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O desenvolvimento do conhecimento científico é poderoso meio de detecção dos erros
e de luta contra as ilusões. Entretanto, os paradigmas que controlam a ciência podem
desenvolver ilusões, e nenhuma teoria científica está imune para sempre contra o erro.
Além disso, o conhecimento científico não pode tratar sozinho dos problemas
epistemológicos, filosóficos e éticos. A educação deve-se dedicar, por conseguinte, à
identificação da origem de erros, ilusões e cegueiras. (MORIN, 2011, p. 19-33).

RESUMO

Vive-se no cenário educacional do século XXI uma acelerada renovação dos conteúdos
pedagógicos e do acesso, construção e socialização da informação, carreando profundas e
voláteis transformações sociais, decorrentes dos avanços nas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), o que implica em quebra de paradigmas e crises, entre as áreas de
conhecimento. Nas próximas décadas, frente as múltiplas possibilidades de construção de novos
conhecimentos e saberes, surgirão desafios, como se repensar a Docência Transdisciplinar do
Educador-Coinvestigador. Nestes contextos, para se promover a renovação da prática docente,
a corrente Tese propõe, a realização uma prática pedagógica colaborativa, de modo a analisar
como seus cursistas, se apropriando de pressupostos Teóricos e Metodológicos, associados à
Docência Transdisciplinar, Aprendizagem Significativa, e Integração das Tecnologias: tecem,
(res)significam e (inter-)relacionam conteúdos pedagógicos e se apropriam de saberes, oriundos
de distintas áreas e (sub)campos de conhecimento. A pesquisa mostra-se de caráter qualitativo
e de pesquisa-ação. Se insere no cenário do desenvolvimento de práticas expressas por
narrativas, postadas colaborativamente em Fóruns de discussão do AVA TelEduc, durante o
transcurso da disciplina Transdisciplinaridade, TIC na Formação do Educador-Coinvestigador
(TTEC_2018.1). Sua proposta didática se ancora nos pressupostos da teoria da Aprendizagem
Significativa Ausubeliana (AUSUBEL), nos pressupostos metodológicos e ontológicos da
Transdisciplinaridade (D’AMBROSIO, NICOLESCU, MORAES, MORIN) e do Mapeamento
Cognitivo (OKADA), e no estar junto virtual (VALENTE, ALMEIDA). Foram investigados
três de seus Fóruns, que abordavam as temáticas de estudo: Mapas Conceituais em Projetos e
Atividades Pedagógicas (OKADA), Docência Transdisciplinar (MACHADO, SILVA,
VIEIRA) e Educação Matemática, Científica, Musical e Socioambiental (RIBEIRO et al.). O
referencial teórico da Tese permeia inter-relações entre os campos de conhecimento:
Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias. As diversas narrativas, postadas nos
Fóruns, caracterizam-se como multidimensionais, rizomáticas e fortemente entrelaçadas, e
foram mapeadas e interpretadas sob o foco metodológico da Análise Textual Discursiva (ATD)
(MORAES, GALIAZZI). Inicialmente os dados coletados foram organizados, sob a forma de
categorias, para em seguida, serem desenvolvidos os procedimentos da Análise Qualitativa
Multidimensional (AQM) (RIBEIRO, SOUSA, VALENTE), quando se realizou o uso do
software de mapeamento cognitivo CHIC, no intuito de se processar os dados categorizados.
Das saídas de dados do CHIC, selecionou-se a árvore de similaridade, onde as categorias
aparecem organizadas, sob a forma de (sub)classes de categorias, atendendo a inter-relações,

do tipo hierárquicas e relacionais. Embasado nos fundamentos da ATD e AQM, e sob a égide
dos pressupostos da Transdisciplinaridade, as subclasses de categorias foram interpretadas à
luz dos objetivos, do referencial teórico adotados na Tese e das narrativas postadas no TelEduc,
o que foi posteriormente expresso na forma de metatextos descritivo-interpretativos (COSTA;
RIBEIRO; SOUSA; VALENTE). Implicativamente, emergiram indícios preliminares de
possíveis transversalizações e inter-relações hierárquicas e relacionais, estabelecidas entre os
substratos da prática pedagógica colaborativa e os conteúdos pedagógicos, notadamente
associados aos (sub)campos de conhecimento: Educação Cientifica, Matemática, Musical e
Socioambiental, Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Saberes, o que induz a se (re)pensar a
necessidade de renovação da Docência Transdisciplinar do Educador-Coinvestigador.

Palavras-chave: Docência Transdisciplinar. Mapeamento cognitivo. Integração de saberes.
Práticas Pedagógicas. TIC.

ABSTRACT

In the educational scenario of the 21st century, there is an accelerated renewal of pedagogical
content and access, construction, and socialization of information, leading to profound and
volatile social transformations, resulting from advances in Information and Communication
Technologies (ICT), which implies breaking of paradigms and crises, between the areas of
knowledge. In the coming decades, faced with the multiple possibilities of building new
knowledge and knowledge, challenges will arise, such as rethinking the Transdisciplinary
Teaching of the Educator-Co-investigator. In these contexts, in order to promote the renewal of
teaching practice, the current Thesis proposes, in its objective, the realization of a collaborative
pedagogical practice, in order to analyze how its students, appropriating Theoretical and
Methodological assumptions, associated with Transdisciplinary Teaching, Learning
Significant, and Integration of Technologies: weave, (res) mean and (inter-) relate pedagogical
content and appropriate knowledge, coming from different areas and (sub) fields of knowledge.
The research shows to be of qualitative character and of research-action. It is inserted in the
scenario of the development of practices expressed by narratives, posted collaboratively in
Discussion forums of the AVA TelEduc, during the discipline Transdisciplinarity, ICT in the
Education of the Educator-Co-investigator (TTEC_2018.1). His didactic proposal is anchored
in the assumptions of the Ausubelian Meaningful Learning theory (AUSUBEL), in the
methodological and ontological assumptions of Transdisciplinarity (D'AMBROSIO,
NICOLESCU, MORAES, MORIN) and Cognitive Mapping (OKADA), and in being together
virtual (VALENTE, ALMEIDA). Three of its Forums were investigated, which addressed the
study themes: Conceptual Maps in Pedagogical Projects and Activities (OKADA),
Transdisciplinary Teaching (MACHADO, SILVA, VIEIRA) and Mathematical, Scientific,
Musical and Socioenvironmental Education (RIBEIRO et al.). The theoretical framework of
the Thesis permeates interrelationships between the fields of knowledge: Learning,
Transdisciplinarity and Technologies. The various narratives, posted on the Forums, are
characterized as multidimensional, rhizomatic and strongly intertwined, and were mapped and
interpreted under the methodological focus of Discursive Textual Analysis (ATD) (MORAES,
GALIAZZI). Initially, the collected data were organized, in the form of categories, and then the
Multidimensional Qualitative Analysis (AQM) procedures (RIBEIRO, SOUSA, VALENTE)
were developed, when the CHIC cognitive mapping software was used, to process the
categorized data. From the CHIC data output, the similarity tree was selected, where the
categories appear organized, in the form of (sub) classes of categories, considering

interrelations, of the hierarchical and relational type. Based on the fundamentals of ATD and
AQM, and under the aegis of the assumptions of Transdisciplinarity, the subclasses of
categories were interpreted in the light of the objectives, the theoretical framework adopted in
the Thesis and the narratives posted on TelEduc, which was later expressed in the form of
metatexts descriptive-interpretative (COSTA; RIBEIRO; SOUSA; VALENTE). Implicitly,
preliminary evidence of possible cross-cutting and hierarchical and relational interrelations
emerged, established between the substrates of collaborative pedagogical practice and
pedagogical content, notably associated with the (sub) fields of knowledge: Scientific,
Mathematical, Musical and Socio-Environmental Education, Learning, Transdisciplinarity and
Knowledge, which induces one to (re) think about the need to renew the Transdisciplinary
Teaching of the Educator-Co-investigator.

Keywords: Transdisciplinary Teaching. Cognitive mapping. Integration of knowledge.
Pedagogical practices. ICT.
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1 INTRODUÇÃO

Numa concepção preliminar, a presente Tese de Doutorado encontra-se organizada
na forma de registros textuais, imagéticos e de links, para prover o acesso a sites, vídeos e
softwares aplicativos, no intuito de facilitar cognitivamente: o acesso e inter-relacionamento da
informação, sob a forma linear ou não-linear, e a emergência de sua interpretação. Mencionadas
estratégias se relacionam à eventual criação de propostas alternativas, aplicáveis às diversas
área de conhecimento, destacando-se os campos da educação, prática pedagógica e docência,
que alternativamente demandam a concepção de inter-relações e ressignificações, sob a égide
de pressupostos teóricos, ontológicos e metodológicos, oriundos da transdisciplinaridade.
Consequentemente e no caso da corrente Tese, estas propostas podem ser
caracterizadas junto a conteúdos, oriundos de distintas (sub)áreas de conhecimento, associadas
à Educação Matemática, Cientifica, Musical e Socioambiental, o que se revela possível,
promovendo-se a integração pedagógica do uso de vídeo e software aplicativo, voltados à
educação, e de princípios da Aprendizagem Significativa Ausubeliana, com destaque para a
formação de organizadores prévios (AUSUBEL et al., 1978).
No contexto anteriormente delineado, pretende-se integrar elementos oriundos de
diferentes (sub)campos de conhecimento, elencando-se aprendizagem, transdisciplinaridade e
do uso pedagógico, metodológico e cognitivo das tecnologias de informação e comunicação
(TIC), no intuito de promover uma reflexão sobre o cenário da renovação da formação
transdisciplinar do Educador Coinvestigador (ALMEIDA; VALENTE, 2011; MORIN, 2015;
PERRENOUD, 2002) e na construção colaborativa e desenvolvimento de novos conhecimentos
e saberes (MORAES, 2015; SOUSA, 2015; TARDIF, 2014).
Na Figura 1, disponibiliza-se num mapa conceitual (MC) os elementos
significativos, referentes à Introdução da Tese: motivação, justificativa, delimitação do campo
de pesquisa, objetivos, síntese das seções e estrutura da Tese.
Figura 1- Mapa conceitual de apresentação da Introdução da Tese.

Fonte própria (2018).
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Motivação, justificativa e delimitação do campo de pesquisa

Diante da globalização e da diversidade social, cultural e econômica por ela
estabelecida, são favorecidas diferentes formas e possibilidades de comunicação e interação,
tornando-se dependente de uma assintótica e crescente avalanche de informações no espaço
digital (OKADA, 2008b), o que provoca mudanças imprevisíveis junto à sociedade, causando
muitas vezes incertezas e aflições, diante dos cenários que se configuram, frente aos paradigmas
educacionais emergentes (MORAES, 1997).
Nesse cenário educacional do século XXI, o uso das tecnologias não representa uma
solução para os problemas emergenciais, mas consistem em uma possibilidade dinâmica,
interativa e atrativa para trabalhar transdisciplinarmente os conceitos físicos, matemáticos,
musicais e socioambientais (ALMEIDA; VALENTE, 2011; BORGES NETO, 2007). Tal
alternativa favorece a criação de espaços de debates e estudos, com possibilidade de simulação
de fenômenos, ocasionando vertiginosas e rápidas mudanças na maneira como as informações
e os conhecimentos passam a ser acessados, partilhados, (res) significados e inter-relacionados
(OKADA, 2008a, 2013).
Perante a necessidade de promover diferentes formas de reflexões sobre o perfil
transdisciplinar do Educador Coinvestigador e repensar a pedagogia de integração dos espaços
educativos, vivenciados nos distintos domínios da escola e dos cursos de graduação e pósgraduação, a presente Tese busca navegar nos mares da Transdisciplinaridade e das TIC,
enfatizando a urgente necessidade de se renovar a concepção das práticas, saberes e a percepção
dos Professores, diante de necessárias reformas curriculares (ROCHA, 2014; PERRENOUD,
2002; SACRISTAN, 1998; VALENTE, 2005).
Frente a tantas outras possibilidades de acesso e construção de novos
conhecimentos, competências e saberes, continuamente surgem novos desafios, como a
necessidade de se repensar e renovar os pressupostos teóricos, metodológicos e práticos das
propostas de Ensino e de Aprendizagem. Propõe-se, assim, um modelo de educação que priorize
a construção colaborativa de conhecimentos e saberes, relacionado aos valores humanos e
planetários, advindos de outras (sub) áreas de conhecimento, potencializando múltiplas e
complexas possibilidades de transverzalizações entre diferentes campos de conhecimento
(MORAES; BATALLOSO, 2015; RIBEIRO et al., 2018; ZABALA, 2000).
Na dimensão do complexo cenário educacional do século XXI, é imprescindível
reconhecer a complexidade da condição humana, para favorecer o desenvolvimento de uma
aprendizagem integrada, compreendida como fenômeno biológico, que envolve todas as
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dimensões do ser, em total integração com o fazer, o viver e o conviver, no que se refere ao
fazer pedagógico, para além dos conteúdos disciplinares desprovidos de conhecimento
psicológico, sociopolítico e cultural e o que vai ao reencontro do sujeito. Este, já não mais
esquecido pela ciência pedagógica, ou abandonado em seus questionamentos, curiosidades,
motivações e interesses (MORAES, 2016).
Segundo Costa (2018), nesse novo contexto imposto pela sociedade da informação,
a área da Educação em Ciências, a qual é considerada essencial para que as nações possam
satisfazer as necessidades de sua população, de acordo com a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciências e a Cultura (CACHAPUZ et al., 2005), ganha novos objetivos, em
que se possam conjugar harmoniosamente as dimensões conceituais com as dimensões
formativas e culturais, de acordo com Carvalho et al., (2004). Segundo esses autores, o
conteúdo curricular ganha dimensões tanto conceituais, ao superar o ensino de ciência pura para
a concepção de ciência-tecnologia-sociedade, quanto procedimentais, ao promover a
aculturação científica em oposição à acumulação de conteúdos científicos e atitudinais, ao ser
capaz de participar de discussões fundamentadas e promover críticas relacionadas com o
desenvolvimento científico e tecnológico.
No contexto mais específico da Educação Científica e Matemática, a partir dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 2006), sob uma ótica da multiculturalidade,
multirreferencialidade e diversidade, percebe-se que as propostas e modelos de ensino e de
aprendizagem sinalizam renovações junto às diferentes matrizes curriculares. Evidencia-se a
finalidade de contemplar um conjunto de habilidades e competências a serem desenvolvidas e
que atendam às necessidades da sociedade do século XXI, no que tange aos princípios da
transdisciplinaridade e o uso pedagógico e cognitivo das tecnologias na educação (ALMEIDA;
VALENTE, 2011; MORAES, 2015).
Nesse contexto mutante, a didática articularia a lógica dos saberes, relativos ao
ensinar (dimensão epistemológica) e a lógica dos modos de aprender (dimensão
psicopedagógica), por onde se arquiteta e (re)organiza sua unidade múltipla e complexa, a partir
de situações pedagógicas contextualizadas, ou seja, o ensino dirigido para a apropriação do
conhecimento e sua aplicação prática, inter-relacionando conteúdos e metodologias. Com isso,
percebe-se que o importante não é pensar em o que ensinar da disciplina, mas como e para que
ensinar, no sentido de favorecer o desenvolvimento da mediação da aprendizagem colaborativa,
a construção de novos saberes e a capacidade intelectual do Aluno (MARTINS, 2009;
MORAES, 2016; RIBEIRO, 2012; SILVA, 2014).
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Indicadores educacionais, como o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica) e o PISA (Programme for International Student Assessment) apontam fragilidades na
educação brasileira, ao avaliar as habilidades e competências nas disciplinas de Ciências,
Matemática e Língua Portuguesa, por meio de exames padronizados que contemplam
conteúdos considerados relevantes e indispensáveis à formação dos estudantes brasileiros,
segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio
Teixeira (INEP, 2015).
Um dos principais parâmetros do PISA está baseado na viabilização da proposta de
inserção social do cidadão, perante a realidade socioeconômica do século XXI, de forma a poder
compreender, interpretar e utilizar em seu mundo cotidiano uma diversidade de informações e
conhecimentos do campo transdisciplinar das Ciências, Matemática e Tecnologia.
A avaliação do PISA é composta por questões que visam verificar conhecimentos e
habilidades, através de provas elaboradas por equipes internacionais multidisciplinares,
escolhidas segundo critérios rigorosos, incluindo especialistas de algumas áreas de
conhecimentos, como físicos, matemáticos, linguistas, pedagogos, psicólogos, entre outros.
De acordo com a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), o PISA tem como objetivo ajudar os países a verificarem como seus sistemas
educacionais se encontram, na comparação global dos quesitos qualidade, equidade e
eficiência. Os sistemas educacionais melhores avaliados podem servir de inspiração, para
ajudar os estudantes a aprenderem melhor, os professores, a ensinarem melhor e os sistemas a
se tornarem mais efetivos.
Porém, esses indicadores sinalizam que o desempenho dos Alunos no Brasil
encontra-se deficitariamente abaixo da média dos Alunos oriundos de países da OCDE,
exemplificando-se: em Ciências, o Brasil pontuou (404) pontos, comparados à média de (489)
pontos, em leitura e interpretação de texto, (413) pontos, comparados à média de (487) pontos
e em Matemática, nosso país atingiu (384) pontos, comparados à média de (489) pontos.
De acordo (INEP, 2018), o Brasil decaiu no ranking mundial de educação em
Ciências e Matemática. Dos setenta e nove países participantes do PISA, classificou-se na 67ª
na posição em Ciências, 58ª em leitura e 71ª na colocação em Matemática, ocupando as 20
piores colocações no Ranking Internacional. A Tabela 1, representa o desempenho do Brasil
no PISA, entre os anos de 2000 a 2018.
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Tabela 1- Notas e médias das aplicações do PISA de 2000 a 2018.

Dados

2000

2003

2006

2009

2012

2015

2018

Alunos participantes

4.893

4.452

9.295

20.127

19.204

23.141

10.691

Leitura

396

403

393

412

407

407

413

Matemática

334

356

370

386

389

377

384

Ciências

375

390

390

405

402

401

404

Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

Tal desempenho também se apresenta como reflexo de um ensino unidisciplinar,
memorístico e behaviorista, ofertado na maioria das instituições educacionais no Brasil. Outro
aspecto significativo está relacionado as limitações na formação dos professores, seja no
domínio na área dos conteúdos de ensino, seja na efetivação de uma abordagem construtivista
e transdisciplinar (VALENTE, 2015; ZABALA, 2009).
De acordo com Gatti (2010), há uma insuficiência nos cursos de formação de
professores para que eles possam planejar, ministrar e avaliar as atividades, sendo possível
verificar que o currículo se apresenta de maneira fragmentada, autossuficiente e inquestionável,
predominando as abordagens de caráter mais descritivo e reducionista, em que não há muita
preocupação em relacionar interdisciplinarmente as áreas do conhecimento. (LOPES, 2008;
SOUSA, 2015)
Diante desse contexto, constata-se que esses resultados, entre outros aspectos, são
reflexos de um modelo educacional marcado por um paradigma fortemente conteudista, no qual
os processos e relações de ensino e de aprendizagem se baseiam na transmissão de conteúdo,
de forma fragmentada e classificatória, pouco valorizando o aluno. O resultado desse didatismo
cartesiano é o verdadeiro desencanto e descrença na educação.
Possibilitando minimizar tais deficiências, sugere-se nesta Tese que o professor
utilize, em suas práxis, estratégias pedagógicas que inter-relacionem os campos e subcampos
do conhecimento, baseando-se nos pressupostos da transdisciplinaridade, do uso pedagógico e
cognitivo das tecnologias integradas ao currículo. Desse modo, é possível favorecer o
desenvolvimento da pesquisa em educação, através de observações, experimentações,
simulações computacionais e diferentes fontes textuais, a fim de obter e comparar informações,
de forma a caracterizar a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003) e colaborativa.
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A partir do cenário apresentado, todo o processo de desenvolvimento teóricometodológico e da pesquisa de campo, associado à presente investigação científica, bem como
a construção de seu registro, textual e imagético, fundamentam-se consonante os princípios da
coaprendizagem, da transdisciplinaridade e do uso das tecnologias. (AUSUBEL et al., 1978;
OKADA, 2006b; 2008a; MORAES; BATALLOSO, 2015)
A fundamentação teórica da presente Tese também se inspira no Projeto de Pesquisa
CRONOS, que foi concebido através de vivências e experiências colaborativas, efetivadas entre
os pesquisadores-coinvestigadores Ricardo Diniz e Ubaldo Tonar e o professor orientador Júlio
Wilson, durante o curso de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira
(PPGEB) da Universidade Federal do Ceará (UFC), destacando-se que uma de suas metas foi
contribuir para uma renovação transdisciplinar do perfil do Educador Coinvestigador.
A fim de promover junto ao leitor um melhor nível de compreensão do núcleo duro
desta Tese, apresenta-se um mapa cognitivo na Figura 2 que inter-relaciona os nomes dos dois
doutorandos aos respectivos campos de conhecimento relacionados a Aprendizagem,
Transdisciplinaridade, Tecnologias e suas e Sub-regiões de Contorno.
Figura 2 – Representação do Mapa Cognitivo de duas Teses de Doutorado, desenvolvidas em regime de
coinvestigação, com destaque para as inter-relações entre seus três campos de conhecimento (OKADA, 2008b).

Fonte: Projeto Cronos.
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Ressalta-se que na subseção 2.5, os campos de conhecimentos serão conceituados,
e que eles estão implicitamente associados às seções que compõem a estrutura textual de suas
Teses. Destaca-se ainda na Figura 2 que, individualmente, cada campo de conhecimento possui
um núcleo duro e sua associada sub-região de contorno ou subcampos de conhecimento
(RIBEIRO et al., 2017; SOUSA, 2015).
Tal proposta do projeto CRONOS objetivou integrar os campos de conhecimento
aprendizagem, transdisciplinaridade e uso das tecnologias, com seus respectivos subcampos de
conhecimento, numa perspectiva da caracterização da prática pedagógica colaborativa e
curricular, diante das complexas mudanças educacionais e da pesquisa, ocorridas nas últimas
décadas. (PERRENOUD; THURLER, 2002; RIBEIRO et al., 2017; ZABALA, 2000)
Outra contribuição do projeto CRONOS para a concepção da presente pesquisa
buscou estabelecer aspectos inovadores, ao promover a criação de múltiplas redes de
colaboração, coaprendizagem e coinvestigação entre seus membros. De tal modo, o projeto
defende coalescer pontes de diálogos, ao emergir elementos significativos, frente à docência
transdisciplinar, notadamente vivenciada no século XXI, por meio de estratégias pedagógicas
e cognitivas, voltadas à transversalização e (res) significações entre elementos da teoria e
prática, no tocante à diversas formas de coapreender, segundo os pressupostos da
transdisciplinaridade. (DEWEY, 1979; SPANHOL; FARIAS; SOUZA, 2018; RIBEIRO, 2015;
SANTOS, 2017)
Enfim, da emergência da discussão da proposta do Projeto CRONOS, foi possível
refletir sobre o desafio e tributo na Docência do Educador-Coinvestigador Transdisciplinar,
frente às mencionadas realidades apontadas quanto à Sociedade Planetária do século XXI, no
sentido de romper as amarras e visões (uni)disciplinares, reducionistas, da lógica binária,
antropocêntricas, para se conceber novos cenários, fundamentados numa epistemologia e
ontologia complexas, onde figurem visões ancoradas nos princípios da lógica ternária e da
transdisciplinaridade, defensoras da ecologia profunda.
Apresenta-se no Quadro 1 informações que estabelecem inter-relações entre o perfil
preliminar do projeto de Tese de doutorado, representado pelo nome do doutorando membro
do Projeto CRONOS, Título de sua Tese e respectivos Campos e Subcampos de Conhecimento
contidos na disciplina Transdisciplinaridade, TIC e o Educador Coinvestigador (TTEC_2018.1)
ofertada em 2018.1, contemplando as relações entre seus Fóruns TelEduc.
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Quadro 1- Representação dos aspectos relacionados ao perfil da Tese e das relações entre os fóruns ofertados na
disciplina (TTEC_2018.1).

