse do grupo e não de alguns alunos ou do professor; 
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somente assim o estudo envolverá a todos de maneira atrativa, ativa e participativa nas 

diferentes etapas. 

Nas palavras de RM-SEDUC e RB-IA, sobre o envolvimento e estímulo que a 

pesquisa e o desenvolvimento pessoal causam no aprendizado dos estudantes, concordam e 

dizem que: 

 

“[....]nós já percebíamos que os estudantes envolvidos diretamente com pesquisas 

tinham um comportamento na escola. [....]O comportamento que eu falo não é o 

disciplinar não, é a atitude nata, quer dizer, tinham atitudes corporativas, buscavam 

conhecimentos, eram curiosos, então já tínhamos certeza que isso era um 

diferenciador na vida do ser humano, envolvidos na pesquisa, na construção do 

conhecimento, ia dar a eles novos ânimos para cursar o ensino médio, então nós 

começamos a ver o seguinte, olha nós temos a necessidade de, também não adianta a 

gente chamar as escolas e filosofar sobre a melhor escola, dizer pra elas assim: olha 

gente, a pesquisa é tudo de bom, o trabalho como princípio educativo, ou seja, você 

aprender pra aplicar isso na realidade, transformar sua realidade é muito melhor, é 

tudo de bom, mas isso vindo sem contexto, sem nenhuma atividade estruturada, iria 

ser apenas conversas no ar.” 

 

Com o projeto NTPPS vemos que o aluno aprende o processo de produzir, de 

levantar dúvidas, hipóteses, pois ele pesquisa e cria relações e interconexões, que os 

incentivam a novas buscas, descobertas, compreensões e reconstruções de conhecimento. 

Qual é o papel do tutor de Núcleo nesse contexto? O tutor, deixa de ser aquele que 

ensina por meio da transmissão de informações - que tem como centro do processo a atuação 

do professor - para criar situações de aprendizagem cujo foco incide sobre as relações que se 

estabelecem neste processo, cabendo ao professor realizar as mediações necessárias para que 

o aluno possa encontrar sentido naquilo que está aprendendo, a partir das relações criadas 

nessas situações. 

No entanto, para fazer a mediação pedagógica, o professor precisa acompanhar o 

processo de aprendizagem do aluno, ou seja, entender seu caminho, seu universo cognitivo e 

afetivo, bem como sua cultura, história e contexto de vida. Além disso, é fundamental que o 

professor tenha clareza da sua intencionalidade pedagógica para saber intervir no processo de 

aprendizagem do aluno, garantindo que os conceitos utilizados, intuitivamente ou não, na 

realização do projeto de pesquisa sejam compreendidos, sistematizados e formalizados pelo 

aluno. 

Outro aspecto importante na atuação do professor/tutor é o de propiciar o 

estabelecimento de relações interpessoais entre os alunos e respectivas dinâmicas sociais, 

valores e crenças próprios do contexto em que vivem. Portanto, existem três aspectos 

fundamentais que o professor precisa considerar, para trabalhar com projetos: as 

possibilidades de desenvolvimento de seus alunos, as dinâmicas sociais do contexto em que 

atua e as possibilidades de sua mediação pedagógica. 
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É oportuno compreender o NTPPS como importante indutor de reflexão e 

mudança das práticas pedagógicas das escolas que o aderiram. A educação e a escola, dentro 

do contexto brasileiro, estão sendo provocadas a repensar seus papéis, em especial no que diz 

respeito aos direitos de aprendizagem e desenvolvimento integral e integrado de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos. 

Assim, o NTPPS se apoiou no Instituto Aliança, o qual delimitaremos a seguir 

suas contribuições, além de ressaltar outros projetos nessa mesma perspectiva. 

 

3.2 O Instituto Aliança e as contribuições para o NTPPS 

 

O Instituto Aliança, como toda corporação possui uma estrutura organizada na 

qual influencia diretamente o seu funcionamento. Vejamos na Figura 4 como a instituição está 

estruturada. 

 

Figura 4 - Estrutura Organizacional do Instituto Aliança 

 

 

 

  

 

 

 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto (2015). 
 

 

Composta pelos associados que se reúnem periodicamente a cada ano, a 

assembleia é o lugar onde atribuições são definidas, tais como: deliberar sobre o relatório 

anual de atividades, balanço e demais demonstrativos financeiros  da sociedade, eleger o 

conselho fiscal e o diretor executivo, decidir sobre todos os assuntos da instituição, inclusive 

as alterações estatutárias e sua dissolução; decidir sobre a admissão e exclusão dos projetos de 

qualquer categoria, aprovar as linhas gerais do plano de trabalho anual do instituto, incluir ou 
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excluir um associado, autorizar a alienação permuta ou instituição de ônus reais sobre bens 

imóveis da sociedade (INSTITUTO, 2009). 

O Instituto tem as suas ações no desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

metodologias e produtos educacionais, procurando um modelo de gestão social que contribua, 

de alguma forma, nas políticas públicas dirigidas aos jovens e suas famílias. Com esse corpo 

de instituição, o instituto aliança consegue se organizar e manter uma linha de contato 

próxima a sociedade, ou seja, mesmo sendo uma empresa, chega a realizar um trabalho 

voltado para o âmbito social, que aparentemente trazem bons resultados. 

 

RB-IA menciona na entrevista que 

 

“Foi criada em 2005. Ela fazia vários projetos com jovens, no entanto, em 2005 ela 

começa o Projeto Com.DomÍnio Digital. Esse projeto foi criado em 2005. O 

Instituto Aliança é uma OSCIP baiana, situada na Bahia, e o Projeto Com.DomÍnio 

Digital começou no Ceará, eles vieram pra cá e começaram esse projeto aqui, então 

o Com.DomÍnio Digital é um Projeto que tem como objetivo capacitar jovens para o 

mercado de trabalho.” 

 

Colabora com projetos relacionados à educação para a saúde, convivência e 

cidadania,  busca desenvolver atitudes e comportamentos positivos em relação a saúde, a 

sexualidade, a convivência social e familiar e fortalecer a efetivação das políticas públicas 

referidas a esses temas. Acontece em parceria com governos municipais, estaduais e com 

organizações da sociedade civil, visando a implantação de programas de prevenção e de 

promoção da saúde e da cidadania, como parte da educação integral de crianças, adolescentes 

e jovens (INSTITUTO, 2012). 

Também são realizadas iniciativas de atuação direta com jovens, visando a 

preparação para uma ação protagônica (educando como sujeito da ação) na defesa dos seus 

direitos e em prol do desenvolvimento do seu território. 
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3.3 Os projetos realizados pelo IA estão organizados em quatro áreas temáticas 

 

Destacamos dentre eles, o Programa Com.Domínio Digital (CDD) que 

apresentava como objetivo contribuir para a diminuição do desemprego juvenil, por meio da 

qualificação profissional e inserção de jovens desfavorecidos no mundo do trabalho, 

prioritariamente no mercado formal, com foco no fortalecimento de sua identidade e na 

construção dos seus planos de vida e carreira. O CDD que completa dez (10) anos em este ano 

(2015), teve origem em 2005. 

Foi considerado um dos principais projetos de educação profissional do Instituto 

Aliança. O CDD ganhou destaque pelo fato de ter apresentado bons resultados no projeto 

piloto no Ceará, no qual o programa ganhou dimensão nacional, expandindo-se para os 

Estados do Pará, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 

Paulo, atingindo, entre 2004 e 2014, cerca de 31.500 jovens, segundo fonte do IA. 

Consolidando-se, assim, como uma ação que permitiu o compartilhamento de 

metodologias e potencialização de parcerias, a sua importância como política pública obteve 

aplicabilidade em países da América Latina, como o projeto piloto, intitulado: 

"Desenvolvimento de Competências para Jovens de Chumbivilcas, no Peru” (INSTITUTO, 

2009). 

O projeto Com.DomÍnio digital, foi o principal motivo de aproximação e escolha 

da SEDUC-CE para dar início a reorganização curricular no Estado do Ceará, haja vista que 

este projeto já obtinha êxito entre os jovens das escolas em que atuava, fator que dava ao 

Instituto Aliança os melhores pré-requisitos, em aspectos metodológicos, para fazer a parceria 

com o Governo do Estado e tornar viável os planos de reorganização curricular na forma 

central do NTPPS (CEARÁ, 2012). 

 

3.3.1 Relação NTPPS e o Instituto Aliança (IA): o trabalho do professor/ tutor 

 

O Governo do Estado do Ceará e o Instituto Aliança se uniram para uma 

capacitação inicial dos tutores, para que conhecessem o projeto cujo pressuposto principal era 

a reorganização curricular nas escolas. 

Nos encontros de planejamento presenciados ficou claro que muitas das dinâmicas 

realizadas com os alunos eram repassadas para os outros colegas como troca de experiências, 

e muitas das experiências vivenciadas em outros projetos eram aplicadas em sala de aula. As 

experiências boas eram aproveitadas e adaptadas às realidades. 
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O IA orientava as tutoras como regionalizar as práticas combinadas nas 

capacitações, haja vista a clara preocupação do IA e do grupo com a cultura de cada escola, e 

relevância com a realidade escolar. 

As tutoras, em nossas observações, demonstraram satisfação quanto ao 

acompanhamento realizado pelo IA, no decorrer da aplicação das atividades elaboradas em 

sala de aula. Algumas vezes acompanhamos as reuniões de planejamento, que eram 

quinzenais. Participavam das reuniões os professores escolhidos para serem tutores do 

NTPPS. Nas reuniões havia tempo para a escuta de todos os envolvidos no projeto. 

 

3.4 Produto educacional 

 

O mestrado profissional, dentre outras ações, tem como foco principal, a 

elaboração de um produto educacional, que tenha uma utilidade para a sociedade. A partir das 

reflexões sobre o projeto NTPPS, decidimos por criar um blog, por considerarmos que seria o 

meio mais adequado para divulgar, de forma mais ampla as ações do projeto, considerando a 

relevância e a amplitude do projeto para o Estado do Ceará. Vejamos na Figura 5 a tela inicial 

do blog e abaixo, a justificativa da escolha do mesmo. 

 

Figura 5 - Tela inicial do blog Ciência Interdisciplinar 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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O blog se intitula CIÊNCIAS INTERDISCIPLINAR, com o endereço na web 

(http://cienciainterdiscplinar.blogspot.com.br/). Nele podemos encontrar um ambiente de 

divulgação do NTPPS entre as escolas que já aderiram ao projeto, assim como outras escolas 

que pretendem conhecer ou também aplicá-lo futuramente. 

Neste trabalho de pesquisa optamos pelo modelo de blog “projetos educativos”, 

pois temos a nítida intenção de ajudar a promover o projeto de reorganização curricular 

(realizado pela SEDUC), o NTPPS, entre os diversos setores da sociedade interessados em 

conhecer uma nova forma de educar e aprender; para isso, o projeto utiliza a pesquisa como 

ferramenta de aprendizagem. Este meio de comunicação, o blog, pode ser mais um 

contribuinte para disseminar a aprendizagem de uma forma barata e versátil, que é a proposta 

do Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais. 

É fato que, este projeto de reorganização curricular da SEDUC, já tem à sua 

disposição outras ferramentas de divulgação da sua proposta pedagógica, como sites, revistas, 

vídeos na internet e na mídia em geral, porém, pelo fato desse projeto ter uma adesão 

voluntária das escolas e sua aplicabilidade ser algo que requer um certo tempo para se obter 

os resultados, é necessária uma ampla oferta de tipos de divulgação, para que os vários setores 

da comunidade tenham a oportunidade de construir uma opinião formada a fim de aderir ao 

projeto, caso os setores que formam a escola (professores, núcleo gestor e aluno) assim o 

queiram. 

A seguir, temos algumas imagens retiradas do blog para melhor entendimento 

com os respectivos comentários de cada aba. Dessa maneira, também será compartilhado ao 

leitor o modo de operacionalidade e de interações possíveis que o produto educacional se 

propõe. 

Na Figura 6 podemos ver o título de como o blog se apresenta para o visitante, o 

perfil de seu idealizador, com um pequeno resumo inicial do projeto de reorganização 

curricular da SEDUC (NTPPS) e podemos também identificar o contador de visitantes. 

Esse blog contém as várias experiências vivenciadas com as dinâmicas feitas com 

os alunos, durante as atividades de DPS (desenvolvimento pessoal e social) em sala de aula, 

como também as narrativas dos próprios alunos, no qual podem externalizar outras formas de 

como estes veem o projeto do núcleo de sua escola. 
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Figura 6 - Blog Ciência Interdisciplinar 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

 

 

Nessa imagem podemos destacar o arquivo de postagens do blog, assim como as 

postagens mais recentes feitas pelo administrador. Observemos também o cenário escolhido 

(efeito água) tentando assim, repassar ao internauta a ideia de interdisciplinaridade. 

O blog será um espaço aberto para o diálogo e ideias que possam surgir entre os 

vivenciadores do projeto: pais, alunos, professores, núcleo gestor e comunidade escolar, em 

geral, que não foram aqui lembradas, para que, com o projeto interdisciplinar aqui 

desenvolvido seja uma ferramenta a contribuir com o aprendizado mais justo e formador de 

cidadania. 

Na Figura 7 apresentamos um vídeo de um dos trabalhos do NTPPS realizado no 

bairro Conjunto José Walter realizado pelos alunos do ensino médio do 2º ano C da EEFM. 

Polivalente numa plena demonstração de formação cidadã, onde os alunos em conjunto, 

desempenham uma ação de cuidado e exemplo para com a comunidade onde residem. 
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Figura 7 - Blog Ciência Interdisciplinar 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

 

 

O Vídeo acima apresenta uma das dinâmicas postadas no site do YouTube 

(https://www.youtube.com/). Em formato de aula de campo, a dinâmica desenvolvida consiste 

dos alunos limparem a pracinha do bairro e aparentemente fazendo a prática com muito 

entusiasmo. Em outros países (como no Japão) é comum os próprios alunos fazerem e 

distribuírem a merenda escolar com os colegas, desenvolvendo a coletividade.  

Dessa forma, as aulas de NTPPS cumprem uma parte de seu papel, que consiste 

no desenvolvimento das habilidades pessoais e a reflexão sobre temas existentes, conflitantes 

e polêmicos da sociedade brasileira. Trata-se de resolver problemas, debatendo e refletindo 

sobre ele. Na Figura 8 é possível observar um vídeo apresentando alunos em uma dinâmica 

nas aulas de núcleo e abaixo outro vídeo do Instituto Aliança explicando o projeto NTPPS. 
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Figura 8 - Blog Ciência Interdisciplinar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

 

Por proporcionar e incentivar a interação e a colaboração, os blogs têm sido 

usados para diversos fins: pessoal, corporativo ou de entretenimento. Atualmente, o blog 

também ocupa um lugar de destaque no contexto educacional; esse fato pode ser comprovado 

pelos diversos tipos de blogs com fins pedagógicos, pois, “se há alguma área onde os weblogs 

podem ser utilizados como ferramenta de comunicação e de troca de experiências com 

excelentes resultados, essa área é sem dúvida, a da educação”, ressaltam Barbosa e Granado 

(2004). 

Nesse trabalho de pesquisa optamos pelo modelo de blog “projetos educativos”, 

pois, temos a nítida intenção de ajudar a promover o projeto de reorganização curricular - o 

NTPPS, criado pela SEDUC, entre os diversos setores da sociedade interessados em conhecer 

uma nova forma de educar e aprender diferenciada, já que o projeto utiliza a pesquisa como 

ferramenta de aprendizagem, este meio de comunicação. 

A seguir apresentamos os procedimentos metodológicos e as ferramentas 

adequadas para descrição dos dados coletados. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo apresentamos nossas opções metodológicas, compreendendo a 

natureza e o tipo de pesquisa; fontes de informação e instrumentos de coleta de dados. 

O estudo que apresentamos tem por temática norteadora a reorganização 

curricular ocorrida no Estado do Ceará, desde 2012, em algumas escolas da rede estadual, a 

formação de professores/tutores, especificamente a formação do profissional que leciona a 

disciplina de NTPPS (Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais). 

Em educação, atualmente, as pesquisas têm sido caracterizadas por estudos que 

visam a interpretação qualitativa das informações coletadas. O caráter qualitativo procura 

demonstrar o processo de implementação da proposta de reorganizar o currículo, ocorrida no 

Ceará desde 2012, no qual foi realizado por meio de descrição, explicação e compreensão, 

considerando o conjunto de elementos que caracterizam o contexto escolar da JM e a esfera 

mais ampla de que a proposta faz parte, numa relação dialética com os processos de ensino e 

de aprendizagem subjacentes a uma reorganização curricular. 

Optamos neste trabalho pela análise qualitativa dos dados, pois, no estudo, o 

interesse maior foi no entendimento dos fatos e, para isso, foi necessário o entendimento do 

contexto em que estes ocorreram. Com isso, nos apoiamos numa abordagem qualitativa que 

pressupõe uma visão global dos fenômenos, isto é, que ela leva em conta todos os 

componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas (GATTI; ANDRÉ, 

2010).  

Entendemos que a combinação de métodos distintos enriquece a análise, de modo 

que nesse trabalho, optamos pela abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, pois, de 

acordo com Gatti e André (2010) o estudo de caso possui algumas características básicas, 

como a particularidade, a descrição, a heurística, e a indução. 

Com isso, uma vez que esta pesquisa buscou investigar as mudanças e inovações 

na Organização Curricular na escola estadual JM, situada no município de Fortaleza - Ceará, 

consideramos que esse estudo baseou-se no estudo de caso.  

O ponto de fulcro desse trabalho foi a reorganização do currículo da rede estadual 

de ensino de Ceará, especialmente na EEFMJM, porque trabalhava na perspectiva dos 

pressupostos do NTPPS. Os sujeitos envolvidos foram alunos, tutores do núcleo e os 

idealizadores do núcleo entrevistados RM e RB. Esse trabalho também descreveu uma ação 

de formação do professor de Núcleo da escola, realizado pelo Instituto Aliança, como agente 

de um processo interdisciplinar. 
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4.1 Coleta de dados: recursos metodológicos 

 

Realizamos as coletas no semestre de 2015.1, nos meses de março a junho. Esse 

tempo que estivemos na escola foi importante para definirmos melhor nosso objeto de estudo 

– NTPPS; conhecermos o ambiente em que o projeto se desenvolvia; os tutores de núcleo e, 

também os professores de áreas comuns, assim, como alunos em suas atividades de 

aprendizagem e apresentação de seus trabalhos de pesquisa. 

Com esse procedimento, foi possível compreender e construir esse texto, pois o 

convívio com os fenômenos educativos no próprio contexto, proporcionaram uma 

multiplicidade de informações concernentes ao objeto de estudo. 

Neste tipo de observação percebemos que os interlocutores se sentiriam à vontade, 

pois nós não éramos estranhos ao ambiente escolar. Desse modo, os dados obtidos na 

observação indireta adicionaram-se às informações colhidas em outros instrumentos de coleta 

de dados, como questionários, entrevistas, diário de campo e produções textuais, assim como, 

consulta aos documentos oficiais da SEDUC - CE, e aos projetos dos estudantes, bem como, 

fotos, vídeos de apresentação e exposição de banner’s. Algumas dessas informações constam 

como objeto de divulgação do NTPPS no blog.  

Os questionários apresentavam perguntas objetivas e subjetivas, divididas em 

blocos, em que o bloco I de cada parte, se preocupou na formação e percurso profissional de 

cada tutor e os blocos II e III, de cada questionário, com questões a serem respondidas na 

presença do pesquisador, pois, se houvessem dúvidas, o pesquisador poderia esclarecê-las, 

mas o entrevistador procurou deixar sempre o tutor com espaço de tempo e autonomia para 

responder as questões, podendo até levar para casa, se considerasse necessário.  

Quanto às entrevistas, realizamos duas (em espaços e tempos diferentes) com os 

idealizadores do NTPPS – RM e RB. As entrevistas apresentaram uma duração de 

aproximadamente quarenta a cinquenta minutos, com o consentimento dos entrevistados, 

sendo gravadas, transcritas e analisadas posteriormente. Oferecemos a cópia dos áudios, assim 

como as transcrições das falas para os entrevistados RM e RB. 

 

4.1.1 Os sujeitos da pesquisa: justificativas 

 

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados a partir do seguinte critério: Quais 

seriam as pessoas da escola que poderiam falar sobre a reforma do Ensino Médio na JM e 

quem poderiam dar indícios para responder às perguntas da pesquisa, para o alcance dos 

objetivos e questões colocadas? 
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Escolhemos o RM, pois foi o responsável pela implantação da reorganização 

curricular no Estado do Ceará em 2012 (doze escolas iniciais), e escolhemos a RB, pois foi o 

Instituto Aliança, responsável em formar os professores de Núcleo das escolas que aderiram 

ao processo. A escolha da IN se deu por ela ser a responsável pela coordenação do Núcleo na 

EEFMJM (2014 e 2015) e os demais A, B, C e D porque atuam como tutores do núcleo, e são 

responsáveis em desenvolver o NTPPS junto aos alunos. 

Como forma de preservar a identidade dos sujeitos, optamos por usar letras do 

alfabeto para nos orientar. Assim apresentamos na Tabela 1, que segue a identificação dos 

sujeitos da pesquisa. 

 

Tabela 1 - Identificação dos professores-sujeitos da pesquisa e aspectos da experiência 

profissional 

Identificação 

do sujeito 

Tempo de 

docência 

Área de 

Conhecimento 
Titulação 

Regime de 

trabalho 

Vínculo 

empregatício 

A 10 anos Pedagogia Especialização 100h Temporário 

B 12 anos Letras Especialização 200h Efetivo 

C 11 anos C. Biológicas Especialização 200h Efetivo 
D 4 anos Teatro (licen.) Graduação 150h Temporário 
E 2 anos Letras Mestrado 90h Temporário 
F - Geografia Mestrado 200h Efetivo 

Fonte: Informações coletadas em dados da pesquisa. Adaptado de Batista (2007). 

 

Conforme descrito na Tabela 1, os tutores que desenvolveram o projeto com os 

alunos totalizavam 06 (seis), ambos do sexo feminino. Observando os dados contidos na 

Tabela 1, constatamos que os tutores são de áreas diversas do conhecimento, o que 

caracterizamos como uma equipe multidisciplinar, e consideramos relevante na construção de 

projetos interdisciplinares, no entanto, observamos também que a carga horária de trabalho é 

bem diferente, o que nos levou a uma reflexão, se eles realmente apresentavam tempos 

coincidentes na escola, e se esse tempo era utilizado para o planejamento das ações do 

NTPPS. Considerando ainda o tipo de vínculo empregatício, pois verificamos nas 

observações da tabela que haviam tutores em contratos temporário e efetivo, e que não 

possuíam carga horária (dedicação exclusiva) para o projeto, diversificando sua carga horária 

na escola com outras disciplinas da própria EEFMJM. 

 

4.1.2 Lócus da pesquisa: espaço de investigação 

 

A opção de pesquisar a implementação da reforma curricular do Ensino Médio no 

Estado do Ceará foi pela escola de ensino fundamental e médio JM, localizada no município 
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de Fortaleza - Ceará, que surgiu da nossa própria prática e vivência com o NTPPS, numa 

outra escola pública da rede. Devido a EEFMJM, possuir um número maior de tutores de 

Núcleo (cinco) e ainda uma gestora, com a função de coordenar as atividades do Núcleo na 

escola, percebemos que está seria a melhor opção para a realização da pesquisa. 