PROJETO CRONOS: ASPECTOS RELACIONADOS AO PERFIL DA TESE
Campos de Conhecimento,
Sigla do
Doutorando e
Título do
Compostos por
Projeto
membro do
Projeto de Tese
Núcleos Duros
de Tese
Projeto
(Temática)
e correspondentes
CRONOS
Subcampos de
Conhecimento.
Transdisciplinaridade, Aprendizagem.
uso Pedagógico de
-Mapas Conceituais e (co)
Software de
Aprendizagem.
Simulação e Vídeo no
Ricardo Diniz
desenvolvimento da
Transdisciplinaridade.
Souza e Silva
Coaprendizagem e
-Educação Transdisciplinar e
Tese RD
Inter-relações entre
Software Educativo.
Educação Cientifica,
Matemática, Musical Tecnologias.
e Socioambiental.
-Saberes Pedagógicos e
Tecnológicos.
DISCIPLINA OFERTADA 2018.1
Sigla

Título

TTEC_2018.1

Transdisciplinaridade, TIC e
o Educador-coinvestigador

(sub) Campos de Conhecimento
1. Transdisciplinaridade.
2. Formação do Educador-Coinvestigador.
3. Uso Pedagógico de Software
Educativo.
4. Educação Científica, Musical e
Matemática Transdisciplinares.
5. Integração Pedagógica entre os
Laboratórios de Tecnologia Educacional e
de Práticas em Bancada.
6. Uso de Mapas Cognitivos em
Atividades Pedagógicas.
7. Saberes Docentes.
8. Análise Textual Discursiva.
9. Uso do CHIC na Análise Qualitativa
Multidimensional.

Fonte própria (2018).

A presente Tese originou-se de uma proposta de integração entre três campos de
conhecimento: aprendizagem, transdisciplinaridade e uso das tecnologias, e é alicerçada em
seus subcampos, conforme representado no mapa conceitual da Figura 3.
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Figura 3 - Mapa Conceitual representando a integração entre os campos e subcampos de conhecimento associados
a presente Tese de Doutorado.

Fonte: Própria (2018).

Nesse contexto educacional, a ideia de integrar os campos e os subcampos de
conhecimento abordados na pesquisa, surgiu ao cursar a disciplina TTEC_2018.1, ofertada pelo
programa de pós-graduação, sob a orientação do professor Júlio Wilson Ribeiro, responsável
institucional, elaborador da ementa, das atividades discentes e mediador das atividades
pedagógicas subsidiada na plataforma TelEduc.
Estavam regularmente matriculados, 11 Alunos cursistas do curso de graduação em
pedagogia e ciências humanas, 4 Professores formadores internos a UFC, dos quais três eram
cursistas de pós-graduação do PPGEB/UFC e responsáveis em mediar as atividades
pedagógicas, nos Fóruns de Discussão TelEduc, junto aos demais participantes, evidenciando
um princípio construtivista de que a mediação pedagógica se constitui através de um processo
contínuo que é função do desenvolvimento da coaprendizagem.
Ressalta-se que, de forma assíncrona, houve a participação de outros 6 Professores
externos a UFC, que também colaborativamente contribuíram nos estágios de mediação nos
fóruns. Por serem Doutores com formação acadêmica reconhecidamente mais avançada, junto
aos temas contidos nos materiais pedagógicos, utilizados nos Fóruns TelEduc, mencionados
Professores contribuíram significativamente com suas postagens e interações junto aos Alunos
cursistas.
Referida participação de Professores externos no processo de mediação
colaborativa, contribuiu na motivação e favorecimento, junto aos Alunos, no desenvolvimento
dos estágios de tessitura das inter-relações e (res) significações conceituais, junto as narrativas

33
postadas pelos participantes no fórum TelEduc, evidenciando indícios do desenvolvimento da
aprendizagem colaborativa, como será discutido na Seção 4 da Tese. Enfim, relata-se que o
universo de atores que se envolveram, de forma mais explícita ou subjetiva na disciplina
TTEC_2018.1, foi constituído pelo professor responsável institucional da disciplina e 21
participantes, e que os mesmos e suas atuações serão caracterizados e codificados na Seção 3
da Tese.
Nesse contexto, relata-se que nos fóruns discutiam-se temas relacionados aos
campos de conhecimento aprendizagem, transdisciplinaridade e tecnologias, favorecendo uma
reflexão e análise de um estudo investigativo sobre a docência transdisciplinar, por meio de
práticas pedagógicas inter-relacionando a educação científica, matemática, musical e
socioambiental, durante seminários temáticos previamente programados e discutidos
colaborativamente, através de atividades de mapeamento cognitivo, utilizando-se vídeos,
softwares e aplicativos, a fim de evidenciar o desenvolvimento de habilidades, competências e
saberes entre seus participantes, que foram caracterizados, nomeados, codificados e
categorizados durante o desenvolvimento das seções três e quatro da respectiva Tese.
Para compor um dos objetos de estudo dos participantes, concebeu-se uma proposta
pedagógica de modelagem e simulação do comportamento das ondas sonoras, segundo o
contexto de Série de Expansão de Funções Trigonométricas, do tipo seno e cosseno, obtidas a
partir de uma série de Fourier, elementos esses contidos nos conteúdos Curriculares dos
Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Tal proposta está delineada
no capítulo de livro “TIC e Práticas na Formação do Educador-Coinvestigador: Inter-relações
entre Transdisciplinaridade, Cognição e Docência na Coaprendizagem Assíncrona e
Construção de conhecimentos e Saberes”, publicado na editora Blucher (RIBEIRO et al., 2018).
A referida proposta pedagógica buscou favorecer a formação de “organizadores
prévios” (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980), que despertassem a curiosidade e a
apropriação de determinados conceitos básicos, para que os Alunos cursistas, durante o
exercício da prática, estabelecessem inter-relações e (res) significações entre conteúdos
oriundos da Matemática, Física, Educação Musical e Socioambiental. Assim, construiriam, de
forma interdisciplinar e transdisciplinar, com novas visões pedagógicas e holísticas, quanto ao
desenvolvimento da formação do Educador-Coinvestigador Transdisciplinar (MORAES;
BATALLOSO, 2015; SOUSA, 2015)
Nas próximas seções, será progressivamente discutido o contexto das práticas
pedagógicas realizadas durante a oferta da disciplina TTEC_2018.1, assim como o uso
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pedagógico do software de simulação utilizado PhET Fourier: criando ondas (3.06), o qual
pode ser baixado gratuitamente pelo site https://PhET.colorado.edu/pt_BR/ simulation/fourier.
Adianta-se que o uso pedagógico do software de simulação, à luz do
desenvolvimento de ações pedagógicas, caracterizadas pela (res)significação e interrelacionamento de conteúdo, provenientes de campos de conhecimentos, oriundos das áreas de
conhecimentos Física, Matemática e Educação Musical, favoreceu e auxiliou aos participantes
da disciplina TTEC_2018.1 a desenvolverem e discutirem colaborativamente a análise, a
interpretação e a emergência da compreensão de fenômenos, relacionados à simulação e
visualização de diferentes situações de aprendizagem, que representavam diferentes formas de
comportamento geométrico das ondas sonoras, e de suas possibilidades de audição.
(BLEICHER, 2012; RIBEIRO et al., 2008).
No intuito de favorecer aos Alunos cursistas maiores compreensões, no tocante às
práticas pedagógicas da disciplina de TTEC_2018.1, foram adotadas concepções ainda mais
amplas, oportunizando novas possibilidades de transversalização de outros campos e
subcampos do conhecimento.
Nesse sentido, foram adicionadas novas temáticas de estudo, no sentido de refletir
sobre os valores humanísticos, como: Currículo, Ética e Educação Ambiental, com foco no caso
de catástrofes ambientais e sociais planetárias, como a ocorrida em 1986, em Chernobyl, devido
ao vazamento do isótopo radioativo Césio 137, evento este que ainda hoje gera impactos
profundos ao meio ambiente e às pessoas que habitavam e habitam aquela região (MORAES;
BATALLOSO, 2015; RIBEIRO, 2016; ZABALA, 2000).
Diante desse contexto, de caráter transdisciplinar, para favorecer a transversalização
entre os diferentes campos e sub campos de conhecimento, no estudo da ondulatória e das séries
de funções matemáticas, utilizaram-se junto às práticas no Fórum 5, vídeos do Youtube, estes
discutidos colaborativamente, junto aos Alunos cursistas durante as aulas presenciais da
disciplina TTEC_2018.1 e que serão comentados mais detalhadamente nas próximas subseções,
reportando-se a imensos efeitos catastróficos causados às crianças e ao meio ambiente, pelo
vazamento do Reator de Chernobyl em 1986 na Ucrânia.
Esses vídeos levaram os Alunos cursistas da disciplina de TTEC a desenvolver uma
reflexão sobre a urgente necessidade de repensar a relação entre o homem e a natureza,
mudando a visão nocivamente antropocêntrica que se perpetua e que ainda hoje possui raízes
conservadoras na sociedade atual, para uma nova visão, a biocêntrica, a fim de favorecer uma
relação minimamente harmoniosa entre a civilização humana, os demais seres vivos do planeta
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e o meio ambiente, através de possíveis mudanças políticas, curriculares, educacionais,
culturais e ideológicas.
Segundo Arne Naess (1973), esses pressupostos, caracterizados e defendidos pela
ecologia profunda, reconhecem e dignificam o valor intrínseco de todos os seres vivos e
concebem os seres humanos apenas como um fio particular na teia da vida. Corroborando a
essa ideia, Morin (2003) postula a necessidade de abandonar a visão de um homem dono e
senhor da natureza, não só porque isso conduz à violência destrutiva e danos irreparáveis sobre
a complexidade viva, mas também porque essas violências e danos retroagem de modo nocivo
sobre a própria esfera humana e da vida e cidadania dos demais seres vivos do planeta Terra.
(COSTA, 2018; NAESS, 1973)
Discutir-se-ão nas próximas seções da Tese as relações transdisciplinares da
ecologia profunda, levando o indivíduo a tomar consciência da essencialidade do outro e da sua
inserção na realidade social, natural, planetária e cósmica. Segundo Morin, (2003) a grande
transformação pela qual passa a humanidade é o encontro do conhecimento e da consciência.
Neste mutante e volátil cenário educacional, será apresentada e discutida, no corpo
das próximas seções da presente Tese, a proposta e realização de uma prática pedagógica
coinvestigativa, baseada nos pressupostos do desenvolvimento da Coaprendizagem e
Coinvestigação (OKADA, 2008b), buscando-se metodologicamente a integração pedagógica
entre conteúdos curriculares da Física (ondulatória), da Matemática (funções trigonométricas)
e da Educação Musical, delimitando-se à acústica (áudio), através do uso da simulação
computacional (PhET Fourier) e de diferentes fontes textuais.
Junto aos alunos cursistas, a integração pedagógica e curricular das estratégias
anteriormente caracterizadas, junto às propostas das práticas, favorecerá a concepção,
realização e mediação de múltiplas e diferentes situações de coaprendizagem, tais como
comparar e inter-relacionar informações e conteúdo, de forma a caracterizar a aprendizagem
significativa e colaborativa, a fim de desenvolver o pensamento crítico, a criatividade e a
autonomia, durante o processo de desenvolvimento da coaprendizagem (aprender juntos)
(COSTA et al., 2013; LÉVY, 2004; LUCAS, 2012; MATUI, 2006).
Desse modo, a presente Tese se arvora em princípios norteadores do coaprender e
coinvestigar, na busca de estabelecer pontes multifacetadas entre os elementos da Docência
Transdisciplinar

do

Educador

Coinvestigador,

princípios

estes

baseados

na

“Transdisciplinaridade, (Co) Aprendizagem e Inter-relações entre Educação Matemática,
Científica e Musical Promovendo o Uso Pedagógico de Software de Simulação”, a fim de
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desenvolver diferentes competências, habilidades, os múltiplos saberes e ações colaborativas,
no que se reporta ao pensar e fazer das práticas pedagógicas e das pesquisas colaborativas.
O campo de pesquisa de doutorado foi delimitado a partir do universo das atividades
pedagógicas em uma disciplina curricular presencial TTEC_2018.1. Nesse contexto, o presente
pesquisador-educador coinvestigador desenvolveu papéis de:
a) sujeito pesquisador, ao desenvolver as ações vinculadas à operacionalização do
presente projeto de pesquisa;
b) sujeito de pesquisa, ao participar como sujeito da realização das ações
colaborativas de desenvolvimento da prática pedagógica, durante o transcurso da
disciplina TTEC;
c) sujeito da ação docente, ao integrar a equipe de mediação pedagógica
colaborativa da disciplina TTEC, conjuntamente com o Orientador de Tese e o
doutorando Ubaldo Tonar, destacando-se o processo de mediação junto aos Alunos
cursistas, durante o desenvolvimento de atividades de estudo colaborativo,
realizadas especificamente em fóruns de discussão na plataforma TelEduc.

Cabe destacar que não constitui objetivo deste trabalho apresentar uma proposta de
mudanças, quanto à atual realidade da sala de aula, no que se refere aos pressupostos teóricos,
metodológicos ou práticos, associados ao campo da educação científica, matemática e musical.
Contudo, pretende-se, a partir do processo de investigação realizado, provocar e emergir,
gradualmente, uma reflexão sobre a docência transdisciplinar, buscando contextualizar como,
formalmente, poderão se promover mudanças e regulações, no espaço das complexas realidades
pedagógicas, constituídas no período de realização da disciplina TTEC_2018.1.
Um eventual e primeiro aspecto de inovação a ser destacado na Tese, quanto aos
estágios de desenvolvimento da pesquisa de doutorado, traduz-se pela proposta de gradativo
estabelecimento da criação de múltiplas redes de colaboração, coaprendizagem e
coinvestigação, envolvendo os membros participantes da prática pedagógica durante a oferta
da disciplina TTEC_2018.1 investigada, tomando-se como base o desenvolvimento das
atividades de pesquisa sob uma perspectiva da Transdisciplinaridade (CHIZZOTTI, 2014;
KARAHAN, 2012; MASETTO, 2012; PERRENOUD, 2002; MORAES; BATALLOSO,
2015).
A nucleação destas reflexões poderá ser consubstanciada através da discussão
caracterizada, que envolve diferentes dimensões da análise de ações docentes e discentes,
realizadas pelos participantes, durante a operacionalização de atividades e seções didáticas,
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decorridas durante o transcurso da disciplina TTEC, através do desenvolvimento e a mediação
de práticas pedagógicas assíncronas, na busca da (re)construção colaborativa de
conhecimentos.
Nesse cenário de ações colaborativas, destaca-se a realização de fóruns temáticos
no ambiente virtual de aprendizagem TelEduc, quando determinados conteúdos pedagógicos
foram discutidos assíncrona e argumentativamente, produzindo, então, entre os participantes,
conjuntos de narrativas fortemente entrelaçadas, que foram postadas nos fóruns temáticos de
discussão, o que favoreceu, junto à comunidade de participantes, o desenvolvimento da
coaprendizagem na ação, reflexão e depuração (VALENTE, 2005).
ITEC_UTRDJW 1
Tecidas as considerações anteriores, quanto ao desenvolvimento da aprendizagem
ou pesquisa, e a apropriação de saberes, adotando-se princípios relacionados aos pressupostos
da coaprendizagem ou coinvestigação, adianta-se que a presente Tese apresenta determinados
trechos, cujo processo de escrita foi maturado sob um regime mais imersivo de colaboração.
Neste intuito, as diversas ações interacionais, efetivadas para compor citados trechos
de construção de escrita colaborativa, nasceram a partir de contínuos ciclos de interações,
decorridos entre o Orientador de Tese professor Júlio Wilson, e seus orientandos de Doutorado
Ricardo Diniz e Ubaldo Tonar, as quais foram tecidas fazendo-se o uso integrado de E-mail,
WhatsApp, WebWhatsApp, Hangouts do Google.
Deste modo, citados sujeitos puderam criar um ambiente de discussão
argumentativa, que, ao longo de todo o tempo de desenvolvimento dos projetos de Tese dos
dois Doutorandos mencionados, pode-se continuamente construir um ambiente interativo,
baseado na ação, reflexão e depuração (SCHÖN, 2003; DEWEY, 1978). Mencionados trechos
de construção de escrita colaborativa, foram produzidos e escritos a quatro ou seis mãos e estão
simultaneamente presentes nas duas Teses relacionadas.
Para identificar a ocorrência de citados textos escritos colaborativamente, atribui-se
aos seguintes códigos identificadores, ITEC_UTRDJW e FTEC_UTRDJW, que se
encontram presentes, logo anteriormente ao início e após cada texto, que é comum às duas
Teses, como descrito a seguir:
a) ITEC_UTRDJW: as iniciais do código identificador ITEC significam: Início
de Trecho Escrito Colaborativamente. Já UTRDJW identifica que o processo de

1

Os parágrafos seguintes descrevem o uso dos códigos identificadores ITEC_UTRDJW e FTEC_UTRDJW.
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escrita foi metodológico e colaborativamente produzido pelo Orientador de Tese e
seus dois Orientandos de Doutorado, conforme anteriormente arrazoado;
b) FTEC_UTRDJW: este segundo código identificador é regido pelos mesmos
princípios elencados anteriormente, porém, agora aplicados para identificar o Final
de Trecho Escrito Colaborativamente.
A seguir, são tecidos e discutidos alguns relatos da trajetória acadêmica do presente
doutorando, destacando-se alguns entrelaçamentos entre a realização da pesquisa de Mestrado
e a concepção e realização do Doutorado.
Após concluir o curso de licenciatura em Física pela universidade Federal do Ceará
(UFC) o presente doutorando em meados de 2007, sentiu a necessidade de melhorar seus
conhecimentos e sua prática pedagógica, para tanto iniciou um curso de Especialização no
Ensino de Matemática, na Universidade Estadual do Ceará (UECE), onde teve a oportunidade
de desenvolver atividades de formação docente, voltadas para a melhoria da prática pedagógica.
Foram três anos que proporcionaram tristezas, alegrias e muitas realizações, apesar dos
momentos difíceis de angústia e cansaço, na árdua conciliação entre estudo e trabalho.
Um dos motivos que despertaram a buscar novos caminhos, no intuito de
diversificar e avançar na qualificação e formação pessoal foi à procura por novas propostas,
alternativas e estratégias metodológicas, que proporcionassem ao aluno o desejo de se motivar
mais significativamente a estudar a Matemática e a Física, tendo em vista a grande dificuldade
em compreender e assimilar os conteúdos nas suas práticas pedagógica e social.
Em 2012, aconteceu o marcante êxito da aprovação na seleção do Mestrado
Profissional em Ciências e Matemática da UFC. Durante o segundo semestre, foi cursada a
disciplina Mapeamento Cognitivo da Pesquisa e Aprendizagem e, no terceiro semestre, a
disciplina Integração das Tecnologias ao Currículo, ambas ministradas pelo Prof. Dr. Júlio
Wilson Ribeiro, que também curricularmente foi o criador delas.
A partir dos estudos desenvolvidos durante a oferta das citadas disciplinas, sob a
orientação e mediação do Professor Júlio Wilson, houve a oportunidade para desenvolver e
maturar o estudo de algumas temáticas, a partir do uso pedagógicos de fóruns temáticos de
discussão (TelEduc), colaborativamente e junto aos demais participantes.
Nesse inovador e criativo ambiente pedagógico, com perfil intensivamente
colaborativo, o presente pesquisador pôde se apropriar e maturar novos conhecimentos e
saberes, percepções, interpretações e compreensões quanto a certos campos de conhecimentos,
tais como a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel, os Mapas Conceituais de Novak
e aplicações do uso das TIC nas áreas das Ciências Naturais, com especial atenção para o ensino
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e a aprendizagem de Física, através do desenvolvimento de atividades fundamentadas em
pressupostos do construtivismo (AUSUBEL, 2003; MASETTO, 2003; MATUI, 2006).
A pesquisa realizada durante o Mestrado buscou investigar a utilização do
computador como ferramenta pedagógica na sala de aula e demais atividades educacionais, na
busca de favorecer o desenvolvimento da aprendizagem e a construção dos conhecimentos. Ao
observar o crescente interesse dos jovens por computadores e outros recursos das TIC nas
escolas, desenvolveu-se uma dissertação dentro da linha de pesquisa “Tecnologias Digitais no
Ensino de Ciências e Matemática”, com a finalidade de fomentar educadores e educandos
quanto ao uso das tecnologias de ensino e de aprendizagem de Cinemática. Vale ressaltar que
o trabalho de pesquisa em questão não comungava com o estigma do professor como dono do
conhecimento, em vez disso, concebia-o como colaborador e mediador da aprendizagem.
(SILVA, 2014)
Nesse contexto, a respectiva pesquisa investigou a facilitação do desenvolvimento
do processo de aprendizagem de Cinemática, utilizando uma metodologia educacional pautada
no uso operacional e pedagógico do Software Modellus. Assim, partiu-se para uma ação
pedagógica, concebida e desenvolvida junto aos alunos do 3º ano do Ensino Médio, numa
escola estadual da cidade de Cascavel-CE e que foi efetivada e concebida por meio de uma
proposta educativa, fundamentada nos pressupostos teóricos de David Ausubel (Teoria da
Aprendizagem Significativa), Joseph Novak (Mapas Conceituais), Armando Valente (O uso
pedagógico do computador, segundo a proposta construtivista) e Elizabeth Almeida (Modelo
de desenvolvimento da aprendizagem, construído pelo aluno e auxiliado pelo uso interativo do
computador)
Os resultados obtidos na pesquisa revelaram indícios de que, por meio da realização
de atividades pedagógicas colaborativas, com destaque para o uso de simulação computacional,
os alunos mostraram-se capazes de (re)construir conhecimentos, relativos à temática cinemática
(SILVA, 2014; RIBEIRO et al., 2008; RIBEIRO; VALENTE, 2015). Mediante esses resultados
favoráveis para a aprendizagem de Cinemática que a pesquisa revelou sobre o uso pedagógico
de simulação computacional, percebeu-se o significativo papel pedagógico que as TIC
apresentam para promover a inovação das práticas pedagógicas de Ciências.
Através da pesquisa, percebeu-se que o uso das TIC, quando devidamente embasado
em pressupostos teórico-metodológicos e práticos do campo da educação, pode conduzir para
o rompimento dos procedimentos que visam à mera transmissão de conteúdo, no sentido de
emergir novos olhares e propostas pedagógicas voltadas para a construção do conhecimento.
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Também no contexto de inovação, Coutinho (2007) afirma que a comunicação
mediada pelo computador favorece a criação de comunidades virtuais, resultando em novas
formas de aprendizagem, em que os alunos serão cada vez mais a fonte de mudança, trazendo
para a escola saberes que adquiriram fora desta.
Diante desse contexto acadêmico, em 2017.2, no propósito de aprimorar a formação
acadêmica e humanística, o autor deste trabalho submeteu-se à seleção junto ao Programa de
Doutorado em Educação Brasileira da UFC, na Linha de Educação, Currículo e Ensino (LECE)
em seu Eixo Temático Ensino de Ciências, em que logrou aprovação. Entre os principais fatores
vinculados ao interesse de se submeter à seleção junto ao programa de pós-graduação,
destacam-se: buscar favorecer a apropriação e maturação de novos conhecimentos e múltiplos
saberes, (res)significar a formação do Educador – Coinvestigador transdisciplinar
fundamentada na transdisciplinaridade, na integração das TIC e Currículo, nos pressupostos
dos recursos educacionais abertos (REA), na coaprendizagem e na coinvestigação científica.
Complementam a motivação de cursar o Doutorado, as possibilidades de repensar a
inovação e o desenvolvimento de práticas pedagógicas colaborativas e assíncronas, e projetos
colaborativos de pesquisa (COSTA et al., 2013).
Sob esta égide e a orientação coinvestigativa do professor Júlio Wilson, nasceu à
proposta de Tese intitulada “Transdisciplinaridade, uso Pedagógico de Software de Simulação
e vídeo no desenvolvimento da Coaprendizagem e Inter-relações entre Educação Cientifica,
Matemática, Musical e Socioambiental”.
No enquadramento de uma pesquisa colaborativa, gradativamente foi sendo
maturada uma estratégia de pesquisa estruturante, em que emergia a necessidade em se integrar
os (sub) campos de conhecimento abordados. Um importante marco para essa decisão foi o fato
de o presente doutorando cursar, em 2018.1, a disciplina TTEC_2018.1, ofertada com o auxílio
da plataforma TelEduc, destacando-se o uso pedagógico de fóruns de discussão.
A proposta metodológica da disciplina caracterizou-se pela abordagem discursiva e
colaborativa de diversas temáticas de caráter pedagógico ou conteudístico, o que implica em
relações com algumas e entre determinadas áreas e campos de conhecimento, destacando-se:
“Educação Científica, Educação Matemática, Educação Musical e Educação Socioambiental
Transdisciplinar”, Análise textual discursiva, Integração entre o laboratório de Informática e de
práticas

pedagógicas,

formação

do

professor

pesquisador

(co)investigador,

transdisciplinaridade, utilização de recursos áudio visuais, textos de Teses, Dissertações e
artigos científicos e softwares de simulação de práticas em bancada.
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Em síntese, numa estratégia de visão integradora da argumentação textual até o
momento apresentada e discutida, tornou-se possível conceber e caracterizar a proposta dos
objetivos a serem investigados no presente trabalho, conforme caracterizados a seguir.