Os trabalhos iniciaram após consultarmos os gestores da escola e os personagens 

que seriam envolvidos.  Desta forma concretizamos a temática da pesquisa, definindo o lócus 

e os sujeitos. 

A seguir detalharemos os resultados encontrados e o nosso produto educacional, 

fruto desse percurso metodológico. 
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5 DISCUSSÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

Os resultados apresentados são parte das descrições e observações a partir das 

respostas aos questionários, as entrevistas, consulta aos documentos oficiais da SEDUC - CE 

e também dos dados colhidos no diário de campo, anotações, bem como a partir das fotos 

obtidas em algumas das ações práticas do pleno desenvolvimento do NTPPS na escola. 

 

5.1 Apresentação dos questionários e entrevistas 

 

Apresentamos a seguir as análises das respostas dos tutores, bem como os dados e 

as informações colhidas a partir das entrevistas, e como esses dados explicam e justificam a 

importância de uma pesquisa sobre a temática “currículo interdisciplinar”, abordada a partir 

da discussão de organização curricular no Estado do Ceará, provocada pela SEDUC, a partir 

do desenvolvimento das ações do NTPPS nas escolas de ensino de médio. Informamos que, 

embora a escola dispusesse de cinco tutores atuantes no núcleo, apenas duas tutoras se 

disponibilizaram a responder os questionários. Vejamos com isso, o que nos apresentam as 

respostas aos questionários.  

 

Quadro 1 – Pergunta nº 1 referente ao questionário do Bloco I relativo à mudança na 

organização escolar 

1. BLOCO I – MUDANÇA NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

2. 1. Que aspecto da atual proposta pedagógica (NTPPS), desenvolvido na escola pode 

ser considerado inovador? 

Tutor A 
Através da pesquisa, existe uma tentativa de integrar as áreas do conhecimento, 

preservando a inércia de cada disciplina e o protagonismo juvenil. 

Tutor B 

A criação da feira de ciências, onde todos os trabalhos do núcleo serão avaliados 

pelos outros professores e seguem como nota para a semestral dos alunos e a 

semana de orientação, onde os professores dão suporte aos alunos na orientação 

desses trabalhos. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).  

 

Responderam a questão apenas os tutores A e B; observamos que o tutor A refere-

se ao objetivo pedagógico do NTPPS, mas o tutor B apoia-se nos aspectos mais técnicos, com 

finalidade apenas avaliativa.  
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A questão acima remete as inovações observadas no projeto de NTPPS, na 

EEFMJM e as tutoras não se referem a esse aspecto, embora intencionem apontar o 

protagonismo juvenil. 

Observamos que os tutores orientavam trabalhos de áreas diferentes da sua 

formação inicial, por exemplo, um professor da área de ciências humanas orientava um 

projeto na área de ciências exatas. Esse aspecto precisa ser bem avaliado na escola, pois, a 

ideia do NTPPS é trabalhar um currículo interdisciplinar, a partir de uma equipe 

interdisciplinar que compreende o que é a interdisciplinaridade.  

Na questão a seguir, os tutores relacionam sua prática docente com a proposta do 

NTPPS. Vejamos o Quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2 - Pergunta nº 2 referente ao questionário do Bloco I relativo à mudança na 

organização escolar 

2. Que aspectos da sua prática estão em consonância com esta proposta? 

Tutor A 

Dentro das possibilidades, procuro desenvolver a participação do aluno, 

estimular o olhar crítico diante dos fatos e o aprimoramento do conhecimento 

através das atividades de pesquisa. 

Tutor B 

Acho que o principal aspecto da minha prática educativa que condiz com o 

projeto é que considera avaliar um processo de qualificação e não de 

quantificação. As particularidades e as diferenças devem ser negociadas e não 

isoladas. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

As respostas das tutoras A e B, nos remetem a duas visões diferentes de prática 

pedagógica, a tutora A se preocupa com a formação da cidadania do aluno (individual), como 

sujeito que pensa, constrói, e na outra extremidade a tutora B demonstra preocupação com a 

qualidade, e novamente maior ênfase na avaliação, no emitir um juízo de valor. 

No Quadro 3, a questão pressupõe a opinião das tutoras em relação as mudanças 

na organização escolar; esse questionamento é considerado relevante, pois, será possível 

perceber em quais crenças as tutoras se fundamentam. 
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Quadro 3 - Pergunta nº 3 referente ao questionário do Bloco I relativo à mudança na 

organização escolar 

3. Como vocês avaliam as recentes mudanças ocorridas na organização curricular de 

sua escola? 

Tutor A 

Acredito que ainda estamos nos primeiros passos. Ainda é necessário, como já 

mencionei antes, ações que ofereçam maiores condições de implantação efetiva 

da proposta. 

Tutor B 

Compreendo que as mudanças ocorridas na escola, foram fundamentais para 

consolidar ainda mais o trabalho da unidade de pesquisa e integrar os alunos na 

proposta da equipe de pesquisa, isso só potencializará mais a competência 

grupal e coletiva entre os alunos. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

Uma reorganização curricular só se efetiva quando incorporada à comunidade 

escolar, tendo em vista que esta reestruturação também se efetive como política pública. Nesta 

questão observamos que as tutoras A e B reafirmaram o propósito do Projeto NTPPS com a 

reorganização benéfica para a EEFMJM, porém expressaram acerca da implantação da 

proposta, pois é preciso que os governos que estão por vir deem prosseguimento ao Projeto. 

Essa preocupação foi verificada, infelizmente, ao longo das reformas educacionais em nosso 

país. Mas nem sempre as políticas educacionais estão atreladas às políticas públicas sociais e, 

nesse caso, perde o cidadão, perde a sociedade.  

No Quadro 4 a seguir, refletimos sobre as condições de implementação da 

proposta curricular, e as tutoras A e B apontam suas dificuldades na EEFMJM. 

 

Quadro 4 - Pergunta nº 4 referente ao questionário do Bloco I relativo à mudança na 

organização escolar 

4. Que condições são necessárias para implementar esta proposta? 

Tutor A 

Formação de um serviço que contemple orientações para a implementação de 

um novo currículo. Planejamentos periódicos para discutir o assunto. 

Avaliação e acompanhamento do ensino aprendizagem. Apoio à gestão e as 

professoras por parte da SEDUC. 

Tutor B 

Na verdade, as condições necessárias para implementar qualquer mudança na 

EEFMJM são alcançadas com algum sucesso por que a equipe técnica, os 

decentes e a diretoria e a própria coordenação estão trabalhando em conjunto, 

e por que toda proposta é inserida como um projeto pedagógico e político 

abraçado por toda escola. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).



51 

 

A questão acima solicita das tutoras argumentos que possam ser utilizados para a 

melhoria na implementação do projeto. As tutoras A e B demonstraram clara visão de que 

todo processo de implementação e manutenção do NTPPS passa pelo apoio de todas as partes 

da escola: professores, núcleo gestor, SEDUC, Instituto Aliança e alunos, por meio de um 

trabalho desenvolvido em conjunto e com o mesmo propósito educacional. 

As apresentações e comentários sobre as respostas das tutoras continuam no 

Bloco III que tratou sobre os processos avaliativos as concepções do NTPPS, conforme 

observado no Quadro 5 (2015). 

 

Quadro 5 - Pergunta nº 1 referente ao questionário do Bloco III relativo ao processo de 

avaliação de aprendizagem 

BLOCO III - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

1. Como se caracteriza a proposta de avaliação de aprendizagem do aluno? 

Tutor A 

A avaliação no NTPPS não acontece de forma tradicional. Ele acontece de forma 

processual: participação, envolvimento dos alunos nas atividades de pesquisa e 

autoavaliação. 

Tutor B 

A proposta da avaliação no NTPPS busca integrar dois tipos de avaliação que, de 

ourtra forma, sempre tende a domar ou a quantificar o processo de aprendizagem; 

no entanto, nas aulas e nas atividades propostas integra-se uma gestão da 

quantidade dessas competências. A pesquisa em si representa essa quantidade e 

projeto de vida. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

A questão buscou, junto às tutoras, compreender como se dá a avaliação da 

aprendizagem dos alunos participantes do NTPPS. As tutoras A e B informaram que a 

aprendizagem é avaliada de forma qualitativa, ou seja, na observação do grau de 

envolvimento dos alunos em outras ações, nos seus trabalhos desenvolvidos e nas conclusões 

de suas pesquisas. Mas a tutora B não descartou que a avaliação quantitativa ainda está 

presente nas avaliações escolares. No entanto, essa conscientização da importância da 

avaliação do estudante, por meio de sua participação e de sua autoavaliação, indica mudança 

de hábitos escolares e pode ser um indicador na relação da reorganização curricular com a 

conscientização do indivíduo na sua formação cidadã. 

Com isso no Quadro 6, as tutoras refletem sobre a metodologia de avaliação do 

aluno que integra o NTPPS. Vejamos a seguir. 
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Quadro 6 – Pergunta nº 2 referente ao questionário do Bloco III relativo ao processo de 

avaliação de aprendizagem 

2. Como é desenvolvida a metodologia de avaliação da aprendizagem do aluno 

proposta do NTPPS? 

Tutor A 
A avaliação tem como objetivo o crescimento do aluno assim ele é acompanhado 

através dos avanços na pesquisa, participação e autoavaliação. 

Tutor B 
A metodologia avaliativa é participativa: trabalho em grupo, projeto e relatório 

de pesquisa individual e projeto de vida. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015).  

 

As tutoras A e B fecham a resposta da questão anterior afirmando que o NTPPS 

utiliza uma metodologia de avaliação integradora, quando mencionam os projetos, direcionam 

para a autoavaliação e projeto de vida.  

No entanto, não é fácil trabalhar com esse tipo de avaliação, e algumas 

dificuldades precisam ser superadas, nesse sentido, as tutoras apontam essas dificuldades no 

Quadro 7, a seguir. 

 

Quadro 7 – Pergunta nº 3 referente ao questionário do Bloco III relativo ao processo de 

avaliação de aprendizagem 

3. Que dificuldades são enfrentadas na implementação dessa metodologia e na sua 

avaliação? 

Tutor A 

Acredito que a grande dificuldade seja o fato de os alunos estarem habituados 

com um modelo diferente. Assim, até que eles compreendam os objetivos da 

proposta, é um longo caminho. Isso vale também para os professores das outras 

disciplinas. Por não participarem de formação, muitas vezes não abraçam a 

proposta. 

Tutor B 

A maior dificuldade é sermos sempre vigilantes para não isolamos as 

competências individuais em detrimento das sociais coletivas, tão ativas no 

próprio percurso do projeto de pesquisa acadêmico; às vezes, devemos observar 

que algumas participações também podem ser individuais. Os diferentes pontos 

de vista, percepções e estilos de vida dos alunos devem ser mediados e 

considerados importantes para complementar a unidades. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 
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A questão do Quadro 7, se refere as dificuldades de se implementar plenamente as 

concepções do NTPPS e as tutoras A e B apontam que as mudanças na cultura escolar e a 

difícil fase de acomodação de uma ideia nova entre os alunos e entre os próprios professores 

das disciplinas comuns da escola, é um dos aspectos mais impeditivos da proposta se efetivar 

completamente.  

A questão que se refere no Quadro 8, ainda articula as propostas avaliativas com 

as orientações pedagógicas da escola. As tutoras ressaltam a autonomia do aluno e do 

professor nesse processo, como aspecto positivo para a relação na construção da 

aprendizagem no NTPPS. 

 

Quadro 8 – Pergunta nº 4 referente ao questionário do Bloco III relativo ao processo de 

avaliação de aprendizagem 

4. Como se articulam as propostas avaliativas previstas na unidade escolar, as 

orientações para a avaliação pela equipe diretiva e suas atividades de avaliação 

desenvolvidas? 

Tutor A 

A avaliação não deve ser utilizada para classificar e rotular o aluno. No NTPPS, 

ele é encarado como uma reorientação da aprendizagem e como forma de 

desenvolvimento da autonomia. 

Tutor B 

A proposta avaliativa é negociada com a equipe diretiva, os docentes que 

também participam da avaliação dos trabalhos de pesquisa (Banca 

examinatória) e o professor de núcleo que também acata as observações e 

considerações dos outros professores que também avaliam os trabalhos de 

pesquisa e as apresentações dos alunos. 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2015). 

 

A questão acima se aprofunda no requisito planejamento e execução do NTPPS na 

escola e obteve das tutoras A e B a observação da emancipação do aluno como indivíduo, 

elevando-se a condição de integrante autônomo da sociedade. A tutora B aponta para o 

processo de observação do aluno na apresentação de Projetos de Pesquisa. 

No Quadro 9, o enfoque foi dado para o planejamento didático, com foco nas 

concepções do NTPPS, e como isso ocorre sem que se esqueça na escola, das avaliações 

externas e a seleção no mercado de trabalho. 
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Quadro 9 – Pergunta nº 5 referente ao questionário do Bloco III relativo ao processo de 

avaliação de aprendizagem 

5. Os planejamentos didáticos estão voltados para contemplar a proposta de avaliação 

do ENEM e dos vestibulares ou mercado de trabalho? 

Tutor A 
Está voltada para o desenvolvimento de competências sócio emocionais quanto 

cognitivas. 

Tutor B 

Sim, pois a unidade curricular principalmente do 3º ano está totalmente voltada 

para o ENEM, mundo trabalho e para o ingresso a universidade. Os conteúdos 

são trabalhados para desenvolver as competências do aluno, pois os conteúdos 

das oficinas são específicos para o mundo do trabalho: projeto de vida, 

comunicações, ética e de competências sociais e individuais. 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2015). 

 

Nesta questão buscamos compreender a posição do projeto junto aos processos 

avaliativos externos, como o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e o mercado de 

trabalho. A tutora A lembrou que o NTTPS não busca tão somente uma prova, e sim uma 

mudança do desenvolvimento sócio emocional do aluno. A tutora B ressaltou que o Projeto, 

no 3º ano, buscou para o aluno a entrada na universidade e, também, a essa inclusão no 

mercado de trabalho, mas como consequências de uma conscientização geral do aluno como 

cidadão. 

Os comentários tecidos até aqui, se referiram aos Blocos I e III dos questionários, 

a seguir entraremos no Bloco II, esse bloco apresenta perguntas semelhantes as dos Blocos I e 

III, às tutoras, e a finalidade foi extrair mais informações.  

Novamente nomeamos as entrevistas com letras do alfabeto. Solicitamos as 5 

(cinco) tutoras que respondessem as questões, mas uma das tutoras não participou. 

Informamos ainda que as tutoras A e B dos Blocos I e III são, respectivamente, as tutoras A e 

E no Bloco II. 

A seguir vamos observar os comentários das tutoras A, B, C, D e E, no Quadro 

10. 
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Quadro 10 – Pergunta nº 1 referente ao questionário do Bloco II relativo à mudança na 

organização escolar 

BLOCO II- MUDANÇA NA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

1. Que mudanças observadas ocorreram na organização desta escola, com o programa 

implementado pela SEDUC: o NTPPS? 

Tutora A 

O NTPPS possibilita uma discussão mais ampla no que diz respeito à 

reorganização curricular. São criados espaços para se pensar um ensino 

médio como um ensino menos fragmentado, baseado no eixo comum: 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

Tutora B 
Adequação de uma sala para o desenvolvimento das praticas de NTPPS - 

maior e melhor utilização do planejamento pelos professores. 

Tutora C 

Protagonismo do aluno: É o ponto mais em destaque. Os alunos aprenderam 

a fazer com as próprias mãos e a andarem com as próprias pernas. Não são 

tão dependentes dos professores. 

Tutora D Não respondeu. 

Tutora E 
Planejamento integrado (iniciação). Reavaliação do PPP. Professores mais 

engajados. 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2015). 

 

A questão voltou a remeter sobre a mudança da escola com a implantação do 

NTPPS. A tutora A cita a reorganização curricular centrada na interdisciplinaridade como 

ponto forte do projeto. A tutora C comenta sobre a melhor atenção dada aos alunos, porque na 

sala do NTTPS os alunos vivenciam uma educação reflexiva e desafiadora, onde debatem e 

colocam em prática tema que em sala de aula comum não acontece. A professora D 

complementa as observações feitas e ressalta o protagonismo do aluno, e a professora E 

menciona que a mudança na escola está atrelada ao Projeto Político pedagógico – PPP da 

escola. 

A seguir verificamos no Quadro 11, a relação que as tutoras estabeleceram entre 

suas práticas doentes e o NTPPS. 
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Quadro 11 – Pergunta nº 2 referente ao questionário do Bloco II relativo à mudança na 

organização escolar 

2. Que aspectos da sua prática estão em consonância com esta proposta? 

Tutora A 

Como pedagoga, a proposta do NTPPS está diretamente relacionada com o 

que acredito. Os alunos têm a oportunidade de refletir sobre o seu projeto de 

vida e sua condição de protagonista das suas próprias ações. 

Tutora B 
Incentivo à pesquisa e melhoramento nas relações interpessoais professor 

versus aluno. 

Tutora C 
Estava em harmonia; lógico que com algumas modificações e adaptações, 

porém a teoria está sim relacionada com a prática. 

Tutora D Não respondeu. 

Tutora E 
A forma como eu conduzo a aula de maneira a enxergar o meu aluno (com 

mais cuidado, querendo entender o porquê na vida dele). 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2015). 

 

Pelas respostas das tutoras, observamos que entre as novas perspectivas que o 

NTPPS trouxe para a EEFMJM, destacam-se nas respostas as expressões, tais como: 

oportunidade de refletir, relacionar a teoria com a prática, melhoria da relação professor-

aluno. Com isso, vemos que só o fator de proporcionar reflexão, já aponta mudança nas 

práticas. 

No Quadro 12, a seguir, as tutoras apontaram aspectos inovadores nas práticas 

pedagógicas. 

 

Quadro 12 – Pergunta nº 3 referente ao questionário do Bloco II relativo à mudança na 

organização escolar 

3. Cite aspectos, da atual proposta pedagógica (NTPPS), desenvolvidos nesta escola 

que podem ser considerados 

Tutora A 
O ensino baseado numa proposta onde a pesquisa serve de norte para a busca 

do conhecimento, favorecendo a relação entre as disciplinas. 

Tutora B A pesquisa como princípio educativo. 

Tutora C Protagonismo estudantil; pesquisa científica inserida no dia a dia dos alunos. 

Tutora D Não respondeu. 

Tutora E Não respondeu. 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2015). 
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Embora o questionário tenha sido respondido em momentos diferentes, 

observamos que as respostas foram na mesma direção. Nesta questão a ideia predominante foi 

a pesquisa como princípio educativo fomentando o protagonismo juvenil. 

O Quadro 13 apresenta um questionamento acerca da implementação de uma 

proposta de reorganização curricular. Vejamos o que as tutoras ressaltam: 

 

Quadro 13 – Pergunta nº 4 referente ao questionário do Bloco II relativo à mudança na 

organização escolar 

4. Que condições, você poderia mencionar necessárias, para implementar a nova 

proposta de reorganização curricular no que diz respeito ao projeto do NTPPS? 

Tutora A 

Formação em serviço que contemple orientações sobre a implementação 

do currículo, planejamentos periódicos, avaliação e acompanhamento do 

ensino e aprendizagem, apoio a gestão e aos professores. 

Tutora B 

Melhoria da estrutura física para dispor mais salas adequadas às oficinas 

de NTPPS, maior carga horária de planejamento e diminuição do número 

excessivo de alunos por aula. 

Tutora C Ajuda maior dos professores com relação às pesquisas. 

Tutora D Não respondeu. 

Tutora E 
Boa vontade do núcleo gestor. Conhecimento da proposta. Sensibilização 

de professores. 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2015) . 

 

As respostas das tutoras se alinham quando reforçam as reclamações sobre que 

precisam de mais ajuda dos professores, necessitam de melhor infraestrutura e diminuição do 

número de alunos nas salas de aulas, e ainda esperam maior participação do núcleo gestor. 

As impressões a seguir no Quadro 14 referem-se ao processo de avaliação da 

aprendizagem, considerada um dos elementos da educação mais complexos de ser realizados. 



58 

Quadro 14 – Pergunta nº 1 referente ao questionário do Bloco III relativo ao processo de 

avaliação de aprendizagem 

BLOCO III-PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

1. Na sua concepção como se caracteriza a proposta de avaliação de aprendizagem do 

aluno com o projeto NTPPS? 

Tutora A 

A avaliação no NTPPS não é considerada uma atividade isolada. A 

participação e o envolvimento do aluno nos trabalhos de pesquisa direcionam 

os resultados da aprendizagem. 

Tutora B 
Uma avaliação que permite perceber melhor as competências e habilidades 

do aluno (individualmente e em grupo). 

Tutora C 

Muitos alunos ainda não entendem a importância do projeto na escola, mas a 

maioria reconhece a sua evolução e alguns, apesar de não terem notado. Nós 

já podemos ver a escola com outra cara. 

Tutora D Não respondeu. 

Tutora E 
A avaliação não é maior feita apenas através de uma prova. São considerados 

outros aspectos (participação, frequência, atividades diárias). 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2015) . 

 

Nesta questão, a tutora A ressalta a atividade em grupo como avaliação de um 

projeto interdisciplinar. As tutoras C, D e E traduzem como a principal avaliação do NTPPS a 

observação do melhoramento dos alunos em suas atividades do dia a dia, por meio de 

atividades participativas, construtivas e do desempenho escolar e pessoal de cada aluno. 

O Quadro 15 a seguir, envolve reflexões sobre avaliação de aprendizagem. 

 

Quadro 15 – Pergunta nº 2 referente ao questionário do Bloco III relativo ao processo de 

avaliação de aprendizagem 

2. Como é desenvolvida a metodologia de avaliação da aprendizagem do aluno 

proposta do NTPPS? 

Tutora A 

A avaliação tem como objetivo o crescimento do aluno, assim ele é 

acompanhado através da participação, do envolvimento com a pesquisa e 

também utilizamos a autoavaliação.  

Tutora B 
Através de pesquisas interdisciplinares apresentadas na forma de trabalho 

escrito e apresentação em grupo. 

Tutora C 
Apresentação dos projetos de pesquisa e dos relatórios em forma de banner e 

PowerPoint. Auto Avaliação. Participação em sala de aula. 
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Tutora D Não respondeu. 

Tutora E Não respondeu. 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2015). 

 

Os destaques dessas respostas consistem na relevância de que o projeto NTPPS dá 

ao desenvolvimento da pesquisa um tema escolhido pelos alunos em grupo para apresentarem.  

O Quadro 16 a seguir, ressalta as dificuldades enfrentadas nos modelos de 

avaliação, pautados nas concepções do NTPPS. 

 

Quadro 16 – Pergunta nº 3 referente ao questionário do Bloco III relativo ao processo de 

avaliação de aprendizagem 

3. Existem ou existiram algumas dificuldades enfrentadas na implementação dessa 

metodologia e na sua avaliação? 

Tutora A Das dificuldades sempre vão existir a educação e hora de desafios. 

Tutora B 

Sim. A falta de um maior envolvimento do grupo docente na orientação dos 

trabalhos, a carga horária insuficiente para a orientação de pesquisa, o 

numero excessivo de trabalho propostos pelas disciplinas individualmente. 

Tutora C 
A dificuldade está ligada sempre às pesquisas. É a parte onde temos que 

pegar mais no pé dos alunos. Com relação à avaliação não tem obstáculos. 

Tutora D Não respondeu. 

Tutora E 
Resistências dos professores... Eu acho maravilhosa. Se a mudança que se 

quer é para melhorar a educação, então eu respeito “visto a camisa”. 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2015). 