Objetivo Geral

Partindo-se do contexto de uma prática pedagógica colaborativa, analisar como seus
cursistas, apropriando-se de pressupostos Teóricos e Metodológicos, associados à Docência
Transdisciplinar, Aprendizagem Significativa, e Integração das Tecnologias: tecem,
(res)significam e (inter)relacionam conteúdos pedagógicos, oriundos de distintas áreas e
(sub)campos de conhecimento.

O objetivo geral é complementado pelos seguintes objetivos específicos:
a) Mediar o desenvolvimento de atividades pedagógicas colaborativas, nos fóruns
de discussão do AVA TelEduc, que abordam conteúdos temáticos da disciplina
TTEC_2018.1;
b) Analisar como os cursistas participantes, fazendo o uso pedagógico e cognitivo
de

software

educativo

de

simulação

e

vídeo,

desenvolvem

práticas

transdisciplinares, de modo inter-relacionar conteúdos e pressupostos, oriundos da
Educação Matemática, Educação Científica, Educação Musical e Educação
Socioambiental;
c) Mapear o processo de desenvolvimento da coaprendizagem e apropriação de
múltiplos saberes, a partir das narrativas postadas e ressignificadas nos fóruns
TelEduc, utilizando a técnica da Análise Textual Discursiva (ATD),
metodologicamente integrada à técnica de Análise Qualitativa Multidimensional
(AQM), através do uso do software CHIC.
ITEC_UTRDJW
d) Promover a realização de procedimentos coinvestigativos, integrados ao uso de
distintos softwares aplicativos, no sentido de facilitar o mapeamento e
desenvolvimento dos estágios do projeto de Tese e de sua escrita;
FTEC_UTRDJW
Para promover a realização dos objetivos específicos supramencionados,
enumeram-se algumas metas associadas:
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ITEC_UTRDJW
I - As ações coinvestigativas, reportadas no objetivo específico d, serão efetivadas,
através de diferentes formas de interação colaborativa, promovidas entre o presente doutorando
e/ou o doutorando Ubaldo Tonar e/ou o Orientador de Doutorado de ambos. Adianta-se que,
notadamente na seção 3, Procedimentos Metodológicos de Investigação, citados mecanismos e
ações de pesquisa serão detalhadamente apresentados e discutidos;
II - O enunciado do objetivo específico d é apresentado simultaneamente nos corpos
textuais das Teses dos Doutorandos Ricardo Diniz e Ubaldo Tonar, o que se fundamenta nos
pressupostos da Educação Aberta e Coinvestigação, destacando-se o retorno e a implicação
social mais ampliada, quanto às possíveis contribuições, advindas da realização de uma Tese
(OKADA, 2006a).
FTEC_UTRDJW

Síntese das Seções

Esta pesquisa encontra-se organizada em cinco seções. A primeira apresenta a
introdução, destacando-se os tópicos motivação, justificativa e delimitação do campo de
pesquisa investigado. Complementarmente, a primeira seção expõe o contexto de investigação
do doutorado, apresenta os objetivos da pesquisa e uma síntese das seções, quando é possível
se conceber uma ideia geral dos campos de conhecimento abordados na presente Tese, a saber:
Aprendizagem, Transdisciplinaridade e o Uso das Tecnologias.
Na segunda seção, caracteriza-se a proposta de fundamentação teórica que embasa
a presente pesquisa de doutorado. A mencionada proposta encontra-se organizada e
subdividida, a partir de um núcleo duro do referencial teórico da pesquisa, o qual se estrutura,
comunica e relaciona “através de e entre” determinados (sub) campos de conhecimento
(COSTA, 2018; RIBEIRO et. al, 2017; SOUSA, 2015).
Assim, na seção Fundamentação Teórica, é criticamente discutida a necessidade de
repensar as propostas das práticas pedagógicas dos profissionais da educação e demais áreas do
conhecimento, desmistificando os paradigmas do instrucionismo, despertando a mudança de
visão docente e discente para desencadear uma reflexão sobre a importância de se integrar
pedagogicamente as TIC e o currículo contemporâneo, através da adoção de propostas
pedagógicas inovadoras que possam promover o desenvolvimento da coaprendizagem e
coinvestigação.
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E que tais propostas pedagógicas favoreçam junto aos alunos e suas práticas,
possibilidades de integração entre os (sub) campos de conhecimentos, como os propostos na
presente Tese: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e o Uso das Tecnologias.
Ademais, nesta seção discute e reflete sobre pressupostos de diferentes autores, que
destacam a importância de uma visão construtivista para favorecer o desenvolvimento da
aprendizagem colaborativa, como o “aprender junto virtual” (VALENTE, 2005), ao que se
junta a apropriação de técnicas de mapeamento cognitivo e do REA (OKADA, 2011)
Mencionadas propostas e técnicas, no cenário da educação do século XXI, cada vez
mais deverão contribuir para favorecer significativamente o desenvolvimento da aprendizagem
e da pesquisa, no âmbito educacional, ao que se incorpora o papel e contribuições de propostas
oriundas da Transdisciplinaridade, no sentido de se emergirem novas interpretações,
percepções e compreensões, decorridas durante o exercício das ações efetivadas nas práticas
pedagógicas, por ocasião do estabelecimento de possíveis inter-relações, relativas ao processo
de (re)construção e (res)significação dos conhecimentos e saberes (MORIN, 2003; RIBEIRO
et al., 2017; SOUSA, 2015).
Na seção três, encontram-se discutidos e fundamentados os procedimentos
metodológicos e de investigação, em que pode ser destacada a importância da utilização dos
pressupostos metodológicos da técnica de análise textual discursiva (ATD), ou seja, como esta
pode ser utilizada, junto a diversas etapas e ciclos relacionados ao desenvolvimento de projeto
de Tese, no que se refere aos processos de mapeamento, leitura, interpretação textual e
emergência de novas interpretações.
Neste sentido, podem ser destacadas as diferentes etapas relacionadas ao
desenvolvimento da análise qualitativa multidimensional das narrativas entrelaçadas, tecidas
colaborativamente e postadas pelos participantes, nos fóruns temáticos de discussão TelEduc,
no intuito de representar esses dados na forma de categorias. (COSTA, 2018; MORAES;
GALIAZZI, 2016; SOUSA, 2015)
Outro marco significativamente importante, contido na seção 3, refere-se à
discussão de estratégias de integração metodológica entre os pressupostos da ATD e CHIC, o
que possibilita desenvolver o processo de AQM dos dados obtidos na pesquisa, no intuito de
elaborar, na seção da Tese denominada Resultados e Discussão, os metatextos interpretativos
da pesquisa de campo. (COSTA, 2018; RIBEIRO et al., 2017; 2018; SOUSA, 2015)
Ademais, como contribuição geral ao campo da metodologia de pesquisa, que possa
ser desenvolvida com incorporação do uso metodológico de softwares especializados. Na
terceira seção apresenta-se uma discussão acerca do uso do software de mapeamento cognitivo
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de dados multidimensionais CHIC, no qual se destaca a forma como os dados de pesquisa foram
utilizados para se desenvolver os estágios da AQM.
Nesta ótica, também se discute como eventuais informações qualitativas, colhidas
na pesquisa de campo, podem ser interpretadas e representadas, na forma de categorias, no
intuito de se investigar, compreender, de modo mais sistêmico, e à luz do referencial teórico
adotado na pesquisa, possíveis e complexas inter-relações multidimensionais, hierárquicas e
relacionais, que possam emergir entre os dados coletados, as categorias e os objetivos
caracterizados na pesquisa (ALMEIDA, 2015; CHIZZOTTI, 2014; RIBEIRO, 2015;
VALENTE, 2015)
Na quarta seção, denominada Resultados e Discussão, inicialmente destaca-se uma
descrição dos aspectos curriculares, pedagógicos e organizacionais da Transdisciplinaridade,
TIC na Formação do Educador-Coinvestigador e do uso do AVA TelEduc e suas ferramentas
de trabalho, como estratégia pedagógica para auxiliar o desenvolvimento dos estudos e
atividades colaborativas dos participantes durante o desenvolvimento da pesquisa.
Nessa seção também foi discutido o processo de obtenção dos dados de campo,
através do uso de técnicas da ATD e sua organização na forma de categorias dedutivas e
indutivas (MORAES; GALIAZZI, 2016), as quais foram mapeadas a partir dos materiais
pedagógicos de estudo, disponibilizados para a realização das unidades de estudo da disciplina,
e das narrativas postadas nos fóruns dois, quatro e cinco do TelEduc, denominados,
respectivamente, “Mapas Conceituais em Projetos e Atividades Pedagógicas”, “Docência
Transdisciplinar” e “Educação Cientifica, Matemática e Musical Transdisciplinar”, em
decorrência dos estudos colaborativos realizados pelos participantes.
A análise e discussão prosseguem na seção 4, sob a forma de uso de resultados
obtidos na saída de dados do CHIC, denominada Árvore de Similaridade, para se poder realizar
a AQM dos dados de campo, organizados na forma de categorias, e escrever os metatextos
interpretativos da pesquisa.
Neste intuito, destaca-se a obtenção, a apresentação e a análise das categorias,
posteriormente, sua organização nos eixos temáticos, o seu processamento e a obtenção, junto
à saída de dados do CHIC, da saída da árvore de similaridade. A partir desta última, parte-se
para a discussão e apresentação do desenvolvimento do estabelecimento de complexas interrelações hierárquicas e relacionais entre as categorias, narrativas dos participantes, objetivos e
referenciais teórico da Tese, no sentido de discutir os objetivos alcançados e outras implicações
advindas (MORAES, 2016; GALIAZZI, 2016; SOUSA, 2015).
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Finalmente, seguem-se: a seção cinco, Conclusões e Sugestões, Referências,
Apêndices e Anexos. Após os comentários das sínteses de cada seção, apresenta-se um mapa
conceitual representando a estrutura da Tese, conforme observa-se na Figura 4.
Figura 4 – Mapa Conceitual representando a estrutura da Tese.

Fonte Própria (2019).

Na seção 2 a seguir, apresenta-se a fundamentação teórica empregada na corrente
Tese de Doutorado.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Serão apresentados e discutidos nesta seção determinadas temáticas, que se
relacionam e ancoram aos campos e os subcampos de conhecimento, os quais caracterizam o
Corpus textual do referencial teórico da corrente Tese de Doutorado, como nucleado a seguir:
a) O mutante cenário educacional do século XXI e suas relações perante o
desenvolvimento da pesquisa e educação;
b) Pressupostos da Transdisciplinaridade;
c) Saberes docentes na educação e pesquisa;
d) Integração entre os saberes da docência e os saberes tecnológicos na educação e
pesquisa;
e) Transdisciplinaridade e interdisciplinaridade no desenvolvimento da pesquisa
coinvestigativa e práticas pedagógicas;
f) Uso pedagógico e cognitivo das TIC, softwares e aplicativos;
g) Mapeamento cognitivo e aprendizagem significativa ausubeliana no
desenvolvimento da educação e pesquisa;
h)

Convergência

entre

os

campos

de

conhecimento:

aprendizagem,

transdisciplinaridade e tecnologias na educação e pesquisa;
i) Integração pedagógica, metodológica de software de simulação e de vídeo, para
estabelecer inter-relações entre educação matemática, científica, musical e
socioambiental;
j) Uso pedagógico e cognitivo das TIC;
l) Recursos educacionais abertos (REA);
m) Integração entre o uso do software CHIC e a ATD no desenvolvimento da
pesquisa;
n) Uso pedagógico dos ambientes virtuais de aprendizagem;
o) Mapeamento cognitivo conceitual no desenvolvimento da pesquisa;
p) Mapeamento cognitivo de dados multidimensionais no desenvolvimento da
pesquisa.

O mapa conceitual, ilustrado na Figura 5, apresenta uma síntese dos argumentos,
pressupostos, e conceitos mais significativos, referentes aos eixos temáticos, envolvendo
campos e subcampos de conhecimento que se encontram textualmente detalhados,
fundamentados e discutidos nesta seção.
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Figura 5 – Mapa Conceitual destacando os eixos temáticos que estruturam a Seção 2 da Tese.

Fonte Própria (2018).

2.1 O mutante Cenário Educacional do Século XXI e suas relações perante o
desenvolvimento da educação e pesquisa

Na sociedade do conhecimento que se consolida, cada vez mais globalizada e
inserida no mundo das TIC, redes e mídias sociais, observa-se que a informação e o
conhecimento são (re)construídos, inter-relacionados e socializados de uma maneira cada vez
mais acelerada. Porém, ao analisar o atual cenário da Educação Brasileira, no que tange a
qualidade, gratuidade e oferta do ensino, percebe-se uma urgente necessidade de reformulação
das propostas pedagógicas, em virtude de limitados níveis de motivação e aprendizagem
observados (COSTA, 2013; OKADA. et al.; 2014; SPANHOL; FARIAS; SOUZA, 2018)
Indicadores Educacionais, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) e o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (PISA), apontam fragilidades
críticas, ao se avaliar as competências e habilidades, exemplificando, nos ensinos de ciências,
matemática, música e socioambiental, quanto estes são categorizados como memorísticos,
reprodutivos, descontextualizados e desprovidos de significados para o estudante (COSTA,
2018; GÓES, 2012).
Diante desse contexto, o Ministério da Educação (MEC), apresentou um relatório
com o ranking do (PISA, 2018) no qual o Brasil ocupa vexaminosos últimos lugares, em se
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tratando dos níveis de proficiência em ciências, matemática e na própria língua materna, quando
comparados a outras nações do mundo (INEP, 2018)
Mais recentemente, na Conferência Mundial sobre a Ciência para o Século XXI,
auspiciada pela UNESCO, e pelo Conselho Internacional para a Ciência, declarava-se:
“Para que um País esteja em condições de satisfazer as necessidades fundamentadas
da sua população, o ensino das ciências deve ser integrado ao uso da tecnologia. Como
parte dessa educação científica e tecnológica, os estudantes deveriam aprender a
resolver problemas concretos e a satisfazer as necessidades da sociedade, utilizando
as suas competências e conhecimentos científicos e tecnológicos”. (INEP, 2018)

Diante desse limitado cenário educacional, percebe-se que, nos últimos anos, as
escolas vem sofrendo criticas, em função dos limitados resultados relativos à aprendizagem
dos alunos nas avaliações externas, e a justificabilidade inclui a maneira como os componentes
curriculares são apresentados. Apesar de alguns esforços efetivados nessa direção, o processo
de ensino ofertado nas instituições brasileiras é na maioria das vezes conduzido de forma
desinteressante, fragmentado e desprovido de significados para os estudantes.
Os conteúdos das Matrizes Curriculares das disciplinas letivas, muitas vezes são
abordados de forma unidisciplinar, apresentando significativos níveis de abstração e
complexidade, principalmente de forma não relacionável aos conhecimentos prévios existentes
na estrutura cognitiva do estudante, e alheio ao contexto sociocultural no qual o estudante esteja
inserido (LOPES, 2008; MACHADO; SILVA; VIEIRA, 2017; ZABALA, 2008).
Pesquisadores em educação defendem que uma das maneiras de promover
melhorias nas áreas de ensino e de aprendizagem em ciências e matemática, seria mudar o perfil
das práticas pedagógicas, de tal maneira que se possa favorecer o desenvolvimento da
alfabetização cientifica, entre outros fatores, caracteriza-se relacionadamente às ações
pedagógicas, no sentido de promover a aprendizagem significativa dos conteúdos (POZO;
CRESPO, 2009; RIBEIRO et al., 2018).
Outra forma de contribuir para a renovação do ensino e da aprendizagem de ciências
e matemática, seria promover a integração do uso pedagógico das TIC, notadamente aos
mesmos, de forma construtivista e colaborativa. Neste sentido, o currículo funcionaria como
um instrumento mais integrador e sistematizador, contemplando possibilidades de concepção
de novas estratégias e situações de aprendizagem, que valorizem a formação do estudante para
a vida em sociedade, baseada na interdisciplinaridade e na contextualização, junto a conteúdos
de outras áreas de conhecimento, como educação musical e educação socioambiental
(ALMEIDA; BERTONCELLO, 2011; ALMEIDA; VALENTE, 2011; RIBEIRO et al., 2018).

49
Neste sentido, e através da proposição, oferta e mediação de práticas pedagógicas
coloborativas, o presente projeto de doutorado propõe realizar uma proposta de caráter
coinvestigativo, sob a ótica da transdisciplinaride e da complexidade, segundo seus
pressupostos epistemológicos, ontológicos, metodológicos e da prática, com destaque para a
tessitura de inter-relações entre conteúdos pedagógicos, provenientes de (sub)campos da
educação matemática, cientifica, musical e socioambiental (RIBEIRO et al., 2018).
Para realizar operacionalmente o processo de integração pedagógica entre
conteúdos oriundos de distintas áreas de conhecimento, metodologicamente será articulado o
uso de software de simulação de situações de aprendizagem, durante os estágios de realização
das práticas pedagógicas. Citadas estratégias integradoras, numa dimensão e perspectiva
metodológica transdisciplinar, enfatizando, passam a ser notadamente transversalizadas, ao se
incorporar o uso pedagógico de software de simulação, junto ao desenvolvimento das práticas.
Implicativamente, esse conjunto de ações potencialmente contribui para se poder
promover a emergência de novos olhares e desenvolvimento, favorecendo assim, junto a
educadores formadores e alunos, o estabelecendo de inter-relações e ressignificações, entre
diferentes e variados conteúdos pedagógicos, oriundos de distintas áreas de conhecimento, bem
como uma associada maturação de novos saberes, habilidades e competências (COSTA, 2013;
GÓES, 2012; LIMA, 2014; RIBEIRO, 2015; SILVA, 2014)
Ainda quanto às limitações apontadas no contexto Educacional, há nas Escolas
brasileiras Professores resistindo a mudanças. É preciso que se busque investir mais
efetivamente na sistemática de formação inicial e continuada dos Educadores, trilhando a
construção de novos caminhos, no intuito de transformar os múltiplos cenários, dominantes nos
planos da visão conservadora, behaviorista e reducionista da Educação, pois não mais se pode
pensar na Escola, apenas centrada em concepções tradicionais de modelos curriculares de
ensino e de aprendizagem e de (des)construção de cidadania. (SACRISTAN, 1998; TARDIF,
2011; ZABALA, 2009)
Assim, se faz necessário perceber e compreender, o papel do professor-educador
como o de um sujeito plenamente capaz de despertar a motivação do aluno, para o
enfrentamento e solução de eventuais obstáculos, associados ao desenvolvimento da
aprendizagem, no aprender fazendo. E na realidade pedagógica do aluno, ao se apropriar
colaborativamente de novas habilidades e competências, estas cognitivamente devem auxiliálo, na exteriorização e maturação de suas ideias, no processo de compreensão e (res)significação
dos novos conceitos, e favorecer o desenvolvimento do pensamento científico e a
(re)construção dos saberes.
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Ribeiro et al., (2008) afirmam que:
Um grande desafio hoje no cenário educacional é melhorar o quadro da educação
científica brasileira, tendo como ponto de partida combater os limitados níveis de
desempenho alcançados pelos jovens no ensino básico nas avaliações realizadas por
instituições nacionais e internacionais como o SAEB e PISA. Neste último,
amargamos incômodos últimos lugares, num universo de bem mais de cinquenta
países avaliados, reportando-se às áreas de ciências, matemática e idioma local.