 

Observamos nas respostas que a tutora A conclui essa questão como o reflexo de 

que as dificuldades vão existir sempre no processo de avaliação de aprendizagem, já a 

professora C comenta o não envolvimento por parte de alguns professores na orientação dos 

projetos, e as professoras D e E enfatizam que qualquer mudança requer dificuldades naturais 

que sempre precisam ser repensadas para ter êxito. Percebemos que esses problemas de fato 

são recorrentes. 

No Quadro 17, são apresentadas as reflexões que envolvem os processos 

avaliativos e como esses processos são desenvolvidos. 
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Quadro 17 – Pergunta nº 4 referente ao questionário do Bloco III relativo ao processo de 

avaliação de aprendizagem 

4. Como acontecem as propostas avaliativas previstas na unidade escolar, as 

orientações para a avaliação pela equipe diretiva e suas atividades de avaliação 

desenvolvidas? 

Tutora A 

A avaliação não deve ser utilizada para classificar e rotular aluno. No 

núcleo ela é encarada como uma reorientação para aprendizagem, inclusive 

nos trabalhos, e utilizada também a autoavaliação. 

Tutora B Através de planejamento coletivo das áreas. 

Tutora C A partir de planejamento coletivo. 

Tutora D Não respondeu. 

Tutora E Não respondeu. 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2015). 

 

Para as tutoras é o momento de monitoramento do projeto frente sua aplicação na 

escola. O planejamento é realizado primeiro com os tutores do NTTPS, depois realizado com 

os professores de uma mesma área e num terceiro momento é realizado entre os professores 

de áreas diferentes. Essa forma de planejar na escola contempla os pressupostos do NTPPS 

presente nas atividades diárias. 

O Quadro 18 a seguir, apresenta questionamento sobre os planejamentos e a 

relação com avaliações externas. 

 

Quadro 18 – Pergunta nº 5 referente ao questionário do Bloco III relativo ao processo de 

avaliação de aprendizagem 

5. Os planejamentos didáticos estão voltados para contemplar somente a formação do 

aluno como cidadão ou também tende a abranger uma proposta de avaliação voltada 

para o ENEM ou SPAECE? 

Tutora A 
Estão voltados tanto para a formação do aluno como cidadão, como leva 

em consideração as competências para o ENEM ou SPAECE. 

Tutora B 
Em minha opinião, a escola ainda não possui uma proposta de avaliação 

eficiente para essas avaliações externas. 

Tutora C 

Sempre estarão voltados para o ENEM e SPAECE, pois trabalhamos 

muito assuntos da atualidade que sempre, também, são inseridos nos 

termos das pesquisas. 

Tutora D Não respondeu 

Tutora E Totalmente. Todos esses aspectos são abordados. 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2015). 
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De modo geral, as tutoras do Núcleo trabalham a ideia do Projeto NTTPS em 

buscar primeiro a formação social e pessoal dos alunos e como isso reflete no 

desenvolvimento na avaliação externa (ENEM) e com muito mais ênfase no profissional que 

este aluno poderá vir a ser. Os resultados do ENEM representam a prova interdisciplinar na 

formação profissional dos jovens do ensino médio. A seguir, o Quadro 19 reflete sobre a 

importância do NTPPS. 

 

Quadro 19 – Pergunta nº 6 referente ao questionário do Bloco III relativo ao processo de 

avaliação de aprendizagem 

6. Qual é a perspectiva ou objetivo principal do projeto de reorganização curricular 

NTPPS? 

Tutora A 

Possibilitar a integração dos conteúdos com a vida dos alunos através da 

proposta de desenvolvimento do pensamento crítico e de ações 

interdisciplinares. 

Tutora B Fomentar a pesquisa como princípio e auxiliar na formação integral. 

Tutora C Formar um aluno protagonista. 

Tutora D Não respondeu. 

Tutora E Melhorar ensino médio. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

Esta questão nos trouxe uma ideia conclusiva e pessoal do que cada tutora tem do 

Projeto NTTPS. A tutora A ressaltou a integração, a professora C reforçou a importância da 

pesquisa e a tutora D destacou o protagonismo juvenil. A tutora F considerou que a 

reorganização curricular é para a melhoria do ensino médio. 

No Quadro 20 a seguir, ressaltamos o projeto NTPPS com a interdisciplinaridade 

e a transdisciplinaridade. 

 

Quadro 20 – Pergunta nº 7 referente ao questionário do Bloco III relativo ao processo de 

avaliação de aprendizagem 

7. Qual a relação do projeto da SEDUC, NTPPS, com a trans e a 

interdisciplinaridade? 

Tutora A 
Dar um enfoque a especialidade de cada disciplina, mas estabelecendo 

relações com as outras áreas e com os fenômenos sociais. 

Tutora B 

Nos trabalhos de pesquisa todas as disciplinas são convidadas a participar, 

embora possa perceber muitas vezes a predominância de determinadas 

áreas. 

Tutora C A maior importância é reconhecer que a escola fez acontecer o projeto. 
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Tutora D Não respondeu. 

Tutora E O núcleo série de elo das disciplinas através das pesquisas. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015). 

 

As tutoras ressaltam que, apesar das dificuldades de efetivar a proposta de um 

currículo interdisciplinar, expõem um consenso de que esse projeto colaborou para 

estabelecer as inter-relações. 

Por fim, o Quadro 21 apresenta a última questão sobre a efetivação da 

reorganização curricular na escola. 

 

Quadro 21 – Pergunta nº 8 referente ao questionário do Bloco III relativo ao processo de 

avaliação de aprendizagem 

8. Você considera no que diz respeito ao projeto de reorganização curricular NTPPS, 

que a transdisciplinaridade está efetivamente ocorrendo no ambiente escolar? 

Tutora A 

Efetivamente, diria que ainda não. Mas que a proposta do NTPPS tem 

proporcionado um novo olhar de construção de um currículo menos 

fragmentado. 

Tutora B 

Ainda considero transdisciplinaridade e interdisciplinaridade ferramentas 

complexas para a presente formação da grande maioria do corpo docente, uma 

vez que fomos formados na concepção puramente disciplina. 

Tutora C 
Sim, mais ainda temos muito que evoluir para formar a escola, de fato, em 

ambiente mais transdisciplinar. 

Tutora D Não respondeu. 

Tutora E Não respondeu. 

Fonte: Elaborado pelo autor  (2015). 

 

As tutoras apontam que a transdisciplinaridade e interdisciplinaridade são 

ferramentas complexas, e que a maioria dos docentes não teve essa formação, passaram por 

uma formação com base disciplinar. A tutora A compreende que o NTPPS é um caminho para 

a transdisciplinaridade, mas que ainda não se consegue realizar na prática; observamos essa 

problemática nas respostas das tutoras C e D. 

Após a descrição das experiências das tutoras, em relação ao desenvolvimento na 

escola do NTPPS, podemos considerar que a efetivação de um projeto com esse porte e 

relevância, ganha forças na comunidade escolar gradualmente, precisa de tempo e uma 

melhor adesão por parte dos demais professores e dos gestores da escola. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho foi realizado vencendo muitos obstáculos, os quais optamos por não 

comentá-los, entretanto, em seu desenvolvimento não faltou dedicação, empenho e 

determinação. Procuramos estar sempre com a visão de pesquisador; muito embora não fosse 

totalmente a área da qual temos formação, que é a da química, desenvolver um trabalho da 

área multidisciplinar, em especial a área de ensino me permitiu alçar metas para o meu futuro 

na vida acadêmica; melhor lembrando, o professor nos tempos atuais, de globalização tem que 

interagir dentre tantas áreas do conhecimento e não ficar somente na sua área de formação. 

Consideramos um desafio, este ser/estar docente na rede de ensino Estadual do 

Ceará, porque como professor/pesquisador é preciso olhar, ler e interpretar os fatos e as 

mudanças que nos cercam e que nos norteiam para um futuro de novas transformações. 

A pesquisa realizada neste trabalho teve como objetivo geral apresentar a 

implementação de um Projeto Interdisciplinar no Estado do Ceará em meados de 2012, na 

figura do tutor, que aplicava este projeto junto a escola com os diversos componentes desta: 

núcleo, gestor, professores das demais disciplinas e alunos. 

Mais especificamente, procuramos caracterizar e relacionar o projeto 

interdisciplinar, chamado de Núcleo de Trabalho, Pesquisa e Práticas Sociais (NTPPS) 

fundamentado na proposta de reorganização curricular que foi necessária para ocorrer nestas 

escolas para a implantação deste projeto. 

Para alcançar as metas propostas, buscamos construir caminhos sobre a temática 

proposta, estudando as vertentes teóricas e condições pedagógicas com que a escola pode ser 

modificada. No contato com esse projeto, encontramos a interdisciplinaridade (seus conceitos 

e vieses), e também discussão de um currículo interdisciplinar justificando a proposta do 

projeto NTPPS da SEDUC nas escolas cearenses. 

Um aspecto que nos chamou a atenção durante a formulação deste trabalho foi a 

influência dos novos ideais e comportamentos atuais das pessoas na formação de um currículo 

escolar. Antes imaginávamos que era a escola que influenciava nos costumes da sociedade, 

mas percebemos o inverso. Durante o desenvolvimento deste trabalho percebemos também 

que a implementação do processo de mudança na organização curricular das escolas do Ceará, 

no que diz respeito aos profissionais da educação, estes enfrentam dificuldades, tanto que se 

refere às condições materiais pedagógicos, quanto ao próprio aprendizado no exercício da 

interdisciplinaridade, na prática docente diária. Identificadas as dificuldades, não significa 

parar nelas, mas enfrentá-las com planejamentos exitosos, para que os sujeitos da escola 

vejam com clareza a evolução com que resultam essas vitórias. 
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É possível apontar algumas dificuldades para a implementação de mudanças do 

currículo da EEFMJM, que implantou o NTPPS na grade curricular. Uma das dificuldades 

refere-se à formação de professores da escola, pois estes profissionais obtiveram suas 

graduações cursadas em universidades propedêuticas, que apresentavam um ensino 

departamentalizado. 

A EEFMJM superou esta dificuldade na reunião de ideias e no processo de 

planejamento do “tentar melhorar”. Vimos no dia a dia da escola uma procura intensa pela 

união profissional, de modo que toda reestruturação do currículo acontecesse de modo até 

natural. As dificuldades eram superadas gradualmente, na prática. O Estudo que fizemos 

nessa escola demonstra isso, mas ressaltamos que sob muita luta e persistência de todos os 

envolvidos na instituição escolar. 

Enfim, ressaltamos que um projeto como o NTPPS pode se consolidar com 

sucesso, dando o fruto da cidadania ao estudante, por meio das práticas interdisciplinares dos 

projetos realizados por eles na escola. Com isso, esse aprendizado deve ser disseminado para 

que outras escolas possam aderir à proposta, a fim de que se transforme em política pública, 

que valorize amplamente a busca pelo conhecimento democrático e que renegue a ignorância 

das pessoas, bem como valorize o professor. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – AS ENTREVISTAS 

 

Com a finalidade de aprofundar nosso estudo, compreender e responder melhor a 

questão da pesquisa proposta nesta investigação, tais como: a reorganização curricular no 

Ceará, o passo a passo da implantação do projeto NTPPS, a logística empregada no processo 

de reestruturação curricular, o apoio dado aos professores de núcleo por parte da SEDUC-CE 

e do Instituto Aliança, a receptividade dos alunos ao projeto nas escolas piloto, em especial a 

EEFMJM, elaboramos duas entrevistas semi-estruturadas e aplicamos com os dois de nossos 

sujeitos de pesquisa (Coordenadores responsáveis diretos do início do Projeto de 

Reorganização Curricular no Estado do Ceará), sendo um deles o Coordenador da SEDUC e o 

outro Coordenador do Instituto Aliança. 