Ainda quanto à concepção de estratégias pedagógicas, voltadas ao desenvolvimento
de novas competências, o Educador não deve mediar suas ações junto aos alunos, enfatizando
o processo de aprendizagem por recepção, da forma tradicionalista (MATUI, 2006).
Entretanto, o docente-educador, numa vertente de renovação junto aos alunos, deve
se arvorar de novas concepções, como mapear cognitivamente (OKADA, 2006a; 2008b) e
contextualizar os conteúdos didáticos a serem apropriados, no intuito de motivar e promover a
concepção e desenvolvimento de novas atividades, que devam ser desenvolvidas no transcurso
das sessões didáticas, de maneira a valorizar: o acesso, a discussão colaborativa e o
desenvolvimento de múltiplas ações, ancoradas numa dimensão da pesquisa. (ALMEIDA;
VALENTE, 2011)
Nesta nova dimensão de realização de uma prática pedagógica mais inclusiva, os
alunos devem ser metodologicamente motivados a: acessar sites na Web, vídeos e arquivos de
texto, e inter-relacioná-los a diferentes fontes textuais impressas, bem como integrar e interrelacionar tais fontes de informação junto a práticas de experimentação em bancadas de
laboratórios e à simulação computacional de situações de aprendizagem. (COSTA, 2013;
CRUZ, 2012; SILVA, 2014; SILVANO, 2011)
A realização combinada destas diferentes possibilidades e estratégias didáticas, no
intuito de maturar novas competências, pode também favorecer o desenvolvimento de
recursivas espirais de aprendizagem, baseados em movimentos de idas e vindas de ação,
reflexão, depuração e nova ação, conduzindo o aluno a obter, avaliar, comparar e interrelacionar informações e conteúdos, de forma a caracterizar o desenvolvimento da
aprendizagem significativa e colaborativa. (AUSUBEL, 2003; VALENTE, 2005)
Percebe-se que a realização do uso pedagógico e cognitivo das TIC, interrelacionadas aos campos da Transdisciplinaridade, da coinvestigação e dos recursos
educacionais abertos (REA), cada vez mais podem vir a favorecer o papel da prática e mediação
docentes, e a interação com e dos discentes, inserindo novos artefatos educacionais
concernentes aos conteúdos disciplinares, facilitando assim a construção colaborativa e
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autônoma do conhecimento. (ALMEIDA; VALENTE, 2011; RIBEIRO et al., 2008; SILVA,
2014)
Nas últimas décadas, foi possível constatar o pleno e crescente uso pedagógico das
TIC, como ferramenta cognitiva (ALMEIDA; VALENTE, 2011), a consolidação da área da
tecnologia educacional, e suas implicações em favorecer o desenvolvimento da aprendizagem
assíncrona, da Web 2.0, e a aprendizagem colaborativa, entre outros legados que se
consolidaram, como formas constituintes e emergentes de um novo processo educacional.
Neste contexto, percebe-se a urgente e necessária mudança, quanto à concepção e
renovação das propostas e políticas educacionais curriculares, sustentadas em princípios da
teoria da complexidade e da transdisciplinaridade, visto que esse complexo e mutante quadro
de mudanças, lança novos desafios para profissionais de várias áreas de conhecimento, pois
nunca a humanidade contou com tantas facilidades e possibilidades para realizar o acesso e
partilhamento das informações e, consequentemente, poder colaborativamente construir novos
saberes: conhecimentos, habilidades e competências. (MORAES; BATALLOSO, 2015;
MORIN, 2011; OKADA, 2013; PERRENOUD,1999)
A proposta investigativa desenvolvida nesta Tese, portanto, busca ampliar os
horizontes da pesquisa e suas contribuições junto à sociedade contemporânea e velozmente
mutante do século XXI, favorecendo uma reflexão sobre a formação transdisciplinar do sujeito
Educador-Coinvestigador, abrindo novos caminhos voltados ao estabelecimento de interrelações entre os pressupostos da transdisciplinaridade, da coinvestigação e do uso pedagógicos
das TIC.
Desse modo, cabe à comunidade de pesquisadores e educadores que atuam no século
XXI, enfrentar e superar os complexos e multidimensionais desafios, incertezas e destinos
incertos, perante as variadas esferas que envolvem o fazer humano, como sugere Edgar Morin,
ao ressaltar que, as diversas disciplinas científicas deveriam contemplar situações problemas,
na busca de desvendar, enfrentar e solucionar tais desafios (MORIN, 2007).
Nessa perspectiva, o contexto atual, e também o futuro, não mais se sustentará nas
práticas educativas tradicionais que se ancoram num modelo reducionista e behaviorista,
baseado na memorização, estímulo-resposta e cópia, em que os professores direcionam todo o
resultado, até por que este modelo traz consigo o incerto, não cabendo à docência o controle
dos resultados, mas a construção e mediação de modelos dialógicos e construtivistas de ensino,
centrados na aprendizagem e autonomia do aluno, tendo nos estudantes os maiores interessados
e partícipes do processo (MASETTO, 2003; MATUI, 2006 )
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Sousa (2015), ressalta que o sujeito educador transdisciplinar, e sua docência, se
fundamentam numa base, que, para além de conhecimento epistêmico, carece de um conjunto
de competências que agreguem respeito à natureza, cuidado e amorosidade à vida, bem como,
às pessoas que se encontram em formação. Sobre esse aspecto (MORAES, 2010, p. 4) afirma
que “Tanto à docência como a discencia não podem ser constituídas por ações de transmissão,
transferência e memorização, mas por processos de aprendizagem solidários e amorosos [...]”.
Tal propósito será complementarmente discutido, ao longo dos próximos tópicos, a serem
apresentados nas subseções da fundamentação teórica dessa respectiva Tese.

2.2 Pressupostos da Transdisciplinaridade no contexto da Pesquisa

No atual cenário educacional do século XXI, brotam teorias que buscam perceber
o indivíduo como múltiplo e velozmente mutante, considerando as incertezas que envolvem as
relações sociais e o complexo contexto sócio-histórico em que a sociedade está imersa. Nessa
perspectiva, o contexto atual e o futuro, não mais se sustentará nas práticas educativas que se
baseiam no modelo tradicionalista, no qual o professor é o detentor do saber, e o aluno apenas
um reprodutor de teorias, pois este modelo traz consigo o incerto, não cabendo à docência o
controle dos resultados, mas a construção de modelos de ensino centrados na aprendizagem,
tendo nos estudantes os maiores interessados e partícipes do processo (SOUSA, 2015).
Para tanto, é necessária uma organização e integração curricular e holística dos e
entre conteúdos de distintas áreas de conhecimento, ou seja, que isto se transversalize junto a
uma relação de dependência com a sociedade a qual está inserida, através de uma visão
multidisciplinar, interdisciplinar e/ou transdisciplinar, em objeção ao desenvolvimento do
conhecimento desenvolvido de modo unidisciplinar e fragmentado.
Em contextos conservadores de organização curricular, muitas vezes ocorre uma
simples associação entre disciplinas, que são consideradas terem objetivos comuns, mas sem
haver mudanças significativas na visão própria de cada disciplina e de seus conteúdos e
métodos. Esse frágil nível de integração, se existente, não busca a interação metodológica ou
de conteúdos disciplinares, mas apenas uma pretensa aproximação de várias disciplinas, para o
estudo e ou a solução de problemas específicos e gerais entre os limites das fronteiras dos
campos disciplinares (MORAES; VALENTE, 2008; NICOLESCU, 2001; ZABALA, 2009).
De acordo com Zabala (2009), na pesquisa acadêmica, somente a partir na metade
do século XX começaram a aparecer mais efetivamente propostas de organização Curricular,
que buscavam compensar a hiperespecialização disciplinar e que propunham diferentes níveis
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de cooperação entre as disciplinas, com a finalidade de ajudar a resolver os problemas causados
pelo desenvolvimento tecnológico, e pela falta de diálogo entre os saberes decorrentes dessa
hiperespecialização.
Essas formas de organização Curricular foram chamadas, primeiramente de
Multidisciplinares e de Pluridisciplinares, depois de Interdisciplinares e de Transdisciplinares.
Ainda de acordo com Zabala (2009), essas organizações curriculares só começaram a ter algum
espaço nas universidades com a criação de alguns institutos ou núcleos de pesquisa, a partir da
década de 70, e com estabelecimento de alguns institutos e núcleos transdisciplinares, a partir
das décadas de 80 e 90.
O Quadro 2, apresenta de forma conceitual os níveis organização e hierarquização
curricular entre as disciplinas (MORIN, 2003; NICOLESCU, 2001; ZABALA, 2002, 2009).
Quadro 2 - Representação conceitual dos Níveis de Organização Curricular: Multidisciplinaridade,
Pluridisciplinaridade, Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade. (continua)

A organização curricular multidisciplinar dos campos de
conhecimentos é caracterizada pela integração de disciplinas
de forma quantitativa, numérica, sem que haja uma articulação
Multidisciplinaridade

e cooperação entre elas. Nesse sentido, para solucionar uma
situação-problema, se busca informação e auxílio em várias
disciplinas sem que tal integração contribua para modificá-las
ou

enriquecê-las

(MORIN,

2003;

MORAES,

2008;

NICOLESCU, 2001; ZABALA, 2002, 2009).
A organização curricular pluridisciplinar

consiste na

existência de relações complementares entre disciplinas mais
Pluridisciplinaridade

ou menos afins. É o caso das contribuições mútuas das
diferentes histórias (da ciência, da arte, da literatura etc.) ou
das relações entre diferentes disciplinas das ciências
experimentais. (ZABALA, 2002, p. 33)
A organização curricular interdisciplinar consiste em romper
com a dinâmica da fragmentação dos conhecimentos por meio

Interdisciplinaridade

das inter-relações e cooperação das disciplinas e, em alguns
casos ocorre à fusão de novos campos de conhecimentos de
modo a favorecer uma correlação de saberes. (MORIN, 2003;
MORAES, 2008; NICOLESCU, 2001; ZABALA, 2009).
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Quadro 3 - Representação conceitual dos Níveis de Organização Curricular: Multidisciplinaridade,
Pluridisciplinaridade, Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade (conclusão).

A organização curricular transdisciplinar pode ser expressa
como um princípio epistemológico e ontológico, de natureza
complexa, que favorece uma rizomática e densa superação das
Transdisciplinaridade

fronteiras disciplinares e do conhecimento, a partir da atuação
de um sujeito multidimensional, de um ser humano integral e
integrado em sua dinâmica operacional, reveladora de uma
condição humana e complexa. (MORIN, 2003; MORAES,
2008; NICOLESCU, 2001; ZABALA, 2009).

Fonte própria (2018).

Diante do cenário educacional do século XXI, as estruturas organizacionais
curriculares devem ser baseadas em competências e habilidades, alinhadas às metodologias de
ensino e de aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento de práticas pedagógicas, colocando
em ação conhecimentos e saberes de modo integrativo, ou seja, deverá satisfazer às
necessidades do indivíduo na sua multidimensionalidade, perante aos diversos contextos
educacionais, sociais, ambientais, políticos e socioculturais, em que os mesmos estão imersos.
Essas organizações curriculares, de acordo com Japiassú (1976) caracterizam-se
pela intensidade das trocas e pelo grau de integração real das disciplinas, o que conduz a uma
certa reciprocidade nos intercâmbios, de tal forma que, no final do processo interativo, cada
disciplina saia enriquecida (SILVANO, 2019).
Nesse contexto, a respectiva Tese incorpora em seu desenvolvimento diferentes
pressupostos oriundos do campo da transdisciplinaridade. Ilustrando, no caso específico da
concepção, realização e análise dos dados resultantes das práticas pedagógicas associadas à
Tese, ou seja, o presente pesquisador coinvestigador apropriou-se de uma organização
curricular que transcendesse as fronteiras entre as disciplinas, integrando, transversalizando e
(res)significando

diferentes

conhecimentos

científicos,

matemáticos,

musicais

e

socioambientais, ancorando-se em pressupostos da transdisciplinaridade, numa perspectiva
epistemológica, ontológica, metodológica e prática.
Tal conjunto de ações de transversalização intencionava auxiliar o processo de
construção e desenvolvimento de competências, conhecimentos e saberes, com auxílio das TIC
(MORAES; VALENTE, 2008; NICOLESCU, 2001; ZABALA, 2009).
A visão transdisciplinar que aqui se enfatizou, apresenta uma construção
sistemática, do modo como pode ser pensada à docência, associada a uma formação cidadã e
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holística mais sistêmica do ser, refletindo sobre os aspectos relativos ao trabalho pedagógico,
na direção da formação do educador transdisciplinar, no que se refere à construção e interrelação de saberes pedagógicos e tecnológicos, fundados sob uma ótica complexa,
multidimensional e transdisciplinar (MORAES; VALENTE, 2008).
Diante desse contexto e do atual cenário educacional que permeia o século XXI,
observa-se que o conhecimento transdisciplinar se apresenta para além da visão unidisciplinar,
que nos séculos anteriores marcou o campo de atuação profissional da docência, em todos os
níveis acadêmicos. A esse respeito:
O conhecimento transdisciplinar, produto de uma tessitura complexa, dialógica e
auto-eco-organizadora, é tecido nos interstícios, nas tramas, na subjetividade, nos
meandros, na pluralidade das percepções e dos significados emergentes, a partir de
uma dinâmica complexa presente nos fenômenos, eventos e processos constitutivos
dos diferentes níveis de realidade. É, portanto, produto do que acontece entre níveis
de realidade e de percepção, e depende da consciência do sujeito transdisciplinar.
(MORAES, 2010, p. 4)

Mas quando, e qual a origem a palavra Transdisciplinaridade? No parágrafo que se
segue o pesquisador coinvestigador tece uma breve contextualização histórica, para que o leitor
possa compreender e se inserir na pesquisa. De acordo com Basarab Nicolescu (2003, p.1), a
palavra “transdisciplinaridade” foi concebida por Piaget, surgindo pela primeira vez no I
Seminário Internacional sobre a Pluridisciplinaridade e a Interdisciplinaridade, realizado na
Universidade de Nice (França), de 7 a 12 de setembro de 1970, organizado pelo Centro para a
Pesquisa e a Inovação do Ensino (CERI), e patrocinado pelo Ministério da Educação Francês e
pela OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico).
Nesse período, a transdisciplinaridade para Piaget era vista como um sonho a ser
concretizado, que, possivelmente mais tarde, com as inúmeras pesquisas e estudos na área, se
tornaria realidade no campo epistemológico da construção do conhecimento.
De acordo com Nicolescu (2003), Piaget considerou que a transdisciplinaridade
poderia fornecer um quadro conceitual que atravessaria as disciplinas, pois acreditava que a
maturação das estruturas gerais e dos padrões do pensamento conduziria a uma teoria geral.
Como exemplo, Piaget citou o sistema nervoso em atividade, afirmando que se aproximaria da
psicologia e da biologia, tornando-se uma ciência geral, e alcançando assim uma
“transdisciplinaridade plena”.
Após esse período inicial, inúmeros pesquisadores se dedicaram à investigação do
tema transdisciplinaridade, buscando novos elementos para compreender e explicar a
fenomenologia dos processos de desenvolvimento e construção do conhecimento. Dentre esses
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pesquisadores merecem destaque: Edgar Morin; Basarab Nicolescu; Maria Cândida de Moraes;
Ubiratan D’Ambrósio, entre outros.
De acordo com Sousa (2015), o enfoque transdisciplinar encontra amparo ético na
Carta da Transdisciplinaridade, documento produzido em 1994 durante um congresso sediado
em Paris e que foi assinado por 62 participantes, de 14 países, contemplando aspectos que
denotam transnacionalidade, transculturalidade, horizonte trans-histórico e não-linear,
reconhecendo o ser humano sem enquadrá-lo em uma única definição.
Diante desse contexto, no Corpus da respectiva Tese, optou-se em citar algumas
passagens dos 14 artigos desse documento orientador, que consubstanciam ainda mais a
definição conceitual e metodológica da transdisciplinaridade, com intuito de pensar a formação
de educador-transdisciplinar, pautada nos pressupostos da transdisciplinaridade, permitindo-o
analisar, com maior nitidez, os caminhos que se pretende trilhar, no campo da educação, e suas
finalidades e objetivos para atender as atuais exigências do ensino e/ou da aprendizagem e a
formação humanística e holística do cidadão contemporâneo.
No que diz respeito à questão da definição metodológica, o artigo 2 é fundamental
para que se possa compreender dois dos três pilares metodológicos da pesquisa transdisciplinar:
os diferentes níveis de realidade e percepção e algumas diferentes lógicas que regem a
construção do pensamento.
Artigo 2: “O reconhecimento da existência de diferentes níveis de realidade, regidos por lógicas
e leis diferentes, é inerente à atitude transdisciplinar”.
Quanto ao objetivo conceitual da palavra Transdisciplinaridade, destaca-se no artigo
3 da carta.
Artigo 3: “(...) A transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras disciplinas,
mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as ultrapassa. (...)”
No tocante à fragmentação disciplinar, ausência de diálogo e racionalidade, o artigo
4 é categórico na defesa da importância para a abertura da subjetividade, afirmando que:
Artigo 4: O ponto de sustentação da transdisciplinaridade reside na unificação semântica e
operativa das acepções através e além das disciplinas. Ela pressupõe uma racionalidade aberta
por um novo olhar, sobre a relatividade das noções de definição e objetividade. “O formalismo
excessivo, a rigidez das definições e o absolutismo da objetividade levam ao empobrecimento
e a exclusão do sujeito”. (NICOLESCU; MORIN; LIMA DE FREITAS, 1994; MORAES,
2008)
Do ponto de vista atitudinal do pesquisador transdisciplinar, o artigo 11 da carta
preconiza:
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Artigo 11: “Rigor, abertura e tolerância são características fundamentais da atitude e da visão
transdisciplinar”. O rigor na argumentação, que leva em conta todos os dados, é a melhor
barreira contra possíveis desvios. A abertura comporta a aceitação do desconhecido, do
inesperado e do imprevisível. “A tolerância é o reconhecimento do direito às ideias e verdades
contrárias às nossas”.
Neste contexto D´Ambrósio (2005), afirma que a transdisciplinaridade é um
enfoque holístico do conhecimento, pautado no reconhecimento da impossibilidade de se
chegar a um imaginado limite do conhecimento total e final, sendo, portanto, uma permanente
busca de novas explicações e novos conhecimentos e, consequente e continuamente,
modificando comportamentos e atitudes, principalmente na construção e inter-relações de
saberes na formação docente.
Apresenta-se, no mapa conceitual da Figura 6 os três pilares metodológicos da
pesquisa transdisciplinar, que funcionam como estratégias operatórias significativas, para se
buscar favorecer o diálogo entre as disciplinas, as diferentes culturas, segundo diferentes
abordagens epistemologias, levando-se em conta as mais variadas visões de mundo, e entre a
realidade interior e exterior do ser humano, assim como os sete eixos básicos da evolução
transdisciplinar na educação.
Neste contexto, a pesquisa transdisciplinar exalta como uma de suas propostas a
compreensão do notadamente mutante cenário educacional do século XXI, possibilitando aos
cidadãos uma forma ampla e global de observar, analisar, interpretar e compreender o
conhecimento e os fenômenos, dentro de uma lógica complexa, para enfrentar os desafios,
situações e exigências, de maneira a participar de forma mais efetiva das decisões sociais,
políticas e culturais. Ressalta-se que na Figura 6, retrata-se sobre a epistemologia e a
metodologia que embasam a uma pesquisa Transdisciplinar, contemplando os três pilares
pétreos da Transdisciplinaridade, assim como os sete eixos básicos da evolução transdisciplinar
na educação.
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Figura 6- Mapa conceitual representando a Epistemologia e a Metodologia da pesquisa transdisciplinar.

Fonte própria (2018).

Esse contexto, nos faz (re)pensar os múltiplos papéis pedagógicos e sociais do
educador transdisciplinar, permite se conceber os caminhos que se pretenda trilhar, no campo
da educação, suas finalidades e objetivos. Diante das considerações previamente efetivadas,
percebe-se que a visão transdisciplinar pode contribuir para facilitar a emergência de novas
compreensões do uso pedagógico, metodológico e cognitivo das tecnologias, integrado aos
currículos escolares e ao projeto pedagógico das instituições de ensino.
Tal postura, implicativamente se reflete nas mais diversas modalidades, como
suporte e auxílio metodológico aos professores e alunos, para superarem as limitações do ensino
tradicional e caminharem na direção de uma concepção teórico-metodológica e prática que
valorize a autonomia, reflexão, colaboração, construção de uma cidadania mais fraterna e
humanizadora e o desenvolvimento da aprendizagem assíncrona (MORAES, 2004; MORAES;
VALENTE, 2008; SOUSA, 2015).
Tecidas as considerações da subseção 2.2, quanto aos pressupostos da
Transdisciplinaridade no contexto da pesquisa, na subseção 2.2.1 se sucederá a temática
denominada Saberes Docentes na Educação e Pesquisa, e, na subseção 2.2.2, se discorrerá sobre
a Integração entre os Saberes Docentes e os Saberes Tecnológicos na Educação e Pesquisa.

59
2.2.1 Saberes Docentes na Educação e Pesquisa

Os saberes estão notória e diretamente ligados à natureza humana, à sua realidade e
práticas sociais, as relações e interações com o meio e com outros distintos agentes. Nesta
pesquisa, abordam-se os saberes docentes, na perspectiva de (PIMENTA, 2012; SCHULMAN,
1986; KOEHLER; MISHRA, 2(009). Se propõe ao trabalho de investigar os diferentes tipos
dos saberes docentes, articulando aos conteúdos pedagógicos e a inserção do saber tecnológico
na contemporaneidade.
Diante desse cenário, destaca-se a premente necessidade de se refletir sobre as
necessárias mudanças do perfil e realidade do educador transdisciplinar, de maneira que este
possa não apenas formar os docentes e discentes para o uso dos artefatos tecnológicos, mas
propor uma formação que articule os saberes pedagógicos e os saberes tecnológicos (COSTA,
2018; RIBEIRO et al., 2018; SILVANO, 2019; SOUSA, 2015).
Diversas pesquisas destacam a importância do trabalho docente, junto à formação
do aluno, pois ele é disseminador de ideias e valores, e não apenas de conteúdos, sendo
necessário o docente continuamente se apropriar, (res)significar e renovar seus conhecimentos,
competências e habilidades, no sentido de aprimorar o exercício de sua práxis pedagógica.
No intuito de compreender, interpretar, classificar e categorizar a diversidade dos
saberes docentes, buscou-se na pesquisa incorporar novas visões, nos campos teórico,
metodológico e prático, ancorando-se em estudos e pesquisas, notadamente de autores citados
anteriormente, caracterizados segundo diversas classificações, e que se fundam em certos
princípios epistemológicos, que são pautados em modelos construídos a partir de diferentes
e/ou comuns categorias de saberes, concebidas pelos próprios docentes (TARDIF, 2014).
Neste sentido, os estudos postulados por Pimenta (2012) classificam os saberes
docentes em três categorias, que se denominam de: saberes do conhecimento ou específicos,
saberes das experiências e saberes pedagógicos, que segunda autora, são essenciais para a
condução do trabalho do professor em sua prática.
Os saberes específicos ou do conhecimento consistem na base dos conteúdos da
área de formação do docente como física, química, biologia, história, ou seja, são construídos
principalmente nos cursos de formação inicial, nas licenciaturas e são aprimorados por meio da
prática cotidiana em sala de aula, através de estudos, leitura de livros, artigos, dentre outros.
Pimenta (2012, p. 21) em seu livro Saberes Pedagógicos e Atividade Docente,
ressalta: “de modo geral, os educadores têm a clareza de que serão professores de […]
(conhecimentos específicos) e concordam que sem esses saberes dificilmente poderão ensinar
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(bem)”. Diante desse contexto, o professor percebe que é fundamental esse saber do
conhecimento, para que ele possa mediar uma aula, porém, um grande problema é que muitos
consideram que esse saber é o suficiente.
Entretanto os Saberes das experiências são caracterizados e concebidos a partir dos
saberes sobre o ser professor, por meio da experiência socialmente acumulada. De acordo com
Pimenta (2005), os saberes da experiência são aqueles que os docentes produzem no seu dia a
dia, segundo um processo de constante reflexão sobre sua prática, o que se decorre durante as
interações dentro e fora de sala com outros docentes, com os alunos e/ou por meio de diálogos
e discussões teóricas.
De acordo com Silvano (2019), os saberes das experiências são maturados por meio
de um processo permanente de ação e reflexão, sobre sua prática e múltiplas interações sociais,
decorridas no exercício do trabalho docente, sendo, portanto, influenciados pelas necessidades
do trabalho docente e pelas práticas significativas de outros educadores.
Esta categoria do saber tem relações com a história de vida do professor, sua
subjetividade, sua visão de mundo, das suas experiências anteriores como estudante e como
professor, dos contextos e interações com outros professores e, das práticas de ensino
realizadas.
Enfatiza-se que o saber pedagógico, segundo Pimenta (2005), está relacionado às
competências e habilidades que qualificam os docentes para a realização da sua prática
pedagógica, colaborando com a didática, pois além do docente necessitar dominar o
conhecimento específico da sua área de formação que deve lecionar, também deve conhecer as
formas de organização desse conhecimento, para torná-lo mais didaticamente apropriável pelo
aluno, sendo assim um saber que diz respeito ao modo como os conhecimentos específicos
devam ser organizados e mediados em sala de aula, para a produção do novo conhecimento
pelo aluno.
Neste contexto, a autora ressalta a importância de se saber trabalhar os
conhecimentos, a fim de envolver os alunos com o processo de ensino e de aprendizagem,
através do uso embasado de técnicas, métodos e as ferramentas de suporte pedagógico.
Moraes (2016), ressalta que os elementos integrantes do triângulo didático
(conteúdo/professor/aluno), constitutivos das necessárias condições para que se desenvolvam
os processos de ensino e de aprendizagem, articulam-se multidimensionalmente com outros
determinados

elementos,

de

caráter

socioculturais,

linguísticos,

éticos,

estéticos,

comunicacionais e midiáticos, no sentido de promover a operacionalização do ato didático,
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sendo necessário evitar o reducionismo didático e a fragmentação entre as estratégias e
metodologias de ensino e de aprendizagem.
De acordo com Pimenta (2012), ao analisar a formação dos professores no contexto
da prática pedagógica e da didática, observa-se a necessidade de superar a fragmentação dos
saberes da docência. Segundo Tardif (2011), os professores devem ser profissionais que atuem
em diferentes situações e que, portanto, precisem agir de forma diferenciada, mobilizando
diferentes teorias, metodologias e habilidades.
O saber dos professores é plural, heterogêneo, porque envolve, no próprio exercício
do trabalho, conhecimentos e um saber fazer bastante diverso, proveniente de fontes
variadas e, provavelmente, de natureza diferente. (TARDIF, 2011, p. 18).

Pimenta (2012), caracteriza que os saberes pedagógicos estão em constantes
movimentos, em constantes mudanças e em constantes confrontações. Esse fato remete a ideia
de que o professor, no exercício de sua prática pedagógica, deve estar sempre em busca de
novas estratégias pedagógicas e metodológicas, para tanto, realizando atividades de pesquisa,
formação, uso de inovações tecnológicas, entre outras ações, que venham a favorecer a
realidade dos processos de ensino e de aprendizagem vivenciados em sala de aula.
Nesse aspecto, o professor torna-se um dos principais protagonistas dessa mudança,
portanto, sua formação e prática merecem cada vez mais atenção, sendo necessário romper com
práticas arcaicas, que só se mantêm pelo comodismo ou temor de muitos, e se repensar o fazer
pedagógico, tornando-se então o professor um profissional crítico, questionador de sua própria
prática. A subseção 2.2.2, expressa como se caracteriza o processo de integração entre os
saberes docentes e os saberes tecnológicos, no contexto da pesquisa.

2.2.2 Integração entre os saberes docentes e os saberes tecnológicos na educação e pesquisa

O século XXI é caracterizado pelo crescente e massivo uso e acesso das TIC,
diferentes tipos de dispositivos digitais e redes sociais, pois vive-se em uma sociedade
dominada pela tecnologia. Neste sentido, há a necessidade de integrar tais classes de
dispositivos junto às escolas e práticas docentes, surgindo assim a integração entre os saberes
pedagógicos e tecnológicos, ou seja, o surgimento de novas competências e habilidades para se
utilizar de forma inteligente junto as TIC durante o exercício da docência.
Pensando neste contexto educacional da pesquisa, a respectiva Tese aponta para o
uso do software PhET como ferramenta integralizadora entre os conhecimentos científicos,
matemáticos e musicais, podendo auxiliar ao professor a realização de aulas mais dinâmicas e
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atraentes e ao aluno se apropriar de conhecimentos por meio de simulações computacionais,
favorecendo o desenvolvimento de sua autonomia ao manusear as diversas ferramentas que o
software oferece.
Diante desse contexto, durante o desenvolvimento da prática pedagógica, observouse indícios de que o uso software PhET e dos vídeos postados no Youtube podem favorecer aos
alunos cursistas uma integração transdisciplinar dos temas transversais entre os campos de
conhecimento da física, matemática, música e socioambientais, podendo implicar aos mesmos
uma maior compreensão dos conceitos básicos da ondulatória, das funções trigonométricas e
da acústica, assim como uma sensibilização sobre os impactos ambientais, sociais e psíquicos
que a radiação provocou em Chernobyl.
Enfim, a prática pedagógica mostra indícios de que a articulação e integração entre
os saberes docentes e tecnológicos se bem planejada poderá possibilitar ao professor, situações
mais favoráveis e dinâmicas de executar sua docência, e ao aluno proporcionar um ensino mais
eficaz e atraente.
No cenário educacional que permeia o século XXI é imprescindível pensar no uso
das tecnologias digitais integradas aos saberes pedagógicos e aos saberes de conteúdo. Essas
mudanças complexas e paradigmáticas, quanto ao uso e compreensão do uso das tecnologias
digitais em sala de aula, já exibem promissores resultados, como novas perspectivas
metodológicas de ensino (metodologias ativas; ensino híbrido; sala de aula invertida; sala de
aula online; entre outras) e de aprendizagem (assíncrona, autônoma, colaborativa e
significativa, entre outras). (ALMEIDA; VALENTE, 2011; TOZZI; PEREIRA; PRATA;
QUEIROZ, 2017).
Enfim, as ferramentas tecnológicas só produzirão algum efeito na escola, se os
professores se apropriarem delas, transformando-as em recursos a favor da aprendizagem e
integrando-as aos outros recursos disponíveis. Isto supõe o uso das TIC com intencionalidade
pedagógica, plenamente integradas ao currículo e ao planejamento das seções didáticas, com
ênfase para auxiliar o desenvolvimento da aprendizagem.
Aborda-se na subseção que se sucede a Transdisciplinaridade e Complexidade no
desenvolvimento da formação do Educador-Coinvestigador e no desenvolvimento da Pesquisa.
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2.2.3 Transdisciplinaridade e Complexidade no desenvolvimento da formação do EducadorCoinvestigador transdisciplinar e desenvolvimento da pesquisa

O Cenário educacional do século XXI se revela caracterizado por crescentes e
aceleradas mudanças decorridas junto às TIC, exigindo do educador a capacidade de adaptação
e de transformação para interpretar e se apropriar o que também a mídia comercial e o mercado
lançam como supostas metas ditas como de “excelência ou apelos similares”.
Entretanto, no cenário educacional, que tipos de valores podem ser considerados
como de maior relevância, na realidade do século XXI? Como as políticas e ações de
preservação e sustentabilidade da saúde, da sociedade humana, dos demais seres vivos e meio
ambiente podem ser inter-relacionadas e solucionadas? Esses e outros questionamentos serão
abordados e discutidos, segundo os pressupostos teóricos, ontológicos e metodológicos da
complexidade e da transdisciplinaridade ao longo desse subtópico que compõe o Corpus da
Tese.
A busca de compreensões, interpretações e respostas para esses questionamentos,
em muito podem ser lapidadas criticamente pelos pressupostos da educação. A construção dos
valores humanos, da qualidade política, da dignidade, cidadania e saúde preventiva das pessoas,
dos demais seres vivos, e da preservação do meio-ambiente, tudo pode ser beneficiado pelo
(re)pensar da valorização das políticas e ações educacionais. Neste contexto, a escola exerce
um papel fundamental, ao funcionar como um espaço de reflexão, provendo sentido à vida e à
natureza, favorecendo uma formação integral dos jovens.
Neste sentido, destaca-se novamente a importância de repensar o processo de
efetivação de mudanças do perfil, saberes e percepção do educador transdisciplinar, no aspecto
de favorecer a apropriação do uso pedagógico e cognitivo das TIC em sala de aula e, de modo
geral, no processo educacional, o que também se reflete nas necessárias estratégias que
promovam a integração das TIC e currículo (ALMEIDA; BERTONCELLO, 2011; OKADA,
2014).
Porém nos últimos anos, observa-se que as instituições educacionais no Brasil
continuam sendo consideradas como um espaço onde a tensão e a violência institucional, tanto
simbólica como física, também aparecem como responsáveis diante dos fracassos educacionais,
apontados no relatório do índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB) e nos
inúmeros estudos publicados pelo (PISA), o que exibe reflexos de uma sociedade amplamente
fragilizada, onde impera uma certa desvalorização da educação. (INEP, 2015)
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A Unesco (1998), em seu relatório Comissão Internacional sobre Educação para o
Século XXI, enfatiza os denominados quatro pilares para um novo tipo de educação: aprender
a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser (MORIN, 2002). Com a
Constituição de 1988 do Brasil e a LDB (Leis de Diretrizes e Bases), houve mudanças
significativas, no que diz respeito à educação. Porém, a legislação, por si só, não detém a força
para mudar qualitativamente um sistema, embora a sociedade civil haja contribuído com muitas
iniciativas, para transformá-la. Talvez, o maior desafio colocado à educação seja o de
transformá-la em um espaço de educação para o ser, e não o ter.
Moraes (2016), ressalta a importância da didática transdisciplinar, ao buscar interrelacionar e estabelecer múltiplas e multirreferenciais formas de diálogos, entre o conhecimento
científico, a sabedoria humana e as histórias de vida, inerentes de cada ser aprendente,
ponderando-se reconhecer, respeitar e integrar as diferentes tradições culturais, bem como a
indissociabilidade da unidade/diversidade e do indivíduo/contexto.
Ademais, percebe-se a existência de um profundo abismo, entre o que se prática e o
que possa ser considerado uma situação mais ideal. Educadores com baixa auto-estima,
desmotivados, sem saber se expressar e agir, no presente são uma constante dentro das salas de
aula. Diante desse contexto, no sentido de contribuir para desmistificar eventuais fragmentação
existentes em disciplinas curriculares, na proposta da presente Tese, sob a ótica de pressupostos
da transdisciplinaridade, foi realizada uma prática, adotando-se conteúdos pedagógicos,
produzidos a partir do inter-relacionamento e (res)significação de conteúdos, oriundos de
determinados campos e subcampos de diferentes áreas de conhecimento.
A Teoria da Complexidade, foi concebida em meio às críticas ao conhecimento
científico tradicional e absoluto, orientado pela lógica cartesiana, para apresentar os princípios
teóricos do modelo emergente, considerando as incertezas que envolvem as relações sociais e
o complexo contexto sócio-histórico em que a sociedade está imersa. Tal teoria propõe uma
abordagem multidisciplinar e multirreferenciada para a construção do conhecimento (MORIN,
1995; FREITAS; MORIN; NICOLESCU, 1994).
Sob a ótica da ontologia e epistemologia, Moraes (2015) argumenta que a
complexidade é um dos componentes constitutivos da matriz geradora da transdisciplinaridade.
Suas dimensões, lógica e organizacional, estão presentes nesta construção teórica e ajudam a
melhor compreender a realidade do universo, as relações sujeito/objeto, revelando a lógica
ternária transdisciplinar, que se apresenta no jogo dessas interações e, consequentemente, na
realidade educacional e nas dinâmicas implícitas nos processos de ensino e de aprendizagem.
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Neste contexto, busca-se refletir sobre a renovação da formação transdisciplinar do
educador coinvestigador, numa dimensão complexa, para se apropriar de uma compreensão e
integração mais sistêmica, multidimensional, crítica e reflexiva da realidade, de modo que ele
possa holisticamente articular suas ações, e agir com consciência, consolidando uma estrutura
comum ao conjunto dos níveis de percepção e realidade, tomando decisões mais rigorosamente
coerentes e responsáveis, nos mais diversos contextos, principalmente no âmbito educacional e
na complexa dimensão docente e humanística.
De acordo com Nicolescu (1994), a complexidade está presente em toda parte, em
todas as áreas de conhecimento, tanto nas ciências exatas como nas ciências humanas, pois é
um fator constitutivo da vida, o que significa que possa aglutinar e consolidar uma estrutura
comum ao conjunto dos níveis de realidade e percepção. Ou seja, arvora-se como um princípio
regulador do pensamento e da ação, uma maneira de pensar e de compreender complexa,
mutante e multidimensionalmente a dinâmica entre os níveis de percepção e realidade.
Nesse cenário, ressalta-se que durante a pesquisa, evidenciou-se a ideia central da
Teoria da Complexidade, em que as partes se comunicam com o todo, e nela, podem ser tecidas,
concebidas e maturadas, pelo pesquisador, de forma organizada, múltiplos saberes,
competências e habilidades, voltados à valorização e compreensão do pleno respeito à natureza,
cuidado e amorosidade à vida.
Na perspectiva da complexidade, alçar gradativas mudanças nos planos de
percepção e realidade, no tocante à indissociação entre o todo e suas partes, possibilita-se
realizar o desenvolvimento de uma análise mais profunda das articulações dos e entre os
(sub)campos de conhecimentos, de forma integrada, o que pode propiciar compreensões mais
amplas e elucidativas, quanto à construção de diferentes saberes, habilidades e competências.
Neste cenário, o currículo deve contemplar as mais diversas formas de integração,
entre conteúdos e pressupostos, vinculados a distintas (sub)áreas de conhecimento, valorizando
aspectos da transdisciplinaridade e a compreensão do ser humano.
Diante desse contexto, sob a égide da transdisciplinaridade, procura-se na Tese
integrar (sub)campos de conhecimento, desfavorecendo a fragmentação existente no currículo,
ao (inter-)relacionar e ressignificar conteúdos pedagógicos da educação matemática, científica,
musical e socioambiental, com as novas formas de aprender, conhecer e fazer, segundo os
pilares educacionais preconizados por Morin (2002).
A Figura 7 que se sucede representa o mapa conceitual da relação entre o currículo
e a teoria da complexidade no espaço educacional, apresentando as formas de pensar, em seu
modelo caórdico (HOCK, 2001), entre a fronteira estabelecida a partir de complexos,
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rizomáticos e mutantes movimentos de diálogos, interações e (des)equilíbrios, emergida a partir
de elementos da ordem e do caos. E assim também como a compreensão do ser humano, no que
tange sua estrutura funcional e sistêmica do cérebro, envolvendo a interdisciplinaridade nas
relações entre os campos e áreas de conhecimento integradas ao currículo, proporcionando
mudanças na postura dos professores e alunos.
Figura 7 – Representação da relação entre o currículo e a teoria da complexidade no espaço escolar.

Fonte própria (2018).

De acordo com a teoria da complexidade, a fragmentação do conhecimento não
atende aos interesses da sociedade contemporânea e que é preciso construir um conhecimento
que dê conta da visão do todo e das partes, pois a realidade não pode ser compreendida apenas
por conhecimentos fragmentados das diferentes disciplinas, que não conseguem dialogar entre
si (MORIN, 2011; SANTOS, 2008).
A transdisciplinaridade (...) diz respeito aquilo que está ao mesmo tempo entre as
disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Seu
objetivo é a compreensão do mundo presente, para o qual um dos imperativos é a
unidade do conhecimento (NICOLESCU, 1999, p.53).

Neste contexto, o pensamento complexo se revela numa dimensão transdisciplinar,
ao inter-relacionar e (res)significar as disciplinas, observando suas peculiaridades com o todo,
proporcionando ao aprendiz relacionar o que está internalizado em sua estrutura cognitiva com
as novas informações Ausubel (2003), produzindo, portanto, uma zona de ressignificação, de
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auto - organização que é a terceira possibilidade de compreensão dos fatos “ terceiro incluído”
(MORAES, 2015).
Neste intuito, o educador deve possuir competências e habilidades, para
metodologicamente interagir colaborativamente junto às suas práticas e aprendizes, sendo
capaz de mediar de forma significativa junto ao todo do espaço educativo. De acordo com
Moraes (2015), é necessário que o docente perceba e interaja, junto à dinâmica dos níveis de
realidade de seus alunos, em relação ao desenvolvimento de estágios relacionados a mutantes
situações de aprendizagem.
Assim se deve proceder, visto que, em uma sala de aula, existem variados níveis de
percepção e de compreensão a respeito de um tema, como também, variados níveis de
consciência. Porém, percebe-se que na maioria das instituições educacionais, o que prevalece é
um tratamento pedagógico homogêneo e behaviorista juntos aos Alunos.
Enfim, diante desse cenário mutante que perpetua a educação, há uma urgente
necessidade de se repensar o currículo, questionando-se sua fragmentação, o que em parte pode
ser desmistificado, ao se possibilitar novas formas de articulações, formação e diálogo, no
âmbito das instituições educacionais, ilustrativamente, promovendo o uso pedagógico e
cognitivo das TIC na escola. Na subseção 2.2.4, discute-se a temática Transdisciplinaridade, no
desenvolvimento da Pesquisa Coinvestigativa e Práticas Pedagógicas.

2.2.4 Transdisciplinaridade no desenvolvimento da pesquisa coinvestigativa e práticas
pedagógicas
Vivencia-se notadamente no século XXI, um crescimento exponencial nas mais
diversas formas e meios de comunicação, fruto de uma globalização desenfreada e de um
estreitamento espacial que a Web proporciona, através de mutantes, complexas e inúmeras
formas de interações em rede. Porém, percebe-se que, na maioria das instituições educacionais
brasileiras perpetuam traços expressivos do behaviorismo, ou seja, de um modelo tradicional
de ensino, centrado no Professor, na memorização de conteúdos pedagógicos e no estímuloreposta, no qual as (sub)áreas de conhecimento, disciplinas e/ou seus conteúdos são geralmente
tratados fragmentada e unidisciplinarmente, de forma isolada e não relacionáveis. (MORAIS,
2004; 2015; RIBEIRO et al., 2018; SPANHOL; FARIAS; SOUZA, 2018)
No sentido de se contribuir para reverter a dimensão de elencados tipos de contextos
tradicionais e reducionistas, presentes na realidade da educação tradicional brasileira e global,
apresenta-se brevemente a seguir, a proposta de uma prática pedagógica colaborativa,
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relacionada à corrente Tese, que foi realizada durante o semestre letivo 2018.1, durante o
transcurso da disciplina Transdisciplinaridade e TIC na Formação do Educador Coinvestigador,
TTEC, ofertada pelo Curso de Pós-graduação em Educação da UFC.
Neste sentido, a proposta de concepção de mencionada prática se alicerça, tomandose como base, nos pressupostos da transdisciplinaridade, coaprendizagem e coinvestigação, no
intuito de buscar transversalizar, (inter)relacionar e (res)significar (sub)campos de
conhecimento, provenientes da educação matemática cientifica, musical e socioambiental,
através da realização de seções de estudo temáticos, decorridos notadamente na forma de
discussões colaborativas em fóruns do AVA TelEduc.
Para tanto, se torna necessário articular aos estágios referentes à proposta da prática
pedagógica: o uso pedagógico, metodológico e cognitivo de um software de simulação PhET
de ondas sonoras e vídeos referentes ao drástico acidente nuclear e catástrofe ambiental de
Chernobyl (COSTA, 2018; DEMAJOROVIC, 2000; KAWASAKI; CARVALHO, 2009).
Espera-se que nestes espaços de práticas colaborativas, possa também ocorrer à
superação de dificuldades, que surjam junto aos participantes, no decorrer de ações relacionadas
aos estágios em que se desenvolvam a coaprendizagem e a coinvestigação (OKADA, 2014;
OKADA, et al., 2014; RIBEIRO, et al., 2018), em que a aprendizagem é consolidada com a
coexistência com o outro (MATURANA, 2000).
Espera-se que o desenvolvimento das atividades associadas à prática, embasadas
nos pressupostos da transdisciplinaridade, possa contribuir para a formação do educadorcoinvestigador, o que poderá se consolidar, a partir da emergência de diferentes formas interrelações teórico e metodológicas, envolvendo conteúdos disciplinares, que possam então: se
completar e se (res)significar, diante de complexos e multidimensionais processos, envolvendo
múltiplas ações e interações colaborativas cíclicas, de idas e vindas, quanto à necessidade de
mapear, interpretar as postagens, para perceber indícios de estágios associados ao
desenvolvimento da (co)aprendizagem significativa dos participantes, nos fóruns de discussão
(AUSUBEL, 2003; COSTA, 2018; SOUSA, 2015).
Para se apropriar e construir um processo de mediação e interpretativo do complexo
contexto caracterizado, o educador-coinvestigador, durante a construção colaborativa do
processo discursivo argumentativo, gerado no cenário dos fóruns temáticos de discussão,
notadamente em seu exercício de ação e prática docente, deverá superar o paradigma da lógica
linear binária, e transgredir transdisciplinarmente, sob uma égide da lógica ternária
(MORAES; VALENTE, 2008; NICOLESCU, 2017).
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Ressalta-se que após concluída a disciplina TTEC_2018.1, o presente Doutorando,
no desempenho de seu papel de educador-coinvestigador, não mais se caracterizará como um
sujeito do exercício de ação e prática docente, gradativamente deverá se arvorar do papel de
um sujeito coinvestigador, pois, doravante, sob uma perspectiva dos pressupostos da
transdisciplinaridade e da complexidade, será necessário: organizar, analisar e interpretar os
dados de pesquisa, coletados durante a realização das práticas pedagógicas (COSTA, 2018;
RIBEIRO et al., 2018; SOUSA, 2015).
Para realização da análise e interpretação de dados de pesquisa, será apresentado e
utilizado nas próximas seções o software de mapeamento cognitivo de dados multidimensionais
CHIC, fazendo-se o uso de uma de suas saídas de dados, expressa na forma de árvores de
similaridade (GÓES, 2012; MORAES; VALENTE, 2015; SOUSA, 2015).
Na subseção 2.3, discute-se a temática Uso pedagógico e cognitivo das TIC e
software aplicativos.
2.3 Uso pedagógico e cognitivo das TIC e software aplicativos
Numa visão holística, notadamente no decorrer do século XX, o fortalecimento
das ciências humanas, ajuntado posteriormente às aceleradas mudanças junto à sociedade do
século XXI, estas impulsionadas pelas tecnologias, ressaltam a necessidade de se repensar a
dimensão de um novo humanismo e de novos cenários para a Educação, em face da ocorrência
de contínuas, ambíguas e voláteis mudanças sócio-históricas, e de implicativas, novas e
complexas tensões e relações, nos campos da cultura, ciências e política.
Associadamente, a organização desta nova sociedade, requer se evitar eventuais e
possíveis tendências de organização social, voltadas para uma concentração ainda maior de
renda, e também se coibir o incremento de atitudes capitalistas acirradas, caracterizadas através
de determinadas correntes conservadoras, estas alimentadas por certos cenários ideológicos,
militares e políticos CHIZZOTTI (2020).
Segundo Valente (2002, p. 108), a sociedade do conhecimento “requer indivíduos
criativos com capacidade para criticar construtivamente, pensar, aprender sobre aprender,
trabalhar em grupo e conhecer seus próprios potenciais”, que são demandas emergentes para os
sujeitos, capazes de dominar conhecimentos específicos em profundidade, além das leituras dos
problemas ecológicos e sociais que preocupam a sociedade. “Eles devem ser inseridos em
ambientes de aprendizagem que facilitem a construção de conhecimento, a compreensão do que
o aprendiz faz e o desenvolvimento das habilidades que são necessárias para atuar na sociedade
do conhecimento” (VALENTE, 2002, p. 108).
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Diante desse contexto, ressalta-se que nesta Tese, no intuito de aproximar as
diversas formas de diálogo e interações entre o pesquisador – coinvestigador, Alunos cursistas
e o Professor formador-orientador, foram utilizadas e integradas ferramentas tecnológicas tais
como: computadores, celulares, data show, assim como softwares aplicativos educacionais de
mapeamento cognitivo e de simulação computacional, e as mídias e redes sociais através de e
– mail, Hangouts, Google Meet, Skype, WebWhatsApp e WhatsApp, afim de favorecer aos
envolvidos na pesquisa uma maior convergência e colaboração entre os caminhos da
aprendizagem.
Essa parte da pesquisa trata-se da integração e apropriação do uso pedagógico e
cognitivo das TIC em sala de aula e, de modo geral, ao processo educacional, contribuindo para
auxiliar e facilitar a construção do conhecimento, durante a formação do educador
transdisciplinar, o que se mostra refletido nas necessárias estratégias que venham a promover a
tão necessária integração das TIC e currículo (ALMEIDA; VALENTE, 2011; OKADA, 2014)
Neste cenário educacional do século XXI, em que as informações são rapidamente
acessadas e (res) significadas, o educador – coinvestigador continuamente deve se adequar, para
perfazer o uso adequado das TIC, o desenvolvimento de práticas pedagógicas, e de forma
construtivista, sendo mediador de práticas colaborativas, que devem beneficiar, junto aos
sujeitos, a inovação, autonomia, criatividade, coaprendizagem e a coinvestigação, centradas nos
alunos. E que estes, desenvolvam e se apropriem de novas habilidades e competências, sendo
capazes de partilhar e realizar pesquisas, com auxílio das redes sociais e da Web 2.0, podendo
assim mapear cognitivamente a informação e o conhecimento e modificá-los, articulando as
várias linguagens digitais (SILVA, 2020; SPANHOL; FARIAS; SOUZA, 2018; ZABALA,
2009).
Outro desafio consiste, no desenvolvimento de competências e habilidades para
lidar com a informação, através de princípios gerais da Educação do futuro do tipo: confiança,
quando o Professor precisa ter confiança de que o Aluno irá desenvolver sua aprendizagem,
através de múltiplas possibilidades; relevância, o que se constitui através da atribuição de
significado aos conteúdos de aprendizagem; talento, no tocante ao Professor valorizar e
priorizar os talentos que os Alunos expressem.
Diante desse contexto, Coutinho e Lisboa (2011) citam a importância de se
contextualizar para os Alunos, junto às suas atividades pedagógicas, determinadas situaçõesproblema, de ordem mais complexas a fim de que esses, desenvolvam suas capacidades
cognitivas, estimulando desta forma, novas possibilidades de imersão na pesquisa de
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informações e conhecimentos na Web. Neste contexto é imprescindível a autorregulação, a fim
de conscientizar o Aluno de sua (co)responsabilidade no que acontece em sala de aula.
Infelizmente, na Educação tradicional, ainda vigora a realidade behaviorista, do tipo
estímulo e resposta focada na suposta transmissão bancária de conteúdos passo a passo, o que
desfavorece, junto ao Aluno, o despertar do sentimento e a paixão pela busca do conhecimento.
Diante de tamanhas necessidades e limitações, as escolas do século XXI estão sendo
desafiadas a se reestruturar tanto física, como pedagogicamente, a fim de serem capazes de
atender as exigências da sociedade contemporânea, contemplando ao currículo, as novas
metodologias e estratégias de (co)aprendizagem, ao promoverem a incorporação do uso
pedagógico e cognitivo das TIC.
Para que haja uma integração mais efetiva entre TIC e Currículo, Almeida e Valente
(2011) preconizam que o uso educacional de tecnologias exige não somente os domínios
operacional e pedagógico dos principais recursos tecnológicos, e avaliação de suas
potencialidades pedagógicas.
Ademais, torna-se necessário buscar compreender a maneira como as TIC são
incorporadas metodológica, cognitiva e pedagogicamente à prática pedagógica e identificar, no
caso, se são utilizadas de forma fundamentada, junto à facilitação do desenvolvimento de uma
atividade pedagógica, bem como se seu uso produz inovações face à própria atividade de
aprendizagem, que leve em consideração as necessidades do Aluno, as características de sua
realidade e, também, conceber as TIC como instrumentos para auxiliarem o desenvolvimento
do pensar, refletir e coaprender com as mesmas (RIBEIRO et al., 2018).
Almeida e Bertoncello (2011) contextualizam que a integração das TIC e currículo
não se fazem simplesmente com a disponibilização de tecnologias na sala de aula, pois é
necessário promover uma gradativa formação pedagógica do Professor, ou seja, que docente
incorpore as tecnologias na prática pedagógica de forma processual, através do
desenvolvimento de competências e habilidades, por meio de gradativos e complexos estágios
de apropriação.
O Quadro 4 demonstra o que se sucede junto aos cinco estágios de apropriação das
TIC, segundo Almeida e Bertocello, (2011).
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Quadro 4 – Representação dos cinco estágios de apropriação das TIC, conforme os autores.