Vimos a necessidade de desvelar o início de todo processo e apresentamos as 

informações coletadas a fim de entendermos os trabalhos realizados pelos professores de 

núcleo e suas perspectivas de ações futuras de suas práticas pedagógicas. Nossa análise virá 

nesta subseção. 

As entrevistas foram realizadas em momentos distintos, conforme a 

disponibilidade dos nossos sujeitos de pesquisa. Em ambas seguimos o roteiro preestabelecido 

(Anexo desde trabalho sobre entrevista), porém, no decorrer dos depoimentos, outras 

indagações surgiram como complemento. Expomos a seguir uma síntese dessas entrevistas, 

cuja transcrição encontra-se no Anexo. 

A primeira entrevista foi cedida pela Coordenadora do Projeto do Instituto 

Aliança no Ceará, em julho de 2015, nas dependências do Instituto Aliança - Filial de 

Fortaleza, no bairro Meireles, local onde trabalha, durante o período da manhã. Fizemos o 

convite e ela prontamente aceitou. Foi 1 (uma) hora de conversa, sendo a entrevista áudio 

gravada (transcrição na íntegra ao final deste trabalho) e uma cópia da gravação e dos escritos 

foi repassada a entrevistada. A segunda entrevista foi realizada com o Coordenador do 

Projeto. Na época, ele foi o idealizador do projeto de reorganização curricular que a SEDUC-

CE iniciou em 2011. Esta entrevista aconteceu em agosto de 2015, no escritório do 

entrevistado, na própria SEDUC-CE, localizado no Centro Administrativo - Cambeba, no 

período da tarde. 
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A seguir selecionamos algumas passagens das entrevistas que resumem a ideia 

central da reorganização curricular, iniciada no Ceará, e sobre o projeto do NTPPS, disciplina 

que atua como operador desse projeto. 

A entrevistada começa definido o Instituto Aliança e falando do Projeto 

Com.Domínio Digital, projeto que serviu de uma das bases instrumentadoras para o projeto 

de reorganização no Estado do Ceará, na figura do NTPPS: 

“O Instituto Aliança é uma ONG – Organização Não Governamental, que virou uma OSCIP – 

Organização Social de Interesse Público. [...] Foi criada em 2005. Ela fazia vários projetos com jovens, no 

entanto, em 2005 ela começa o Projeto Com.domínio Digital. Esse projeto foi criado em 2005. O Instituto 

Aliança é uma OSCIP baiana, situada na Bahia, e o Projeto Com.domínio Digital começou no Ceará, eles vieram 

pra cá e começou esse projeto aqui, então o Com.domínio Digital é um Projeto que tem como objetivo capacitar 

jovens para o mercado de trabalho.” 

Fala da entrevistada 

Ainda sobre o Com.DomÍnio digital ela afirma: 

“Esse projeto tem 10 anos, e ele trabalha com formação de jovens, são 8 meses de formação, ele 

trabalha de 700 a 800 horas e ele trabalha com os jovens, com desenvolvimento pessoal e social, com 

professores e oficinas, TIC, que é a Tecnologia da Informação e Comunicação, a parte de informática, e o que 

eles chamam de CRT – Contexto das Relações de Trabalho, tudo tem uma carga horária, DPS tem uma carga 

horária maior, vamos supor que DPS seja 3 TIC é 2 e, CRT 1, ou seja, é uma proporção das aulas na semana.” 

Sobre o projeto do Com.DomÍnio digital e a relação com os jovens ela diz: 

“Então o condomínio digital ele nos deu uma experiência muito boa aqui na área de 

desenvolvimento pessoal e social, porque isso aqui passou a ser da chave, o mais importante, tanto é que a carga 

horária dele é maior, para que o jovem chegue ao mercado de trabalho e que tenha desenvoltura, saiba falar, 

saiba respeitar, saiba ouvir. Acredite nele próprio, faça seu próprio projeto de vida.”  

A coordenadora fala sobre a evolução da ideia do Com.DomÍnio digital: 

“Então fizemos a experiência piloto em 2008 do Com.domínio Digital dentro da escola, no José 

Walter – Otávio Terceiro de Farias, essa escola foi à experiência piloto do Com.domínio dentro da escola. [...] 

Então condomínio ficou dentro da escola, em 2008 era 1 escola, em 2009 15 escolas e 2010 já foi para 30 

escolas, uma coisa impressionante, porque começou a ser uma experiência importante por tá dentro da escola, os 

alunos que estudavam de manhã faziam de tarde, e os que estudavam a tarde faziam de manhã, então virou uma 

alternativa de contraturno para os alunos fazerem essa formação para o trabalho. ” 

A entrevistada fala do começo do NTPPS 

“Quando foi em 2011, a SEDUC nos chama pra discutir com eles a possibilidade de fazer um 

trabalho de reorganização curricular, já tava no quarto ano de experiência do Com.domínio Digital, Segundo o 

Rogers, que é a pessoa que realmente pensou esse trabalho aqui desde o começo, ele fez esse trabalho acontecer, 

e falou o seguinte: a SEDUC já vem acumulando uma discussão interna em relação ao ensino médio, a crise do 

ensino médio, toda a discussão sobre a evasão do ensino médio que era imensa, se o ensino médio tava ou não 

dando respostas a essa juventude de hoje, o que essa juventude de hoje que têm acesso ao conhecimento na mão 
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espera de uma escola, qual o serviço que a escola pode prestar, tem toda uma discussão e tem uma bibliografia 

enorme sobre essa discussão do ensino médio, que, pelo o que eu sei não é privilégio nosso, é uma discussão do 

mundo todo.” 

O que ela falou acima vai de encontro com o que segundo os protótipos 

curriculares da UNESCO, 2011: 

“As transformações globais da sociedade, da Economia e do trabalho pressionam as escolas de 

Ensino médio do mundo inteiro para que busquem Novas abordagens educativas. ” 

Ainda segundo a UNESCO, sobre o ensino médio, temos: 

“É preciso, que a escola de ensino Médio desenvolva um modelo educacional adequado às 

características e à heterogeneidade dos novos grupos e setores sociais que a freqüentam. ” 

Sobre a reorganização curricular ela diz: 

“Então, porque fazer uma reorganização curricular? Exatamente para correr atrás de uma 

possibilidade de nova escola, que corresponda e faça sentido a essa juventude atual, aí assim, DPS – 

Desenvolvimento de Pessoal e Social, porque antes a gente trabalhava assim, hoje se chama competência sócio-

emocional, ou seja, o Desenvolvimento de Competências Sócio-emocionais. ”  

Ela ainda comentou sobre a origem do núcleo: 

“Então tudo começou assim: nesse ano de 2012, teve outros fatores que foram muito importantes, 

além dessa discussão que vinha sendo acumulada dentro da SEDUC, em 2012, a UNESCO lançou os protótipos 

curriculares para o ensino médio, inclusive esse nome Núcleo de Trabalho e Pesquisas Sociais vem dali. ” 

Sobre a origem da reorganização curricular ela diz: 

“Então, três coisas, primeiro foi essa discussão interna que já vinha na SEDUC, a segunda coisa 

foi a UNESCO, e a terceira coisa que também foi de 2012 foram as diretrizes curriculares, uma lei que foi de 

Janeiro ou Fevereiro de 2012 que facilitou muito porque coloca claramente a possibilidade de trabalhar com 

pesquisa como princípio educativo, de você modificar um pouco o currículo na parte diversificada, então ela 

abre todas as possibilidades, de se fazer isso legalmente, mas um embasamento legal, essas foram as três coisas 

importantes, mas a mais importante talvez seja a vontade de fazer, que eu atribuo ao RM. ” 

Sobre a carga horária do NTPPS ela afirma: 

“Pra entrar com 5 horas semanais, 4 para DPS que é o Desenvolvimento Pessoal e Social e 

Pesquisa e o restante para o TIC, Tecnologia da Informação e Conhecimento, isso com o núcleo de 2012 até 

2014. [.....] Para dispor de 5 horas semanais, a escola teria que fazer uma reorganização dos tempos escolares, 

que é a história da semanalidade, da semestralidade, mas não era uma condição não, porque muitas escolas só 

aderiram ao 6º tempo de aula, reorganizou-se e deu certo às cinco horas. ” 

Ela ressalta sobre o dinamismo do processo de adesão inicial: 

                        “Teve todo um processo interno, foi muito importante, eles traziam as discussões para as reuniões 

dos 12 gestores e levavam para suas escolas, eles reunião os professores, eles fizeram um processo de 

conscientização, cada um do seu jeito, são 12 escolas e 12 histórias diferentes, ainda teve escola que chegou de 
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última hora, nem participou de um processo muito burocrático, o diretor aceitou, quis fazer e deu certo, então 

tem muita coisa diferente, e teve esse processo interno dos 12 gestores.” 

Pesquisador: o que a EEFMJM, acontece o desempenho favorável ao NTPPS? 

Você tem alguma opinião sobre isso? 

“Então assim, se a coisa não tivesse muito bem debatida, internamente na escola, se as pessoas não 

compreenderem bem o que é aquilo e começarem a achar que não foi bom pra ele, no seu quadradinho, e não pra 

escola, ele começa a oferecer uma resistência, e essa resistência é muito séria, porque ela pode o professor às 

vezes se, dependendo da liderança e da gestão, se a gestão consegue liderar esse processo internamente bem, ela 

pode obter um resultado muito positivo, se ela não consegue, a resistência começa a tomar corpo e aumentar e 

aumentar, aí não anda, tem boicote, às vezes os próprios alunos dentro da escola, o próprio professor, o aluno 

fica resistente também, fica querendo se opor ao Núcleo, e quando você vai ouvir o discurso do aluno, é igual ao 

do professor, então alguém botou aquilo ali, porque aquilo ali não é bem um discurso de aluno, é discurso de 

professor.” 

Ela conclui: 

“Então assim, tem um contexto interno da escola, que é importantíssimo, que evolua, que abrace a 

ideia, porque às vezes tem o pecado original, não começou do jeito que era pra ser, com um amplo processo 

interno de discussão, aí lá na frente a gente vai ver porque foi, vai começar a criar aquela resistência. ” 

Sobre a interdisciplinaridade ela diz: 

“Bom, o Núcleo, ele começou, a missão do Núcleo é ser Núcleo. O que é ser Núcleo? Ele 

polarizar tudo o que a escola tem, principalmente as quatro áreas, ele nuclear, dentro Núcleo deveria passar a 

temática da Matemática, Português, Ciências da Natureza, Sociais, Humanas. Isso é a teoria, como chegar. ” 

E na EEFMJM: 

“O que é que a João Mattos tá fazendo? Por exemplo, a pesquisa nascia dentro do Núcleo, e ia 

para as áreas, isso era mais uma estratégia do que mesmo necessário, é um campo muito importante no Núcleo, e 

a pesquisa precisa ser orientada por alguém [....] Então os alunos faziam o projeto de pesquisa, e eram induzidos 

a correr atrás do seu orientador, convidar o seu professor para orientar aquela pesquisa, aí a gente achava que 

eles vinham procurar o professor que tivesse uma disciplina mais afim do projeto deles, tipo, minha pesquisa é 

sobre desperdício de água dentro da escola, então eu vou procurar o professor de química, ou a minha pesquisa é 

sobre sexualidade, aí vou procurar o professor de biologia que pode, ou de psicologia, então assim, mas as coisas 

não correram bem assim. ” 

Ela conclui: 

“Hoje em dia na EEFMJM pesquisa não nasce aqui, ela nasce nas áreas e entra no Núcleo, ela vem 

das áreas e entra no Núcleo, então ela tá conseguindo avançar, nós inclusive temos muito interesse em divulgar e 

disseminar essas práticas que tão acontecendo no caso da EEFMJM, para que outras escolas comecem a se 

espelhar e a se motivar e a fazer também a sua integração.” 

Por fim fizemos uma pergunta de arremate sobre as perspectivas que esse projeto 

possa ter nas palavras da entrevistada. 