Ocorre quando os Professores estão na fase inicial de
Exposição

manipulação das TIC, limitando-se apenas a iniciar os estágios
preliminares de apropriação da ferramenta tecnológica.
Ocorre quando os Professores possuem um maior domínio das

Adoção

tecnologias, iniciando o processo de integração das mesmas à
prática pedagógica, para auxiliar os processos de ensino e de
aprendizagem.
Ocorre quando as tecnologias estão bastante integradas à sala de

Adaptação

aula, e os Professores as utilizam com maior grau de frequência
em sala de aula, para auxiliar o desenvolvimento de práticas
tradicionais.
Ocorre quando os Professores demonstram domínio das

Apropriação

tecnologias e aplicam as mesmas em situações de aprendizagem.
Ocorre quando a tecnologia é utilizada amplamente pelos

Inovação

Professores. para metodologicamente criarem ambientes de
aprendizagem mais dinâmicos e atraentes.

Fonte: Almeida e Bertoncello (2011).

Observa-se nos estágios iniciais desse modelo, Exposição, Adoção, Adaptação, que
os Professores demonstram pouca familiaridade para desenvolver mudanças mais significativas
em suas práticas, e utilizam apenas seus recursos tecnológicos para replicar de forma tradicional
suas atividades. Durante o desenvolvimento da fase de apropriação, os Professores demonstram
domínio das tecnologias, favorecendo a utilização de novas práticas para seus Alunos. Quando
maturam o estágio de inovação, os Professores demonstram maior segurança, e apropriados de
uma formação mais embasada, no manuseio das ferramentas tecnológicas, ficando mais
propícios a um processo mais criativo de ensino e de aprendizagem, por meio da mediação
pedagógica, quanto ao uso das TIC.
Almeida e Valente (2011, p. 10) defendem que, para se compreender os pontos de
convergência que permitem articular tecnologia e currículo, se faz necessário:
[...] pensarmos em uma concepção de educação que saiba explorar as potencialidades
pedagógicas dos instrumentos culturais da sociedade para a aprendizagem e a
formação da cidadania ativa e responsável. Este repensar do sentido da escola no
mundo digital lança aos educadores vários dilemas tanto de natureza epistemológica
e teórico-metodológica quanto do campo da prática (ALMEIDA; VALENTE, 2011,
p.10).
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De acordo com os autores, este repensar o sentido da escola, acarreta várias
implicações, tais como: novas concepções de currículo; o significado de integrar tecnologias,
currículo e prática pedagógica; principais problemáticas advindas da necessidade de se operar
a integração das tecnologias e currículo.
Perante esse contexto, na corrente Tese se defende a construção de uma proposta
pedagógica, voltada para a utilização de alguns softwares aplicativos, a fim de favorecer o
desenvolvimento metodológico e cognitivo da aprendizagem e da pesquisa colaborativas, tais
como (COSTA, 2018; RIBEIRO et al., 2017; 2018; SILVANO; 2019):
a) O software Cmap Tools, na perspectiva de mapear cognitivamente indícios do
desenvolvimento da Aprendizagem Significativa, junto aos alunos cursistas da
disciplina TTEC em formação; no intuito de favorecer o desenvolvimento da
coaprendizagem, quanto aos aspectos de (res)significação e apropriação dos
conteúdos pedagógicos, disponibilizados nos fóruns temáticos de discussão
TelEduc da disciplina TTEC_2018.1; e na organização de conteúdos e escrita da
Tese, favorecendo cognitivamente a capacidade de acesso, inter-relação,
interpretação, análise e síntese da informação;
b) O software PhET, que foi contextualizado pedagógica e metodologicamente,
para se produzir, visualizar, (res)significar e interpretar a simulação de fenômenos,
(re)construção de conhecimentos e utilizado em apoio ao desenvolvimento de
situações de aprendizagem. No caso, foi utilizado o conteúdo simulação de ondas
sonoras, onde dinamicamente foi possível visualizar e modificar o conjunto de suas
harmônicas, estas matematicamente expressas através de séries de Fourier 3.06.
Ademais, há um recurso adicional que permite se produzir o sinal sonoro
correspondente. Trata-se de um software gratuito, possuidor de uma interface
homem-máquina extremamente didática, interativa e amigável, mas desde que seja
utilizado em sala de aula de forma metodologicamente fundamentada. Assim
procedendo, o software educativo PhET pode se revelar interativo, atraente e capaz
de proporcionar ao estudante possibilidades de, interativamente, visualizar e
interagir autonomamente com a dinâmica de diferentes situações de aprendizagem,
sem a necessidade de um maior conhecimento de linguagens de programação para
construção de harmônicas, destinado ao estudo da ondulatória;
c) Utilizou - se também o software CHIC, a fim de analisar e interpretar qualitativa
e multidimensionalmente os resultados de campo coletados, expressos nas
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narrativas colaborativamente produzidas e postadas pelos participantes, nos fóruns
temáticos de discussão do AVA TelEduc, referentes à disciplina TTEC_2018.1.

Mencionadas narrativas, postadas nos fóruns do AVA TelEduc, ao serem
processadas pelo software CHIC, favorecem ao pesquisador desenvolver uma complexa forma
de análise e interpretação, de ordem qualitativa e multidimensional, a partir de um processo
prévio de categorização dos dados, estes, expressos a partir das narrativas e de suas fortes
inter-relações múltiplas, imbricadas. Assim, a decorrente análise e interpretação de dados se
caracteriza segundo diferentes níveis de complexidade, favorecem ao pesquisador extrair
complexas relações, de caráter hierárquico e relacional, junto a um maior conjunto de dados de
pesquisa, de forma a facilitar um processo de depuração mais consistente e sistêmico da análise
deste conjunto de dados (RIBEIRO; VALENTE, 2015; SOUSA, 2015; VALENTE, 2015).
A discussão dos princípios, funcionalidades e aplicações do CHIC serão tratados de
forma mais detalhada na Seção 3 da Tese, e posteriormente relacionada aos procedimentos
metodológicos de pesquisa adotados.
No Brasil, a partir de contribuições de Valente (2005), embasadas na prática da
utilização do computador como ferramenta pedagógica e facilitadora do desenvolvimento da
aprendizagem e construção de conhecimentos, o autor defende que as situações de
aprendizagem colaborativa dos estudantes se baseiam em um ciclo de ações: descrição,
execução, reflexão, depuração e descrição possibilitando desenvolver uma Espiral de
Aprendizagem. Nessa Espiral de Aprendizagem, o estudante poderá colocar em prática
primeiramente a descrição da resolução do problema, sendo esta realizada a partir de uma ação
executada pelo computador.
Na etapa seguinte, o computador processará dados originados pelo estudante e
proverá resultados novos na frente dele. Nessa situação, é possível que se desenvolva um
processo de reflexão, partindo do que foi provido pelo computador. Sendo a etapa seguinte, a
depuração, se faz necessária execução de novas estratégias no que sugere possibilidade de
mudanças ou ressignificações conceituais. Quando é necessário, o ciclo de ações volta ao estado
anterior interativamente, através de uma nova descrição.
Nesse processo, interativamente, o estudante cria estratégias, segundo sucessivos
ciclos de ações, que vão se tornando mais elaboradas, devido a várias tentativas e/ou erros,
como um ciclo crescente, pois o desenvolvimento do processo de aprendizagem, ao final de
cada ciclo de interação aluno-computador, vai sendo gradativamente elaborado. O processo
mental dessa aprendizagem é a de uma espiral de aprendizagem (VALENTE, 2005). A Figura
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8 representa a espiral de aprendizagem, descrita pelo citado autor, na qual a aprendizagem
progressivamente vai se (re) construindo e (res)significando, por meio de ciclos, como o
descrito anteriormente.
Figura 8 – Interação entre aprendiz-computador utilizando um sistema de programação (simulação aberta)
(VALENTE, 2005, p.66).

Fonte: Valente (2005, p. 66).

Sendo assim, as ações acontecem na interação do aprendiz com o computador. O
autor usou uma atividade de programação “Logo gráfico (programação da Tartaruga)” e
percebeu que “[...] o fato de o aprendiz visualizar na tela uma resposta, na forma de desenho tal
estratégia facilita a comparação entre o resultado obtido e a interação original” (VALENTE,
2005, p. 52). Seguindo a teoria vygotskyana, Valente acrescentou a presença de um mediador,
e levou em consideração o contexto social, indo além das ações do aprendiz. Dos referenciais
usados pela Espiral da Aprendizagem, o construtivismo se mostra presente e expressa o teor
das considerações, acerca do papel do educando em seu processo educacional.
Na presente pesquisa de Doutorado, concebe-se uma prática pedagógica, ancorada
numa proposta de modelagem e simulação do comportamento de ondas sonoras, segundo o
contexto de Série de Expansão de Funções Trigonométricas, do tipo seno e cosseno, fazendo o
uso pedagógico e cognitivo do software PhET Fourier, a fim de favorecer ciclos de ações
conforme a espiral de aprendizagem de Valente.
Tal prática favorecerá ao pesquisador – coinvestigador, mapear indícios
metodológicos de aprendizagem, baseada nos princípios da coaprendizagem, ou seja, na ação
de aprender juntos, estabelecendo entre os Alunos cursistas, Professores formadores- internos
a UFC e o orientador-formador interações e compreensões transdisciplinares da acústica ao
simular e visualizar o comportamento das ondas sonoras, favorecendo a integração entre os

76
campos de conhecimento por meio do uso das TIC (Software PhET), e através de discussões
colaborativas realizadas na plataforma TelEduc, de forma virtual numa perspectiva assíncrona
a aprendizagem.
Diante desse cenário, ressalta-se o fundamental papel do Educador transdisciplinar,
podendo ser compreendido segundo a teoria epistemológica Piagetiana, na qual a aprendizagem
se procede partir das ações que o aprendiz exerce/sofre sobre os objetos. Desta perspectiva e
contexto, o Educador transdisciplinar deve ser o organizador e mediador das interações entre o
aprendiz e o meio, favorecendo a construção do conhecimento (SOUSA, 2015).
Para Valente (2005, p. 85) “A prática que o aprendiz realiza no seu ambiente produz
resultados que podem servir como objeto de reflexão”. O ciclo de ações – descrição, execução,
reflexão, depuração e descrição – pode colaborar, através da interação, na ação de aprender
juntos, estabelecida entre os Professores formadores internos e alunos cursistas, na forma
virtual, sobretudo na perspectiva assíncrona a aprendizagem. Dessa maneira, os espaços e os
tempos podem ser diferentes, mas nada impede que as interações ocorram.
Enfim, destaca-se nesta Tese a relevante contribuição de (ALMEIDA; VALENTE,
2011; MATUI, 2006; VALENTE, 2005), no que se refere aos princípios do construtivismo e
suas inúmeras contribuições, junto aos campos da educação, destacando-se os aspectos da
facilitação do desenvolvimento da aprendizagem e a construção de novos conhecimentos, sob
a ótica do uso pedagógico e cognitivo das tecnologias.
Será tecida na próxima subseção 2.3.1 uma discussão sobre o uso de Recursos
Educacionais Abertos (REA).

2.3.1 Recursos educacionais abertos (REA)

Vivencia-se neste século XXI uma crescente quebra no paradigma educacional, no
que se refere aos modelos de ensino e de aprendizagem, baseados em uma proposta
construtivista dialógica, fruto do desenvolvimento das tecnologias do conhecimento e de redes
sociais, com interfaces abertas para colaboração, (co)construção, coautoria, coparceria e
conhecimento coletivo (OKADA, 2011). Segundo a pesquisadora, para efetivar essa transição
educacional do instrucionismo para o construtivismo, deve-se destacar a importância de inovar
o conceito de aprendizagem eletrônica “elearning” mediante o conceito de coaprender, via Web
2.0 “colearn”.
Diante desse contexto no âmbito brasileiro, o projeto de lei nº 1513 de 2011, de
autoria do Deputado Marcelo Teixeira, propõe a regulamentação para o assunto dos Recursos
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Educacionais Abertos – REA. A UNESCO (2002) vem abrindo espaço para amplas discussões,
e mudanças de políticas e propostas de modelos educacionais, em tratados que giram em torno
da abrangência e importância do uso de REA, definindo tais recursos como:
“os materiais de ensino, aprendizagem e investigação em quaisquer suportes, digitais
ou outros, que se situem no domínio público ou que tenham sido divulgados sob
licença aberta que permite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por
terceiros, mediante nenhuma restrição ou poucas restrições. O licenciamento aberto é
construído no âmbito da estrutura existente dos direitos de propriedade intelectual,
tais como se encontram definidos por convenções internacionais pertinentes, e
respeita a autoria da obra" (UNESCO, 2002, p.1).

A ideia na utilização de REA, é que, em qualquer ponto do planeta, a partir dos
recursos da Web 2.0 sejam cada vez mais amplas, gratuita e democraticamente produzidos,
ofertados, acessados e partilhados, conforme diferentes propostas de conteúdos pedagógicos,
cursos e softwares aplicativos, sem fronteiras de restrição, para amplos fins educacionais. Para
Okada (2011, p. 4) “o conceito de REA surgiu para destacar a produção de conteúdo aberto
com objetivos de aprendizagem”.
Sousa (2015), ressalta que atualmente a aprendizagem pode se efetivar numa linha
aberta entre interessados, segundo os mais variados espaços geográficos, desde que haja
tecnologia suficiente para garantir às pessoas os meios que favoreçam o aprender. Podendo,
portanto, estabelecer culturalmente funções psicológicas superiores, para aspectos que
fomentam novos modelos de aprendizagem social.
Neste cenário, Okada (2013) apresenta o conceito de coaprendizagem – “Colearn”,
numa perspectiva de aprender junto, ou seja, como uma premissa fluente apontando para as
mudanças curriculares necessárias ao século XXI, tendo em vista a educação gratuita e acessível
a todos, inclusive dos conteúdos de aprendizagem, materiais didáticos, revistas e livros, dentre
outros quanto à usabilidade livre dos materiais, objetivando a construção de conhecimento
numa educação aberta colaborativa online, realizada com o auxílio dos REA.
Neste contexto da coaprendizagem e coinvestigação é que a corrente Tese também
se alicerça, focando na docência transdisciplinar, no que tange a Educação Cientifica,
Matemática, Musical e Socioambiental, na intencionalidade de favorecer ao pesquisador a
capacidade de compreender a metodologia de análise a ser trilhada, para mapear padrões,
classificando e agrupando dados em categorias, estabelecer conexões entre dados relevantes,
oriundos de diferentes áreas de conhecimento, comparando ou contrastando os mesmos,
incluindo fundamentos que possam auxiliar na dedução, indução e abdução e que saibam avaliar
critérios e argumentos identificando as incoerências.
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Discutir-se-á na próxima subseção 2.3.2, o emprego de pressupostos e técnicas de
mapeamento cognitivo, no auxílio do desenvolvimento da coaprendizagem e coinvestigação, a
ser realizada na presente Tese, denotando-se ênfase nos pressupostos da transdisciplinaridade,
entre outros aspectos, refletindo-se quanto ao papel do Educador Pesquisador
Transdisciplinar, diante do presente contexto educacional.

2.3.2 Mapeamento Cognitivo no desenvolvimento da coaprendizagem e coinvestigação

Diante da globalização e do advento da cibercultura, as possibilidades de acesso à
informação pela internet, em diferentes espaços, aumentam significativamente. E é neste
cenário mutante do século XXI, que centenas de milhões de usuários produzem e compartilham
conhecimentos, favorecendo significativamente o uso diversificado de ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA), blogs, Wikis e grupos em redes sociais, promovendo assim uma
expansão de oportunidades para o desenvolvimento de habilidades, competências e saberes, no
que tange a construção de conhecimentos coletivos (SPANHOL; FARIAS; SOUZA, 2018).
Segundo Okada (2006a; 2008), é neste cenário onde decorre a transição evolutiva
da Web (conhecimentos via redes sociais), como um dos fatores determinantes para a
construção colaborativa dos conhecimentos em espaços abertos, favorecendo uma autogestão
da (co)aprendizagem e do conhecimento, ao compartilhar situações reais, despertando no
estudante o interesse pela pesquisa, pela investigação, quebrando-se assim o paradigma de
transmissão e passividade, ou seja, transpondo-se pedagógica e cognitivamente do processo de
aprendizagem instrucionista para o construtivista.
Neste novo cenário educacional Professores, Alunos e usuários, de forma geral são
desafiados a atualizar, reconstruir e (res)significar seus conhecimentos, através do uso de
estratégias cognitivas, a fim de favorecer o mapeamento na construção do conhecimento e
habilidades digitais, estratégias importantes para auxiliar o desenvolvimento da aprendizagem.
A “arte de mapear conhecimentos” (OKADA, 2006b; 2008a), é ricamente auxiliada através da
utilização fundamentada dos princípios e técnicas da cartografia cognitiva, citada por favorecer
o desenvolvimento da aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003), em que os coaprendizes
podem mapear seus conhecimentos em seus projetos de investigação.
De acordo com Okada (2008), “os mapas podem funcionar como ferramenta para o
próprio sentido de decisões” [...]. Nesta dimensão, a cartografia cognitiva se caracteriza como
uma estratégia importante, baseada na coinvestigação, auxiliando aos Estudantes a pensarem
coletivamente, e a desenvolver o pensamento científico, favorecendo assim a construção da
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pesquisa colaborativa na era digital, através da escolarização aberta, no que se reporta ao
desenvolvimento das inovações tecnológicas e da pesquisa.
Nesta pesquisa, favoreceu-se o uso de mapas conceituais, a fim de estabelecer
conexões conceituais entre as diversas partes que compõem o corpus dessa Tese, a fim de
favorecer ao leitor o acesso, seleção, mapeamento e inter-relação de seus conteúdos e o
associado desenvolvimento da capacidade de análise e síntese (COSTA, 2018; RIBEIRO et al.,
2017; SOUSA, 2017).
Diante desse contexto educacional, percebe-se uma enorme circulação das
informações, favorecendo o desenvolvimento do conhecimento formal científico, incluindo o
conhecimento informal, ao trazer consigo uma gama de novas práticas educativas que se
popularizaram com o advento das tecnologias educacionais, tal fato deve-se a maior
acessibilidade das informações, resquício de uma expansão dos Recursos Educacionais Abertos
(REA) (OKADA, 2008b).
A Figura 9 que se sucede, representa uma concepção de estágios relacionados a uma
relação cíclica do desenvolvimento da coaprendizagem, que se configura durante o processo de
construção colaborativa do conhecimento, na qual aprendizes e educadores são coautores e
coprodutores do conhecimento, derivados da existência de uma permissão mútua disseminada
em comunidades, por meio das redes sociais, favorecendo o compartilhamento e
aprimoramento das informações em espaços abertos (OKADA, 2010¸ SPANHOL;
FARIAS; SOUZA, 2018).
Figura 9 – Representação da Espiral do desenvolvimento da Coaprendizagem.

Fonte: (OKADA, 2010).

Tais recursividades favorecem os aprendizes uma maior autonomia e formas de
interação, para organizar e gerir as formas e o tempo de estudo, ampliando seus repositórios
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educacionais. Segundo Okada (2008), essas são características da coaprendizagem, no que se
refere à integração das redes sociais, desenvolvendo a “interautonomia, ou seja, uma maior
participação ativa e colaborativa do aprendiz tornando-se coautores e coprodutores do
conhecimento”.
Diante desse contexto, cabe ao Professor o papel de mediar esse processo educativo,
estimulando, orientando e mapeando as pesquisas junto aos alunos, despertando suas
habilidades para assumir o papel de protagonista nos processos de ensino e de aprendizagem,
ao gerenciar e mediar as ferramentas, estratégias e situações de aprendizagem. Discutir-se-ão
na subseção 2.4 que se sucede os pressupostos do Mapeamento Cognitivo e Aprendizagem
Significativa Ausubeliana no desenvolvimento da Educação e Pesquisa.

2.4 Mapeamento Cognitivo e Aprendizagem Significativa Ausubeliana

No transcurso anteriormente apresentado na construção da fundamentação teórica,
foram apresentadas algumas argumentações acerca do estabelecimento de possíveis interrelações, numa perspectiva dos pressupostos da transdisciplinaridade, ou mais precisamente
com aquela que destinada à aquisição, maturação e (res)significação de conteúdos e
conhecimentos (RIBEIRO, 2018; SOUSA, 2015).
O estabelecimento desses caminhos de ligação pode ser pensado, quanto a conteúdos
originários de diferentes áreas de conhecimento, e no patamar de distintas propostas
curriculares, tendo como universo prioritário o conhecimento Científico, Matemático, Musical
e Socioambiental. Portanto, ressalta-se uma latente intencionalidade junto ao exercício do fazer
de práticas pedagógicas ou de pesquisa, para se promover a apropriação e a transposição
metodológica e pedagógica de pressupostos, estes oriundos de determinada(s) teoria(s) de
aprendizagem, que possibilitem, a maturação de novas contribuições significativas, para o
desenvolvimento da aprendizagem e da pesquisa.
Nesta perspectiva, foram feitas algumas reflexões prévias, como forma de orientar
a concepção de elementos estruturantes desta Tese, quanto ao uso de pressupostos oriundos das
teorias de aprendizagem, de modo a sustentar a necessária fundamentação teórica,
metodológica e prática, que deve ser argumentativa e textualmente consolidada. Neste aspecto,
são lançados os seguintes questionamentos:
a) que possíveis estratégias pedagógicas podem ser pensadas, no sentido de auxiliar
à maturação do conhecimento pelo aluno?
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b) como pode ser mapeado o processo de construção do conhecimento nos
ambientes virtuais de aprendizagem?
c) como conceber estratégias pedagógicas que contribuam para tornar o processo
de aprendizagem dos alunos mais dinâmico e significativo?
d) qual proposta de modelo pedagógico, fundamentado em campos das teorias de
aprendizagem, pode ser concebida, para atender os objetivos traçados na presente
Tese?
Dada à ampla complexidade e implicações que gravitem no conjunto de
questionamentos anteriormente enunciados, pensar-se na realização da tarefa de tessitura de um
eventual referencial teórico, que, por exemplo, seja significativamente adequado para o
desenvolvimento de uma determinada Tese, isto apontaria para a escolha de distintos
pressupostos, no caso delimitador da presente reflexão, quanto à escolha de uma ou mais teorias
de aprendizagem.
Neste sentido, quanto a possíveis formas de construção de modelos e pressupostos,
vinculados às teorias de aprendizagem, e seus campos teóricos, metodológicos e práticos,
presentes no Corpus de capítulos teóricos e metodológicos de diferentes Teses, estes modelos
e pressupostos podem ser caracterizados, segundo distintas e personalizadas escolhas e
combinações.
Apresentadas às reflexões anteriores, e dadas às múltiplas e complexas tomadas de
decisões, que necessitem ser concebidas e aplicadas no campo da pesquisa, no intuito de
favorecer a construção da fundamentação teórico, metodológica e prática, das seções didáticas,
que irão compor o Corpus teórico, metodológico da presente Tese, bem como as propostas das
práticas pedagógicas, que devem estar ancoradas ao desenvolvimento de sua pesquisa de
campo, decide-se então, no campo das teorias de aprendizagem pela priorização da Teoria da
Aprendizagem Significativa Ausubeliana (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1978; COSTA,
2018; SOUSA, 2015).
Aludido favorecimento da fundamentação e produção do Corpus da corrente Tese
também se baseia em estratégias, facilitações e contribuições, de caráter pedagógico,
metodológico e cognitivo, provindos de diversos recursos de softwares, métodos e técnicas
postulados através do mapeamento cognitivo da pesquisa e aprendizagem, este ampla e
epistemologicamente fundamentado em princípios da teoria ausubeliana.
Entre as possíveis contribuições do campo do mapeamento cognitivo da pesquisa
e aprendizagem, podem ser destacadas: a elaboração do documento de Tese, da pesquisa de
campo e da análise de dados multidimensionais, utilizando recursos multimidiáticos, no sentido
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de, metodológica e cognitivamente, facilitar a produção, o registro e a análise da informação e
do conhecimento, segundo o emprego de formas combinadas de: texto, vídeo, áudio, e
diferentes classes de mapas cognitivos, como mapas conceituais e mapas de dados
multidimensionais (GÓES, 2012; OKADA, 2008b; RIBEIRO; VALENTE, 2015).
Delimitada a importância, nos contextos teórico, metodológico e da prática, quanto
à apropriação de pressupostos da teoria ausubeliana, junto ao estabelecimento de estratégias de
uso de técnicas de mapeamento cognitivo, para facilitar o desenvolvimento da pesquisa e
aprendizagem, no contexto da corrente Tese, nos parágrafos seguintes são discutidos alguns
aspectos desta importante teoria.
Na perspectiva ausubeliana, a Aprendizagem Significativa pode ser caracterizada
como um processo em que se busca relacionar as informações de forma não arbitrária, ou seja,
a nova informação que chega não interage de qualquer maneira e/ou nem com qualquer
conhecimento prévio, mas se relaciona com algum conhecimento especificamente expressivo,
já existente na estrutura cognitiva do indivíduo que aprende. Isso decorre por meio dos
denominados subsunçores ou ideias-âncoras, que constituem elementos presentes na estrutura
cognitiva do aprendiz, que possuem algum grau ou forma de relação significativa, no tocante
ao novo conhecimento e/ou ideias a serem aprendidos e retidos na estrutura cognitiva do sujeito.
Pode-se, então, dizer que a aprendizagem significativa ocorre quando a nova
informação “ancora-se” em conceitos relevantes (subsunçores) preexistentes na
estrutura cognitiva, ou seja, novas ideias, conceitos, proposições podem ser
aprendidos significativamente (e retidos), na medida em que outras ideias, conceitos,
proposições, relevantes e inclusivos, estejam adequadamente claros e disponíveis na
estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem, dessa forma, como ponto de ancoragem
às primeiras (MOREIRA, 2006, p. 15).

A presença de ideias, conceitos ou proposições inclusivas, claras e disponíveis na
estrutura cognitiva do aprendiz e os novos conhecimentos relacionáveis com elas, é que
consubstancia significado à interação que decorre entre os novos conhecimentos e os
subsunçores. Porém, para Moreira (2002b) não se trata de uma simples união, pois tanto os
novos conhecimentos, como os novos significados, ao longo do desenvolvimento desta
interação vão adquirir um novo sentido para o sujeito, produzindo assim uma transformação
cognitiva mais ampla, resultando na emergência de compreensões mais elaboradas e estáveis.
Em contrapartida, na aprendizagem significativa, quando ideias e proposições
interagem de forma arbitrária e não linear com a estrutura de conhecimento do indivíduo, a
aprendizagem é caracterizada como mecânica, ou seja, novos conhecimentos, sem nenhuma ou
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com pouca interação, de modo que essa nova informação é armazenada de qualquer forma, sem
se relacionar aos conceitos prévios existentes na estrutura cognitiva do sujeito.
Ausubel não faz distinção entre as aprendizagens significativa e mecânica como
sendo uma dicotomia, mas sim com uma forma de potencial continuous. Moreira e Masini
(2006, p.19-20), relatam a existência de uma zona intermediária entre a aprendizagem mecânica
e a aprendizagem significativa, denominada de zona cinza, e afirmam que a aprendizagem
mecânica expressa sua importância neste contexto, sendo um continuous no processo de
aprendizagem significativa, de modo que, à medida que o aprendiz desenvolve os conceitos
subsunçores relevantes em sua estrutura cognitiva, a aprendizagem mecânica será convertida
em aprendizagem significativa.
A Figura 10 representa um mapa conceitual para aprendizagem mecânica e
aprendizagem significativa, destacando características de cada uma. Não se trata de uma
dicotomia, mas sim de um continuous permeado por uma zona “cinza”, de progressividade.
Figura 10 - Mapa conceitual representando a aprendizagem Significativa e Mecânica segundo a teoria
Ausubeliana.

Fonte: Própria (2018).

Percebe-se que a concepção de uma proposta de ensino, que favoreça o
desenvolvimento da aprendizagem significativa pode ajudar muito o aluno nessa zona,
facilitando seu caminho rumo a uma aprendizagem mais significativa. Neste mapa as
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características destacadas para a aprendizagem mecânica e significativa correspondem aos
extremos do continuous existente entre elas. Na prática, geralmente, a dinâmica do
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, durante o decorrer do transcurso das práticas em
uma sala de aula, não se caracterizaria totalmente como mecânica ou totalmente significativa,
mas deve pendular mais proximamente entre esses extremos.
Segundo Moreira (2006, p.19, p.20) uma das condições para a ocorrência da
aprendizagem significativa é que o material a ser aprendido seja relacionável, ou incorporável,
à estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não arbitraria e não literal. Um material com essas
características é dito potencialmente significativo. E numa outra condição complementar, o
aprendiz deve manifestar disposição para relacionar, de maneira substantiva e não arbitrária, o
novo material potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva.
Diante desse contexto, ressalta-se a importância do professor como mediador das
práticas e situações de aprendizagem dos alunos, ao observar os subsunçores especificamente
relevantes que estão disponíveis na estrutura cognitiva do aprendiz. Caso não existam estes
subsunçores na estrutura cognitiva do aluno, cabe ao professor fazer uso dos organizadores
prévios, que consistem em âncoras criadas com a finalidade de influenciar a estrutura cognitiva,
promovendo a articulação de conceitos aparentemente não relacionáveis por meio da abstração.
Na Figura 11, observa-se a utilização de organizadores prévios operando como um
“ancoradouro provisório” no sentido de auxiliar e favorecer os estágios de desenvolvimento da
aprendizagem e a construção de conceitos relevantes, nesse processo os conhecimentos já
existentes e os novos se estruturam cognitivamente na mente do aprendiz desencadeando
possíveis passos de desenvolvimento de uma aprendizagem.
Figura 11 - Representação de um mapa conceitual da utilização dos organizadores prévios, como ponte entre os
conhecimentos já existentes e os novos conhecimentos na estrutura cognitiva do aprendiz.

Conhecimentos que o sujeito
possui e são relacionáveis aos
novos conhecimentos a serem
aprendidos.

Ponte (ancoradouro)

Aquilo que o aprendiz
deve aprender.

Fonte Própria (2018).

Segundo Ausubel et al. (1968) a aquisição e organização de significados na estrutura
cognitiva, dependem tanto dos subsunçores que o sujeito possui em sua estrutura cognitiva,
quanto da sua pré-disposição para assimilar as informações.
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Nessa dimensão, destaca-se segundo Ausubel, Novak e Hanesian (1980) o
desenvolvimento da aprendizagem significativa pelos princípios programáticos (MOREIRA,
1999) da:
a) diferenciação progressiva, em que o conhecimento deva ser construído
partindo-se de conceitos e/ou ideias mais gerais e inclusivas, e, gradativamente,
caminhando-se para conceitos e/ou ideias mais específicos;
Como exemplificação, pode-se imaginar a aplicação dos pressupostos da teoria da
aprendizagem significativa, no contexto da respectiva Tese, ao partir dos campos de
conhecimento aprendizagem, transdisciplinaridade e tecnologias busca-se tecer inter-relações
teóricas e metodológicas entre seus subcampos no que se refere a educação científica,
matemática, musical e socioambiental, durante o desenvolvimento de atividades pedagógicas.
Neste sentido, os conteúdos de aprendizagem devem ser ausubelianamente
abordados pelos alunos cursistas, de forma interativa, partindo-se dos conceitos mais gerais,
quanto à proposta de caracterização, modelagem e interpretação dos campos de conhecimentos,
diante de uma situação problema.
Ocorre, portanto e preponderantemente nesse processo, o desenvolvimento da
diferenciação progressiva, pois os conceitos vão sendo interativa e continuamente elaborados,
partindo-se dos mais gerais, para os específicos.
b) por reconciliação integrativa, quando o aluno é levado a construir eventuais
inter-relações entre os conceitos “novo” e “velho”, ou seja, quando na estrutura
cognitiva existirem elementos com determinado grau de clareza, estabilidade e
diferenciação, que possam ciclicamente ser percebidos como relacionados ou
relacionáveis, e possam adquirir novos significados, produzindo uma reorganização
e recombinação de elementos na estrutura cognitiva, caracterizando assim um
determinado tipo de relação significativa (MOREIRA, 2006).

Destaca-se que o processo de diferenciação progressiva e reconciliação integradora
não ocorrem de forma separada, mas que podem configurar estágios cíclicos de aprendizagem
nos quais os conceitos e se inter-relacionam e (res) significam a todo instante. Observa-se na
Figura 12 uma representação imagética do modelo de diferenciação progressiva e reconciliação
integradora.
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Figura 12 - Representação esquemática do modelo de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa.

Conceitos Gerais
(mais inclusivos)

Conceitos Intermediários
Conceitos específicos
(menos inclusivos)
Fonte: (MOREIRA; MASINE, 2006, p.33).

Na Figura 12 as setas contínuas representam o desenvolvimento da aprendizagem,
segundo os pressupostos da diferenciação progressiva, ou seja, quando se parte dos conceitos
mais gerais para os conceitos mais específicos. Quanto às setas tracejadas, representam o
desenvolvimento da aprendizagem, segundo os pressupostos da reconciliação integrativa, ou
seja, parte-se dos conceitos mais específicos para os conceitos mais gerais.
Nesta subseção que compõe a fundamentação teórica da Tese, procurou-se
apresentar a teoria da aprendizagem significativa, como uma estratégia facilitadora e
agregadora de atividades colaborativas entre os sujeitos da aprendizagem, por compreender que
é um conceito que se adéqua à realidade educacional, no contexto da complexidade do século
XXI.
Enfim, a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, é subjacente a várias
teorias construtivistas, que poderia ser pensada como uma espécie de filosofia, visão de mundo,
paradigma para a educação contemporânea.
Na próxima subseção 2.4.1, aborda-se o Mapeamento Cognitivo como uma
estratégia atual com grande potencialidade para facilitar aprendizagem significativa em sala de
aula. Pode inclusive motivar a “geração digital” se for feito com auxílio de aplicativos e
softwares, como citar-se-á detalhadamente no corpus dessa Tese.
2.4.1 Mapeamento cognitivo conceitual no desenvolvimento da aprendizagem e pesquisa
De acordo com Okada (2008b), existe uma diversidade de softwares aplicativos que
possibilitam a construção de mapas conceituais, a fim de serem aplicados à educação presencial
e virtual, com públicos diversos, em diferentes tipos de disciplinas, e em projetos de pesquisa
“multi” e “inter” disciplinares.
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Nesta Tese, optou-se pelo software Cmap Tools para a elaboração dos mapas
conceituais, por se tratar de um recurso facilitador, que auxilia a compreensão e construção de
conceitos, de forma hierarquizada e reflexível, junto aos leitores, quanto ao aspecto da condução
do processo de compreensão gradativa dos conteúdos, gráficos, tabelas, que são apresentados
no Corpus textual da Tese.
Figura 13 - Representação da Interface do Software Cmap Tools.

Fonte: http://cmap.ihmc.us/.

A Figura 13 representa a interface do software Cmap Tools, que nesta respectiva
Tese foi utilizado para auxiliar a construção dos mapas conceituais, cuja proposta didática e
cognitiva, consistiu em mostrar as relações conceituais de subordinação e superordenação,
segundo a teoria Ausubeliana. Nesse contexto, os conceitos mais gerais e inclusivos foram
apresentados na parte superior do mapa, prosseguindo, de cima para baixo no eixo vertical e
em ordem decrescente de inclusividade, até chegar aos conceitos mais específicos.
Enfim, a tarefa de construir mapas conceituais auxilia pedagogicamente e
cognitivamente o desenvolvimento da capacidade de análise e síntese, favorecendo o
desenvolvimento do processo de (co)aprendizagem na construção de novos saberes.
(OKADA, 2007; 2008a; MOREIRA, 2011; SOUSA; RIBEIRO, 2015).
Tecidas as considerações na subseção 2.4.1 sobre o mapeamento cognitivo da
aprendizagem e da pesquisa, na subseção 2.4.2 que se sucede, será abordada a contribuição do
mapeamento cognitivo de dados multidimensionais no desenvolvimento da pesquisa.

2.4.2 Mapeamento cognitivo de dados multidimensionais no desenvolvimento da pesquisa
A discussão apresentada anteriormente, sobre possibilidades de partir da
transdisciplinaridade, para poder emergir e construir mecanismos de transversalidade
entre áreas de conhecimento, de uma forma mais avançada, abre novas portas para o
desenvolvimento da pesquisa e análise de dados multidimensionais. Especificamente no caso
da presente Tese de Doutorado, tais procedimentos podem ser operados quando se busca refletir

88
sobre os eventuais caminhos de aproximação entre os campos da aprendizagem,
transdisciplinaridade e tecnologias.
Ademais, tal estratégia pode ser favorecida através da análise qualitativa
multidimensional, o que é alcançado fazendo-se o uso do software de mapeamento cognitivo
de dados qualitativos multidimensionais CHIC, na busca de emergir inter-relações do tipo
hierárquicas e relacionais, entre dados de campo, oriundos de distintos campos de conhecimento
(MORAES; VALENTE, 2008; RIBEIRO et. al., 2018; VALENTE, 2015).
Nessa perspectiva de uso cognitivo das TIC, as ferramentas do Mapeamento
Cognitivo se fazem úteis, visto que a sociedade se encontra mergulhada em uma grande
diversidade de informações, as quais requerem dos sujeitos a capacidade de transformá-las em
conhecimentos significativos.
Desse modo, a utilização do software de mapeamento cognitivo de dados
multidimensionais CHIC, permitirá a formação de redes semânticas, com o desenvolvimento
de inúmeras habilidades cognitivas, dentre elas: categorizar e reorganizar o conhecimento,
estabelecer inter-relações entre conceitos no conjunto de narrativas geradas e postadas pelos
participantes, nos fóruns de discussão do TelEduc, as quais serão produzidas em função de seus
momentos de discussão colaborativa dos temas de estudo dos conteúdos pedagógicos
transcritos nos fóruns que sucedeu a disciplina citada anteriormente. (OKADA, 2007; 2008a;
OKADA et al., 2013).
Diante desse contexto, ressalta-se que a Seção 3 retratará sobre os procedimentos
metodológicos, no qual estarão delineados os procedimentos práticos sobre o uso do software
CHIC, metodologicamente inter-relacionando à técnica de análise textual discursiva (ATD),
que será utilizada no processo de mapeamento e categorização das narrativas nos fóruns de
discussão TelEduc.
Na Subseção 2.5, apresenta-se a convergência entre os campos de conhecimento da
pesquisa.

2.5

Convergência

entre

os

campos

de

conhecimento:

Aprendizagem,

Transdisciplinaridade e Tecnologias na Educação e na Pesquisa

Dentro de uma proposta de elaboração de mapeamento cognitivo de inter-relações,
e (re)significações, que envolvam informações, conceitos e pressupostos, originários de
diferentes campos de conhecimento, como: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e
Tecnologias, a Figura 14, que se sucede, representa o núcleo duro dessas possíveis (sub)áreas
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de conhecimento, bem como seus subcampos de conhecimento ou áreas de contorno
associados (COSTA, 2018; RIBEIRO et al., 2016.b; SOUSA, 2015).
Figura 14 - Representação de um exemplo ilustrativo de inter-relações entre os campos de conhecimento e (sub)
campos de conhecimento, contendo seus respectivos núcleos duros e áreas de contorno.

Fonte: Adaptação (SOUSA, 2015).