PESQUISADOR: Qual o futuro do NTPPS? Qual a expectativa? 
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“Bom, primeiro que ele é uma proposta, como já dissemos aqui, um componente curricular 

integrador, ele não é um projeto, ele não é um programa, ele não é uma disciplina, embora algumas pessoas o 

tratassem como projeto, outros como disciplina, mas não é. Então, nós precisamos trabalhar para que ele cumpra 

essa missão de ser um componente curricular pra dentro da escola, que venha a enfrentar a fragmentação. ” 

 

Sobre o ensino fragmentado e a interdisciplinaridade, ela diz: 

“Uma das maiores críticas de currículo que se tem, é que o currículo é muito fragmentado, são 13 

disciplinas. Já teve um avanço importante que foi a criação das quatro aulas, já melhorou um pouco. Tem 

também o PCA, o planejamento, isso daí já começou a dar um enfrentamento à fragmentação, mas ainda tem 

muitas fragmentações, o que a gente acredita e o que nós estamos comprovando muito é que a pesquisa é por 

natureza um fator interdisciplinar.” 

E associação que ela faz com a interdisciplinaridade e a pesquisa como forma de 

aprendizado: 

“Então a pesquisa é interdisciplinar, eu falo muito nas reuniões de professores que eu vou às 

escolas, digo assim: olhe pessoal, vamos que tem uma equipe que vai trabalhar a água, dentro do contexto da 

escola, a água que gasta na escola, já tivemos pesquisas impressionantes, pesquisa sobre merenda escolar, quem 

gosta quem não gosta, a higiene, então a grande questão que a gente teve em trabalhar com a pesquisa, foi fazer 

uma pesquisa em que nós temos um perfil da pesquisa do Núcleo, a gente chama de pesquisa escolar, ela é uma 

pesquisa que trabalha o cotidiano do aluno. Ela não é uma pesquisa que vem lá da estratosfera não, eles 

aprendem a pesquisar, a partir do seu contexto, é o bullying  que ele sofre, é o preconceito que o menino rural 

sofre quando vem estudar na cidade, é o transporte, é tudo isso, a merenda, o próprio ensino, a evasão escolar, 

são coisas que pertencem ao universo deles. E assim, uma pesquisa do Núcleo, todos fazem. Como se fazia 

pesquisa antes? Vez ou outra aparecia uma escola e um professor bem intencionado, que juntava uma equipe, 

inscrevia nas feiras, ganhava prêmios, mas era somente uma equipe que ia representar aquela escola. ” 

E ela comenta de um exemplo dado na metodologia do projeto: 

“Por exemplo, os primeiros exercícios de pesquisa do primeiro ano são com a família, o aluno 

estuda a família, leva o questionário, entrevista a mãe, e começa a descobrir coisas que ele não conhecia antes, 

como por exemplo: porque mudaram de casa, o porquê da sua história de vida faz uma reflexão e de repente 

começa a ver a família dele de outro jeito, com outros olhos, começa a valorizar, a questionar: por que o meu pai 

tem essa profissão? Às vezes é porque herdou do avô. Teve uma pessoa da família que rompeu um pouco o ciclo 

da educação, por exemplo. Ou seja, o jovem começa a reconhecer valores e a entender que não existe modelo de 

família, família boa, família ruim, não existe um padrão, pai – mãe – filho, e outros criados pela avó, não existe 

esse padrão, o que existem são diferentes arranjos familiares, e todos eles existem e funcionam então o aluno 

precisa se reconhecer dentro do arranjo de sua família (RB, 2015, ENTREVISTA).” 

Como se viu nas palavras da entrevistada existe no Núcleo é um meio integrador 

entre as disciplinas, ou melhor, ele usa a pesquisa como um elemento integrador 

interdisciplinar para que o jovem alcance o desenvolvimento pessoal e social. 

Ela conclui informando que existe um binômio sobre o núcleo, a pesquisa: 
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                       “O jovem tem a oficinas de desenvolvimento pessoal e social que ele vai trabalhar especificamente 

coisas do próprio desenvolvimento pessoal e social dele, mas ele bota em prática na pesquisa e vice-versa. E 

quanto mais o jovem se desenvolve pessoalmente, ele melhor fica na pesquisa e quanto mais ele se desenvolve 

na pesquisa, melhor ele fica no desenvolvimento pessoal e social dele, uma coisa tá ligada à outra, não dá pra 

separar porque a pesquisa traz isso”.  

A entrevista feita com RM, coordenador da SEDUC na época da implantação da 

reorganização curricular traz muita coisa em comum com a entrevista da coordenadora RB, 

porém com informações e uma visão de antes de o instituto aliança entrar no processo. 

PESQUISADOR: Como que o senhor começou o projeto da SEDUC de organizar 

o currículo no Ceará, como surgiu essa ideia, e em que ano? 

“O desafio já estava latente, a questão do ensino médio, dos resultados, desde que ele foi 

universalizado, pelo menos se tentou universalizar o ensino médio, ampliar a matrícula, nunca se conseguiu bons 

resultados e o clima escolar, nitidamente e visivelmente não era um dos melhores, ou seja, o que a escola estava 

oferecendo aos estudantes, não era aquilo que os estudantes esperavam, havia uma discussão nacional e 

internacional”.  

O entrevistado também comenta sobre a necessidade de mudança no ensino médio 

para uma interdisciplinaridade decorrente na nossa sociedade e a busca de uma vivencia maior 

das interatividades sociais do individuo com o mundo: 

“Então em 2011 a SEDUC criou uma nova frente de trabalho, ela setorizou uma equipe dos seus 

técnicos, numa coordenação nova, chamada aperfeiçoamento pedagógico, que era justamente direcionada ao 

currículo e formação de professores, no início de 2011 e coincidiu com o lançamento das novas diretrizes ou das 

discussões das novas diretrizes curriculares nacionais pra o ensino médio, que trazem os eixos da cultura, do 

trabalho, da ciência e tecnologia pra dentro do currículo nessa perspectiva da nova integração, de uma educação 

integral, não de uma educação fragmentada, mas de uma educação que pudesse dar conta de várias dimensões do 

indivíduo, que não somente a cognitiva, mas também que ele pudesse interagir, enquanto faz o ensino médio, 

como ele pode também ser educado por outras instâncias além da escola, quer dizer, ir ao teatro, ir ao cinema, o 

quanto isso agrega de valor e o quanto a escola também pode reconhecer isso”.  

O entrevistado chama a atenção para o razoável rendimento que a escola atual tem 

demonstrado e de que as mudanças devem ser dadas de acordo com as necessidades da 

sociedade. Não com mudanças bruscas. Que muda só por mudar, mas mudanças que entrem 

em acordo com a cultura escolar de cada parte dos envolvidos.  

“Hoje a nossa escola é boa pra algumas pessoas, o resultado da aprendizagem mostra isso, ela não 

é tão infracassada, 15% dos estudantes se dão bem, ou passam em universidades ou se dão bem no ENEM, se 

dão bem nas avaliações de língua portuguesa e matemática, então esse modelo, sem mudar nada, não é ruim pra 

todo mundo, é ruim para aqueles mais vulneráveis, mas para aqueles que conseguem sobreviver diante dessa 

situação. [...] Então assim, não adianta você alterar a escola para outra, você precisa tratar de um conceito de 

adversidade, como fazer para a mesma escola atender as diferenças, e a diferentes sentimentos de estudantes por 

aprendizagem”. 



74 

O entrevistado também fala sobre a necessidade de se observar o protagonismo 

juvenil vistos nos projetos que se antepõem ao núcleo, no caso do Com.domínio digital: 

“Havia uma metodologia muito forte, uma dinâmica de aula muito ativa, que fugia dos padrões da 

passividade, ou seja, não era o professor a ditar, mas o aluno diante da sua definição do que queria, passava 

também a ser um colaborador e um sujeito realmente, era um cara que estava participando da sua aprendizagem 

e não ficava apenas esperando o professor pra dar aula pra ele, mas que tava buscando também novos 

conhecimentos, e além deles, outros projetos”. 

O entrevistado comenta sobre a observação dos alunos de quem faz a pesquisa e 

as mudanças que esta proporciona ao individuo: 

“O comportamento que eu falo não é o disciplinar não, é a atitude nata, quer dizer, tinham atitudes 

corporativas, buscavam conhecimentos, eram curiosos, então já tínhamos certeza que isso era um diferenciador 

na vida do ser humano, envolvidos na pesquisa, na construção do conhecimento, ia dar a eles novos ânimos para 

cursar o ensino médio, então nós começamos a ver o seguinte, olha nós temos a necessidade de, também não 

adianta a gente chamar as escolas e filosofar sobre a melhor escola, dizer pra elas assim: olha gente, a pesquisa é 

tudo de bom, o trabalho como princípio educativo, ou seja, você aprender pra aplicar isso na realidade, 

transformar sua realidade é muito melhor, é tudo de bom, mas isso vindo sem contexto, sem nenhuma atividade 

estruturada, iria ser apenas conversas no ar”. 

Ainda o entrevistado fala da concepção do núcleo naquela época de sua 

implantação em conjunto com o instituto aliança apoiado nos parâmetros curriculares da 

UNESCO e das diretrizes do ensino médio. 

“Mas o que quer dizer esse núcleo? A proposta original da UNESCO é que esse núcleo fosse um 

tempo destinado na carga horária dos professores para que eles pudessem orientar os estudantes como pesquisa, 

mas isso sozinho não era suficiente, era preciso também educar os jovens como protagonismo, educar os jovens 

pra essa ação mais consciente e gestão de si mesmo, porque o pesquisador inevitavelmente é um gestor de si 

mesmo, do tempo, do seu foco, do seu olhar, ele precisa ter toda essa expertise disso pode ser ensinado, e que a 

gente inclusive tá indo na contramão do que muita gente acha que a pesquisa é para poucos, que ser cientista é 

para algumas pessoas e nunca pode ser uma oportunidade pra todo mundo, então a gênese disso é a identificação 

do que já estava acontecendo.” 

E sobre o núcleo após o momento de sua implantação até agora ele conclui: 

“[....] acho que isso foi um dos fatores de sucesso, por que não foi uma ideia da Secretaria para as 

escolas e nem do Instituto, mas foi uma ideia constituída com quem tava fazendo as escolas, com quem tava no 

dia a dia das escolas e nos deram a segurança de que aquilo que tava sendo elaborado era algo plausível, era algo 

que podia ser aceito pelos professores e estudantes, e destas escolas que participaram, 12 aceitaram incorporar o 

que chamamos de piloto, e aí nós tivemos toda uma estrutura junto com a Aliança de monitoramente, 

informações dos professores e construção do material estruturado, então a gente foi aperfeiçoando a proposta ao 

longo dos três anos destas 12 escolas. [...] Encerramos o primeiro ciclo agora em 2014, o ciclo piloto se encerra e 

nós fechamos os três anos de acompanhamento e informação desses professores, ano 12, 13 e 14.” 

E ainda sobre o núcleo ele conclui: 

“São dois aspectos, primeiro, o núcleo hoje não é perfeito, ele não resolve todos os problemas da 

escola, é importante que se diga, ele é uma indução pra que a escola possa reorganizar o currículo, que ela possa 
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se enxergar e vir que essa dimensão com o trabalho precisa ser considerada de forma mais forte pela escola, 

induz a escola a se enxergar enquanto instituição educadora, esse é o primeiro aspecto, mas a natureza dele e o 

impacto que ele provoca na estabilidade emocional dos estudantes, despertou interesse de outros órgãos, 

inclusive de órgãos internacionais que estão em busca de modelos e propostas para o ensino médio”. 

E ele arremata sobre o futuro do projeto: 

“Então o Núcleo chamou a atenção do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, que 

conheceu a proposta em um Seminário, que foi apresentada, soube da existência, veio a Fortaleza, ao Ceará para 

conhecer, conversou com os estudantes, julgam que é uma proposta inovadora no quesito Ensino Médio, eles 

acham que é uma experiência que tem muito a dizer para o mundo, e eles resolveram fazer uma cooperação na 

Secretaria e no Instituto Aliança, de assistência técnica, para desenvolvimento de uma pesquisa de Avaliação de 

Impacto, e um dos componentes da Avaliação de Impacto, será o quanto o núcleo agrega no desenvolvimento de 

competências sócio-emocionais”. 
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APÊNDICE B- IMAGENS COLETADAS DURANTE A FEIRA CULTURAL NA 

EEFMJM EM JUNHO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Trabalho do NTPPS –  

Junho/2015 

Figura 10 - Feira cultural da EEFMJM-

FERCIJAM - Junho/2015 

Figura 11 - Trabalho do NTPPS –  

Junho/2015 
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Figura 12 - Banca de qualificação de 

projetos do NTPPS - Junho/2015 

Figura 13 - Trabalho do NTPPS - 

Junho/2015 

Figura 14 - Trabalho do NTPPS - 

Junho/2015 
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Figura 16 - Trabalho do NTPPS - Junho/2015 

Figura 15 - Slides de apresentação NTPPS - Junho/2015 

Figura 17 - Trabalho do NTPPS - Junho/2015 
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Figura 18 - Trabalho do NTPPS –  

Junho/2015 

Figura 19 - Trabalho do NTPPS –  

Junho/2015 

Figura 20 - Trabalho do NTPPS –  

Junho/2015 
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Figura 21 - Trabalho do NTPPS - Junho/2015 

Figura 22 - Trabalho do NTPPS - Junho/2015 

Figura 23 - Trabalho do NTPPS – 

 Junho/2015 
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Figura 24 - Trabalho do NTPPS - Junho/2015 
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ANEXOS 

 

ANEXO A -ROTEIRO DA ENTREVISTA COM PROFESSORES TUTORES DO 

NTPPS DA EEFMJM 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Fonte: questionário adaptado de: MUDANÇAS E INOVAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS -  Sônia Regina 

Brum Pinheiro Santa Maria, RS, Brasil, 2007. 
 

 

Bloco I - Formação e percurso profissional dos entrevistados: 

Formação:  _____________________________________________________________  

Titulação: ______________________________________________________________  

Percurso profissional: _____________________________________________________  

Período em que está trabalhando na escola: ____________________________________  

 

Bloco II - Mudança na organização escolar  

1. Que aspectos da atual proposta pedagógica (NTPPS), desenvolvidos nesta escola podem ser 

considerados inovadores?  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

2. Que aspectos da sua prática estão em consonância com esta proposta? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

3. Como vocês avaliam as recentes mudanças ocorridas na organização escolar de sua escola?  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

4. Que condições são necessárias para implementar esta proposta? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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Bloco III - Processo de avaliação de aprendizagem 

1. Como se caracteriza a proposta de avaliação de aprendizagem do aluno? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

2.Como é desenvolvida a metodologia de avaliação da aprendizagem do aluno proposta do 

NTPPS? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

3.Que dificuldades são enfrentadas na implementação dessa metodologia  e na sua avaliação?  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

4. Como se articulam as propostas avaliativas previstas na unidade escolar, as orientações 

para a avaliação pela equipe diretiva e suas atividades de avaliação desenvolvidas? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

5. Os planejamentos didáticos estão voltados para contemplar a proposta de avaliação do ENEM 

e dos vestibulares ou mercado de trabalho? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Fonte: Pinheiro (2007) adaptado. 
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ANEXO B - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM PROFESSORES TUTORES DO 

NTPPS DA EEFMJM 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Fonte: questionário adaptado de: MUDANÇAS E INOVAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DE 

ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS -  Sônia Regina 

Brum Pinheiro Santa Maria, RS, Brasil, 2007. 

 

Bloco I-Formação e percurso profissional dos entrevistados 

Formação: 

Titulação: 

Percurso profissional: 

Período em que está trabalhando na escola: 

 

Bloco II-Mudança na organização escolar 

 

1. Que mudanças observadas ocorreram na organização desta escola, com o programa 

implementado pela SEDUC: o NTPPS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Que aspectos da sua pratica estão em consonância com esta proposta? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Cite aspectos, da atual proposta pedagógica (NTPPS), desenvolvidos nesta escola que 

podem ser considerados inovadores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Que condições, você poderia mencionar necessárias, para implementar a nova proposta de 

reorganização curricular no que diz respeito ao projeto do NTPPS? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Bloco III - Processo de avaliação de aprendizagem 

 

1. Na sua concepção como se caracteriza a proposta de avaliação de aprendizagem do aluno 

com o projeto NTPPS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Como é desenvolvida a metodologia de avaliação da aprendizagem do aluno proposta do 

NTPPS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Existem ou existiram algumas dificuldades enfrentadas na implementação dessa 

metodologia e na sua avaliação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Como acontecem as propostas avaliativas previstas na unidade escolar, as orientações para 

a avaliação pela equipe diretiva e suas atividades de avaliação desenvolvidas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Os planejamentos didáticos estão voltados para contemplar somente a formação do aluno 

como cidadão ou também tende a abranger uma proposta de avaliação voltada para o ENEM 

ou SPAECE? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Qual é a perspectiva ou objetivo principal do projeto de reorganização curricular NTPPS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Qual a relação do projeto da SEDUC, NTPPS, com a trans e a interdisciplinaridade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Você considera, no que diz respeito ao projeto de reorganização curricular NTPPS, que a 

transdisciplinaridade está, efetivamente ocorrendo no ambiente escolar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Fonte: Pinheiro (2007) adaptado. 
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ANEXO C- QUESTIONÁRIO COM PROFESSORES TUTORES DO NTPPS DA 

EEFMJM INFORMAÇÕES SOBRE OS TUTORES APLICADORES DO PROJETO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Fonte: Os desafios da formação continuada de professores que ensinam matemática no ensino médio em um 

cenário de reorganização curricular / Rosineide Monteiro Rodrigues. São Paulo: [s.n.], 2010 

 

1. SEXO: 1. (  ) Feminino       2.(  ) Masculino 

 

 2. IDADE:                 

 1.(  ) Até 24 anos               

 2.(  ) De 25 a 29 anos              

3.(  ) De 30 a 39 anos                  

4.(  ) De 40 a 49 anos     

5.(  ) De 50 a 54 anos                 

 6.(  ) 55 anos ou mais       

3. NÍVEL MÁXIMO DE ESCOLARIDADE: 

1.(  ) Ensino Superior Incompleto. Qual? ________________________________ 

2.(  ) Ensino Superior Completo. Qual? _________________________________ 

3.(  ) Especialização (mínimo de 360h).  

4.(  ) Mestrado. 

5.(  ) Doutorado. 

4. QUAL A SUA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO SEMANAL?  

1.(  ) Em escolas estaduais: _____ h. 

2.(  ) Em escolas particulares: _____ h. 

3.(  ) Em outras instituições públicas: _____ h. Quais? _____________________ 

_______________________________________________________________ 

5. PARA ORIENTAR A SUA ATUAÇÃO COMO PROFESSOR, COMO VOCÊ 

CONSIDERA SUA FORMAÇÃO INICIAL? 

1.(  ) Insuficiente  

2.(  ) Parcialmente suficiente  

3.(  ) Totalmente suficiente 

 

6. VOCÊ PARTICIPOU DE ALGUMA CAPACITAÇÃO PARA ATUAR NESSE 

PROJETO?  

1.(  ) Não                           2.(  ) Parcialmente                                       3.(  ) Sim 
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7. VOCÊ UTILIZOU, NA SALA DE AULA, AS SUGESTÕES FEITAS NOS 

ENCONTROS DE FORMAÇÃO COM INSTITUTO ALIANÇA?  

1.(  ) Não                              2.(  ) Parcialmente                                    3.(  ) Sim 

 

8. VOCÊ FEZ ADAPTAÇÃO E/OU REFORMULAÇÃO DAS ATIVIDADES 

PROPOSTAS NOS ENCONTROS FEITOS? 

1.(  ) Não                              2.(  ) Parcialmente                                     3.(  ) Sim 

 

9. VOCÊ REPRODUZIU PARA OS ALUNOS AS SEQUÊNCIAS DE 

APRENDIZAGEM PROPOSTAS?  

1.(  ) Não                                 2.(  ) Parcialmente                                           3.(  ) Sim 

Nas questões 10 e 11 marque apenas uma opção em cada linha, utilizando a régua: 

RUIM 1         REGULAR  2                   BOM/BOA    3                         EXCELENTE   4 

 

10. SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO PROJETO NTPPS, COMO VOCÊ 

AVALIA SUA EXPERIÊNCIA QUANTO A: 

(A) Satisfação profissional  1.(  )                 2.(  )                  3.(  )                        4.(  ) 

(B) Resultados para os alunos 1.(  )        2.(  )                    3.(  )                           4.(  ) 

 

11. COMO VOCÊ AVALIA OS ENCONTROS COM O INSTITUTO ALIANÇA 

QUANTO À(S)/AO(S): 

(A) Esclarecimentos sobre a natureza do projeto 1.(  )      2.(  )    3.(  )      4.(  ) 

(B) Motivação para o início do projeto 1.(  )  2.( )        3.(  )                       4.(  ) 

(C) Conteúdos apresentados 1. (  )     2.(  )               3.(  )                        4.(  ) 

(D) Encontros com os formadores 1.(  )        2.(  )          3.(  )                  4.(  ) 

(E) debates com a equipe de professores 1.(  )  2.(  )    3.(  )                      4.(  ) 

(F) Adequação às demandas iniciais pessoais 1.(  )     2.(  )    3.(  )              4.(  ) 

(G) Satisfação profissional 1.(  )               2.(  )                  3.(  )                        4.(  ) 

(H) Resultados para os alunos 1.(  )    2.(  )                    3.(  )                           4.(  ) 

 

12. COMO VC AVALIARIA O PROJETO NTPPS, DE UM MODO GERAL, NA 

EEFMJM? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Fonte: Rodrigues (2010). 
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ANEXO D - ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO COMO COLABORADOR (A) NA 

PESQUISA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

MESTRADO DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

fonte: BATISTA, Helenildes Maria de Albuquerque A prática pedagógica dos professores do ensino médio do 

CEFET – PI: desvelando concepções de avaliação da aprendizagem. / Helenildes Maria de Albuquerque Batista. 

Teresina: 2007. 
 

ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO COMO COLABORADOR (A) NA PESQUISA 

Caríssimo(a) professor(a) Você está sendo convidado(a) para participar, como 

voluntário(a), de pesquisa cujos resultados serão utilizados na elaboração de uma dissertação 

de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação do centro de ciências, da universidade federal 

do Ceará, com o objetivo de compreender as práticas avaliativas de quinze professores de três 

séries do Ensino Médio desta Instituição. A pesquisa incluirá observações em sala de aula, 

questionários a serem preenchidos e realização de entrevistas, assegurando-se o anonimato 

das respostas, que realmente devem refletir sua opinião. Após ser esclarecida sobre as 

informações, e caso aceite fazer parte do estudo, assine este documento 

 

Att, 

Crismacleiton Galdino Mota 

(Mestrando) 

Concordo em participar do estudo acima descrito como colaborador(a), ao 

preencher questionários, permitir observações em sala de aula, participar de entrevistas . 

Ficaram claros para mim os propósitos dos estudos, os procedimentos a serem realizados e as 

garantias de confidencialidade e esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de quaisquer despesas bem como de remuneração. Concordo, 

voluntariamente, em participar e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 

antes ou durante o mesmo. A retirada do consentimento da participação no estudo não 

acarretará em penalidades ou prejuízos pessoais para com a minha pessoa. 

 

                                                              Fortaleza, ______ de _________________2015 

                                                   ________________________________________________. 

Fonte: Batista (2007). 
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