A rosácea visualizada na Figura 14 caracteriza os três (sub)Campos de
Conhecimento Representativos do campo de pesquisa, que se encontram delimitados no
referencial teórico da presente Tese (COSTA, 2018; RIBEIRO et al., 2016.b; 2017; SOUSA,
2015)
a) Transdisciplinaridade;
b) Aprendizagem;
c) Tecnologias.
O núcleo duro de cada campo de conhecimento contém os conceitos, leis e
princípios estruturantes que fundamentam e caracterizam um determinado campo ou área de
conhecimento (disciplina), já sua área ou subcampo de contorno, formado por uma região
anelar externa e de cor menos intensa, contém as estruturas conceituais consideradas
complementares e que, por sua natureza, a área de contorno se constitui numa interface,
associada ao núcleo duro que permite promover a construção de interfaces de transversalização,
perante outros campos de conhecimento, na busca da nucleação de ações interdisciplinares e/ou
transdisciplinares (BARROS, 2011; KUHN, 1991; RESENDE, 2014; RIBEIRO et al., 2016.b).
Na perspectiva da necessidade de resolução de problemas que apresentem um maior
aspecto de complexidade e que envolvam o inter-relacionamento, transversalização e
ressignificação de conhecimentos de distintas áreas de conhecimento (disciplinas), se
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caracteriza a necessidade de construção de uma proposta transdisciplinar, o que eventualmente
pode ter sua gênese concebida a partir de um certo campo de conhecimento.
No caso da respectiva Tese, esse complexo e multidimensional processo cíclico de
transversalização se faz necessário à medida que surge, junto ao pesquisador, a necessidade de
executar operacionalmente a investigação cientifica, ao observa que, a partir de seu núcleo duro
e subcampo de contorno, é preciso estabelecer formas de inter-relações junto aos campos da
transdisciplinaridade, aprendizagem e tecnologias. (COSTA, 2018; RIBEIRO et al., 2016,
2017; SOUSA, 2015).
Tais mecanismos de transversalização equivaleriam às tomadas de ações
transdisciplinares que, progressivamente, na forma de movimento de idas e vindas, que partem
da região de contorno da Transdisciplinaridade para as subcampos de contorno dos outros dois
campos de conhecimento, alternando-se através da formação de movimentos cíclicos, operados
das regiões dos subcampos de contorno para as regiões dos núcleos duros e vice-versa.
Observa-se na Figura 14, que esse processo de transversalização pode ser
representado na rosácea pela região de cor escura, caracterizada como a zona do sagrado ou
zona de não resistência, ou seja, aquilo que não se conhece ou que ainda não se percebe. Nesta
região, pode ocorrer estágios de maturação transdisciplinar mais avançados, que tendem a
culminar na emergência de múltiplos saberes e/ou em novos estágios de percepção da realidade.
Segundo Nicolescu (1995), cada nível de realidade encontra-se associado a um
determinado nível de percepção, e que entre esses níveis existe uma zona de não-resistência,
também denominada por ele como zona do sagrado. Ou seja, uma zona de transparência
absoluta, devido às limitações da mente e corpo humano e de seus instrumentos operacionais.
É uma zona ou dimensão, que aparentemente pode não estar submetida a alguma forma
aparentemente perceptível de racionalidade, e que corresponde ao lugar onde se trabalha a
intuição, a caordicidade, o inesperado, o imaginário e a criatividade.
Convergir e caminhar caórdica e rizomaticamente na direção da zona do sagrado,
favorece e potencializa a emergência do novo, como a maturação de pensamentos mais críticos,
complexos, holísticos e sistêmicos, e, implicativamente, emerge o desenvolvimento de novas
competências e habilidades, como no caso de resolver problemas e construir múltiplos e
complexos saberes, assim como conceber a transversalização entre conteúdos oriundos de
diversas (sub)áreas de conhecimento.(BATALLOSO, 2011; MORIN, 2012; NICOLESCU,
2014; RIBEIRO et al., 2017).
Diante desse contexto, percebe-se que a concepção do sagrado é imprescindível para
promover a abordagem racional do conhecimento, pois se constitui num elemento que
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potencializa e promove conexões multidimensionais e complexas, ou seja, consiste na
maturação mais avançada da transdisciplinaridade. (BATALLOSO, 2011; MORAES, 2008;
MORAES; MORIN, 2007; NICOLESCU, 2002), possibilitando ao pesquisador coinvestigador emergir e construir mecanismos de transversalidade entre áreas de
conhecimento, de uma forma mais avançada, ao abrir novas portas para o desenvolvimento da
pesquisa e análise de dados multidimensionais.
Enfim percebe-se que na respectiva Tese busca-se refletir sobre os eventuais
caminhos de aproximação entre os campos da aprendizagem, transdisciplinaridade e
tecnologias, fazendo-se uso da análise qualitativa dos dados multidimensionais, o que pode ser
favorecida pelo uso do software CHIC, integrado a análise textual discursiva ATD, a fim de
facilitar para o pesquisador-coinvestigador a emersão nas inter-relações do tipo hierárquicas e
relacionais, entre dados de campo, oriundos de distintos campos de conhecimento, obtidos nas
narrativas dos participantes na plataforma TelEduc (ALMEIDA, 2008; ALMOULOUD, 2008;
PRADO, 2003, 2008; RIBEIRO et. al., 2015).
Tecidas as considerações na subseção 2.5 Convergência entre os campos de
conhecimento: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias na Educação e na Pesquisa,
nas subseções que se sucedem, serão apresentados a integração entre os conteúdos pedagógicos
e as seções didática da disciplina TTEC_2018.1 no desenvolvimento de situações de
aprendizagem.

2.5.1 Contextualização de conteúdos pedagógicos de Física na Educação e na Pesquisa:
ondulatória
No meio em que socialmente se vive, a todo instante se é submetido a ruídos e sons
de toda natureza, portanto é proposto nesta prática pedagógica vivenciar, observar, interpretar
e emergir indícios de compreensão do comportamento dessas perturbações, que se propagam
em determinados meios materiais ou do ar, fundamentando-se nos pressupostos

da

aprendizagem significativa ao valorizar os conhecimentos prévios dos cursista e os materiais
potencialmente significativos, utilizados durante a prática, a fim de compreender o
comportamento ondulatório dos sons associados às funções trigonométricas do tipo
seno/cosseno, através do uso pedagógico do software de simulação PhET série de Fourier.
Bleicher et al. (2002), propõem simular, analisar e interpretar o comportamento das
ondas sonoras utilizando o computador como ferramenta pedagógica no ensino de Física, uma
vez que o software de simulação PhET, propicia a escuta do som representativo de uma
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determinada onda sonora modelada matematicamente, por uma série de funções
trigonométricas, representando espectro de harmônicas de uma onda sonora. Ressalta-se que a
recursividade do software PhET, conforme observa-se na Figura 15, será gradativamente
apresentada durante o desenvolvimento das subseções 2.5.1 e 2.5.2.
Figura 15 – Representação de uma simulação de ondas sonoras construídas com auxílio do software PhET.

Fonte: Software PhET Fourier: criando ondas 3.06.

O software PhET proporciona se poder pedagogicamente visualizar, discutir
colaborativamente, interpretar, (res)significar e compreender o comportamento das ondas
sonoras em discussão de forma bem mais sistêmica e facilitada, conforme as representações e
recursos operacionais expressas na Figura 15. É possível arbitrar, utilizando o cursor do mouse,
diferentes arranjos de valores numéricos, para as amplitudes associadas à cada harmônica (Ai),
conforme os recursos operacionais, presentes na janela superior.
Também se pode observar e interpretar, na janela central esquerda da Figura 15, o
comportamento dinâmico dos respectivos harmônicos representativos, assim como interpretar,
na janela inferior esquerda da Figura 15, a onda resultante, que representa a soma dos
harmônicos. Ademais, através da ferramenta de medição denominada Expandir Soma,
representada no canto superior direito da Figura 15, é possível visualizar os valores numéricos
atribuídos e associados aos termos da série de funções trigonométrica que representa a função
resultante F(x,t).
Ressalta-se que é possível habilitar o recurso áudio sonoro, o que permitirá se
configurar os dados numéricos de entrada, no intuito de escutar diferentes combinações de
timbres sonoros. Tais recursividades operacionais e pedagógicas do software permitem
estabelecer múltiplas pontes entre teoria e prática, podendo-se assim internacionalmente
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visualizar e interrelacionar, distintos elementos conceituais da ondulatória, tais como:
amplitude, frequência, velocidade, período e comprimento de onda e timbres resultantes.
No mundo moderno, dificilmente alguém não se depara com o uso da ondulatória,
seja em uma atividade extremamente simples como ouvir o canto de um pássaro ou mesmo
compreender o funcionamento dos aparelhos de imagem, na comunicação e no uso em
tratamentos quimioterápicos. Entretanto, percebe-se a dificuldade em definir, relacionar e
compreender conceitos básicos da ondulatória, tais como amplitude, comprimento de onda,
frequência entre outras grandezas físicas que estão diretamente relacionadas ao funcionamento
dos aparelhos utilizados que nos cercam.
Nesse contexto, ressalta-se que durante a aula presencial, o pesquisadorcoinvestigador subsidiou possíveis dificuldades ao analisar as diferentes concepções e
entendimentos sobre as grandezas que envolvem a ondulatória, favorecendo os Alunos cursistas
durante a execução da prática pedagógica condições de manuseio com as ferramentas do
software PhET. Com intuído de favorecer o embasamento conceitual mais claro das grandezas
físicas relacionadas à ondulatória, o que será discutida durante a prática, apresentam-se algumas
definições conceituais básicas:
a) amplitude (A): Corresponde ao maior valor da elongação, está relacionada com
a energia transportada pela onda. Na acústica a amplitude diferencia o som mais
intenso (maior amplitude) do som menos intenso (menor amplitude);
b) comprimento de onda (λ): É a menor distância entre dois pontos que vibram em
concordância de fase, em particular, é a distância entre duas cristas ou dois vales
consecutivos;
c) frequência (f): Está relacionada ao número de oscilações executadas por qualquer
ponto da onda, por unidade de tempo. Na acústica a frequência diferencia um som
grave (espectro de frequências relativamente mais curtas) de um som agudo
(espectro de frequências relativamente mais longas). A frequência da nota musical
é caracterizada pela variação de pressão causada no ar durante um intervalo de
tempo periódico, podendo ser representada por funções seno/cossenos.
d) período (T): Está relacionado ao tempo gasto para realização de uma oscilação
completa em um determinado ponto da onda;
e) velocidade (V): É caracterizada pela razão entre o comprimento de onda e o
tempo que a mesma gasta para realizar uma oscilação completa.
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2.5.2 Contextualização de conteúdos pedagógicos de Música e Matemática no
desenvolvimento da Educação e Pesquisa: séries de funções trigonométricas

A compreensão e interpretação teórica por parte dos professores de matemática
sobre a concepção histórica do estudo das ondas sonoras pelo ser humano é de fundamental
importância para a criação de recursos didáticos que dialoguem com experiências atuais no
campo da música, como se propõe nesta Tese de doutorado. Considerando o referencial
histórico, pode-se ainda afirmar que a utilização de estruturantes matemáticos no estudo da
acústica constitui-se matéria de pesquisa desde a antiguidade. (ABDOUNUR, 1999)
Relatos históricos afirmam que Georg Simon Ohm em 1843, fez um estudo pioneiro
no campo da psicoacústica, incorporando elementos ao estudo da audição humana, inaugurando
o estudo instrumental da percepção do som. Fazendo-se uso de aparatos como tubos sonoros,
sirenes de discos, dentre outros, identificou relações entre as variações de frequência de um
som, ou seja, sua altura e a de sua intensidade, a qual está relacionada à amplitude da onda
sonora, percebida por um ouvido normal. (ROSSING, 1990; ROEDERER, 1998).
Analisou a influência das frequências dos harmônicos na percepção de um som
complexo. Para Ohm (1843), o ouvido analisa os sons complexos, na forma de uma combinação
de tons puros, sugerindo uma decomposição do que seria a série harmônica do som que é
auditivamente percebida. A partir desses estudos pode-se então compreender que o timbre
representa a qualidade psicofisiológica do sistema auditivo, o que permite distinguir dois sons
complexos, de mesma magnitude de amplitude, e com a mesma frequência fundamental, mas
que possam diferir em uma ou mais características físicas, tais como a série harmônica, o
espectro sonoro, e/ou outros parâmetros que possuam comportamento de ordem temporal.
Uma leitura pormenorizada da história da acústica e da teoria musical passa a revelar
a importância da matemática, no entendimento do universo do som, que se retrata desde a
Grécia antiga, através dos relatos de experiências com o monocórdio, as quais marcaram a
primeira tentativa de modelar matematicamente, as relações naturais, entre os sons de uma
corda posta a vibrar em determinadas frações do seu comprimento útil (ABDOUNUR, 1999;
MONTEIRO Jr; MEDEIROS, 1999)
A caracterização da modelagem matemática, como as séries de Fourier foram
impulsionadas por problemas como a vibração de uma corda em instrumentos musicais
(LINDSAY, 1973). Aponta-se como estruturante o conceito de função, que ao longo da história
foi também estendido, para incluir expressões e curvas livres. Outro importante marco
estruturante, refere-se à representação de funções através das séries de Fourier. Contudo, a
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aceitação à época de que uma função pudesse ser decomposta e representada através de uma
série de funções seno e cosseno, teve de ser acompanhada de uma ampliação em seu conceito,
bem como do desenvolvimento do princípio da superposição das vibrações numa corda.
As séries de Fourier nasceram num contexto de pesquisa, alheias ao problema da
corda vibrante. Fourier não estava preocupado com o desenvolvimento da acústica, e sim com
o problema da condutividade térmica. O modelo matemático desenvolvido por ele caracterizava
a intenção de explicar a propagação do calor em meios sólidos, do que mais tarde implicou no
desenvolvimento de uma forma de sua solução por séries de funções trigonométricas.
Embora mencionada solução haja se mostrado infrutífera no contexto da
termodinâmica, tal fator levou ao desenvolvimento deste arcabouço matemático, o que
posteriormente seria utilizado por Ohm, no intuito de construir uma solução matemática, para
o problema da vibração de uma corda. Esse estudo propiciou o embasamento, para a atual
concepção e formalização matemática da série de Fourier.
Sabe-se que a representação matemática de um som complexo em função de seus
harmônicos componentes é conhecida como análise de Fourier, e o conjunto destes harmônicos
é denominada de série harmônica do som analisado. Nesta decomposição, cada um dos
harmônicos possui uma frequência própria e pode ter sua representação analítica expressa a
partir de funções do tipo seno ou cosseno, com coeficiente ‘n’ inteiro que indica o número do
harmônico, o qual possui sua frequência e amplitude característica. O primeiro harmônico da
série é chamado de fundamental, o qual caracteriza mais significativamente a altura
(frequência) e a intensidade sonora (amplitude) da nota musical.
Após o breve resgate histórico, realizou-se uma combinação de recursos de
utilização do painel de controle do software PhET, conforme ilustrado na Figura 16.
Figura 16 - Representação que ilustra o painel de controle dos parâmetros do software PhET Fourier 3.06.

Fonte: Software PhET (Série de Fourier 3.06: criando ondas).
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Partindo-se das diversas ferramentas, disponibilizados no citado painel de controle,
conforme observado na Figura 16, foi possível realizar a simulação, visualização e interpretação
de diversos efeitos, associados ao comportamento de diferentes ondas sonoras.
Ademais,

a

ferramenta

controle

dos

gráficos,

possibilita

aos

alunos

colaborativamente definirem as formas de funções analíticas, atribuir seus valores numéricos e
estabelecer as possíveis e desejadas relações entre espaço, tempo e velocidade e
consequentemente calcular numericamente o comprimento de onda e período, com auxílio da
ferramenta medição. Ressalta-se a possibilidade de visualizar, discutir e interpretar a fórmula
matemática completa da onda e suas harmônicas, ao expandir, analítica e numericamente, a
soma dos termos componentes da função matemática, na ferramenta modelo matemático.
De modo decorrente, seja de forma selecionada para cada umas das harmônicas
componentes da onda, ou para a onda sonora resultante da soma das harmônicas, é possível,
através do uso da ferramenta controle de áudio, ouvir e interpretar auditivamente a intensidade
do som, associada à amplitude e/ou perceber a altura da frequência, seja de cada uma das
harmônicas ou da onda sonora resultante da soma das harmônicas.
Relata-se, que através do uso pedagógico do software PhET é possível escutar a
intensidade (amplitude) e altura (frequência) do som representativo, de determinada onda
sonora, modelada matematicamente, ao se formular analiticamente uma série de funções
geométricas, do tipo seno e cosseno, como a descrita a seguir, para representar a modelagem
aproximada de um determinado espectro de harmônicas, representativas de uma onda sonora.
Essa formulação analítica da série de funções geométricas, pode ser representada mais
genericamente pela Equação 1, e depois inserida, na forma de dados de entrada, na função play
do software (BLEICHER et al., 2002).
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(Eq. 1)

Na Equação 1, Ai, 𝜆i e Ti respectivamente representam a amplitude, o comprimento
e o período associados à i-ésima Harmônica Fundamental de uma onda sonora.
Em seguida, atribuem-se os valores numéricos para os diferentes termos
componentes da série trigonométrica, os quais representam suas harmônicas fundamentais, ou
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seja: número de termos na série de funções, expresso por “n”, os valores numéricos para as
amplitudes, os comprimentos e períodos das harmônicas, ou seja, Ai, 𝜆i e Ti.
Após atribuído os valores numéricos supramencionados, num passo seguinte,
operacionalmente executa-se a função Play do software. Nesse momento, de forma interacional
e colaborativa, os Alunos cursistas puderam ouvir, analisar e interpretar o som gerado, quer nos
aspectos de sua intensidade de audição, ou perceberem a característica de sua altura, ou seja, se
mais grave ou agudo, o que abre portas para se promover uma discussão do processo de
integração entre a Educação Transdisciplinar, inter-relacionando e se ressignificando
conhecimento dos campos da Matemática, Física e Música, além de se discutir a importância
do uso Pedagógico das TIC, para facilitar a construção de conhecimentos e saberes
pedagógicos e tecnológicos (BLEICHER et al., 2002; RIBEIRO et al., 2017; SOUSA, 2015).
Enfim, para os participantes, as ações desenvolvidas nessas práticas, se constituem
em um significativo recurso pedagógico a ser também explorado, quanto às possibilidades de
estabelecimento colaborativo de múltiplas inter-relações, envolvendo: a visualização e
simulação fenomenológica do comportamento da onda sonora; ressignificação mútua entre
teoria e prática e (re)construção de saberes relacionados à apropriação pedagógica e cognitiva
das TIC como ferramenta auxiliar ao desenvolvimento da coaprendizagem (DEWEY, 1979;
RIBEIRO et al., 2008; SCHÖN, 2003).
Neste subtópico da Tese buscou-se destacar a importância de se poder interrelacionar conceitos e pressupostos, oriundos de campos da matemática e música, subjacente
ao desenvolvimento das funções trigonométricas, mas também a busca de um ensino
transdisciplinar, multifacetado, aproximando o ensino e a aprendizagem da matemática, física
e música, a tantas outras experiências colaborativamente vivenciadas pelos estudantes. Na
subseção 2.5.3, será discutido sobre a contextualização de conteúdos da Educação
Socioambiental na pesquisa e na educação: conscientização ambiental e ecologia rasa.

2.5.3 Contextualização de conteúdos da educação Socioambiental na Educação e Pesquisa:
conscientização ambiental, antropocentrismo e ecologia rasa

Nas últimas décadas, de modo sucessivo comenta-se sobre temáticas relacionadas
com o meio ambiente, desde o desenvolvimento sustentável, economia ecológica e ecologia
política até a questão da ética, cidadania e apropriação social da natureza, fruto de uma crise do
mundo globalizado. (BATOLLOSO, 2015)
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Cenários de devastação planetária relatados nas mídias e redes sociais suscitam a
necessidade da renovação das políticas públicas e do currículo (MORAES; BATALLOSO,
2015; RIBEIRO, 2016; SACRISTAN, 1998), quanto a se garantir e questionar a preservação
do amor à vida e dos direitos de todos os seres vivos, no sentido de favorecer os princípios da
Ecologia Profunda. Porém o que se observa por parte das autoridades é uma redução da
Educação Ambiental a um mero processo de conscientização de cidadão e/ou capacitação de
profissionais para uma gestão ambiental orientada para a maximização econômica.
Nesta perspectiva de renovação das políticas públicas e do currículo, educadores
devem exercer um papel fundamental dentro e fora das instituições de ensino, ao utilizarem
propostas sobre educação ambiental que favoreçam a conscientização e formação dos cidadãos,
dotando-lhes novas competências, habilidades e múltiplos saberes, de tal modo que os sujeitos
sejam capazes de transversalizar, (re)significar e inter-relacionar, diferentes conhecimentos
científicos e tecnológicos, perante conhecimentos socioambientais relativos às questões e
desafios de natureza ambiental e ecológica (CHRISPINO et al., 2013; COSTA et al., 2015;
JACOBI, 2005, 2007; TRISTÃO, 2005).
Diante desse contexto o educador necessita de um amplo domínio de saberes de
natureza curricular e disciplinar, bem como novas visões do processo de construção do
conhecimento, superar visões de caráter (uni)disciplinar, cartesiano, reducionistas e lineares, e
se esforçar para empreender processos de desfragmentação curricular (MORAES, 2015).
Nesse sentido, o uso pedagógico e cognitivo de recursos das TIC, pode possibilitar
uma maior integração curricular entre as ciências, as tecnologias, sociedade e o meio ambiente,
favorecendo o desenvolvimento de diferentes alternativas e situações de coaprendizagem,
utilizando e integrando recursos, do tipo: mapeamento de vídeos e sites, que tratem sobre
questões de meio ambiente, discussão argumentativa sobre questões de natureza ambiental e
ecológica, através do uso de fóruns de discussão em ambientes virtuais de aprendizagem, entre
outras possíveis inovações na prática docente (COSTA et al., 2015; RIBEIRO, 2016).
Nesta respectiva Tese o pesquisador-coinvestigador fez uma contextualização
complementar e transdisciplinar, durante a prática pedagógica, utilizando temáticas e
questionamentos, relacionados aos valores humanos, advindos de outras (sub)áreas de
conhecimento, como: educação, currículo, educação ambiental, ética, sociologia e antropologia.
Tal estratégia pedagógica favoreceu, junto aos Alunos cursistas, a concepção de múltiplas e
complexas possibilidades de transversalizações entre diferentes campos de conhecimento.
(MORAES; BATALLOSO, 2015; RIBEIRO et al., 2017; ZABALA, 2000).
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No primeiro momento da execução da prática pedagógica, o pesquisadorcoinvestigador realizou uma abordagem juntos aos Alunos cursistas sobre o estudo das ondas,
enfatizando aplicações quanto aos efeitos causados por ondas eletromagnéticas. Para tanto,
foram sugeridos três vídeos do Youtube que estão representados na subseção 2.6, em que se
reportam ao efeito do vazamento do Reator de Chernobyl, decorrido na Ucrânia em 1986, e
seus catastróficos e profundos danos, causados às crianças, fauna e meio ambiente.
No segundo momento, ou seja, após a apresentação dos vídeos o pesquisadorcoinvestigador fez uma discussão sobre as inúmeras crianças, que foram contaminadas pelo
efeito radiativo, que consequentemente, desenvolveram diferentes tipos de câncer e anomalias
mentais e anatômicas, devido mutações genéticas, analogamente a desastrosos efeitos causados
à vida e cidadania dos animais. Na ocasião foi dialogado sobre políticas públicas, mudanças
curriculares, ecologia profunda e o excessivo caráter antropomórfico exercido pela sociedade.
(MORAES; BATALLOSO, 2015; NAESS; ROTHEMBERG, 1990; SACRISTAN, 1998)
Enfim os dados foram coletados nos Fóruns Temáticos de Discussão TelEduc. Nesse
novo estágio da pesquisa coinvestigativa, os dados coletados foram metodologicamente
organizados, na forma de categorias, seguindo-se os pressupostos da ATD, para, em seguida,
serem processados, analisados e interpretados, adotando-se os pressupostos da AQM. Nesta
última fase, houve a participação coinvestigativa entre os pesquisadores formadores Ricardo
Diniz, Ubaldo Tonar e o Orientador – formador Júlio Wilson Ribeiro, no sentido de discutir
colaborativamente a interpretação dos dados da pesquisa.

2.6 Integração pedagógica, metodológica de software de simulação e vídeo para
estabelecer inter-relações entre educação matemática, científica, musical e socioambiental

A prática pedagógica utilizada na pesquisa, ressalta a relevância da dimensão da
transdisciplinaridade, caracterizada através de ações voltadas à desfragmentação curricular, e
caracterizou-se pela tessitura de inter-relações, envolvendo aspectos pedagógicos e
conteudísticos entre subcampos de conhecimentos: da Física, na construção, visualização e
interpretação do comportamento de ondas, seus elementos e características. Da Acústica e
Educação Musical, durante o desenvolvimento da análise de frequências sonoras, como nos
casos de sons grave e agudo, na qualidade do som produzido, timbre. Do campo da Matemática,
no caso, na formulação analítico e numérica de expansão em séries de funções trigonométricas
tipo senoidais ou cossenoidais, obtidas na série de Fourier, com auxílio do software PhET.
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Complementarmente às práticas realizadas, envolvendo aspectos pedagógicos e
conteudísticos voltados ao estabelecimento de inter-relações entre subcampos de
conhecimentos: da Física, Matemática e Educação Musical, integrou-se às atividades práticas
o uso pedagógico de vídeos coletados do Youtube, envolvendo um quarto campo de
conhecimento, evidenciando aspectos de caráter socioambiental (RIBEIRO et al., 2018).
A Figura 17, ilustra um momento da mediação pedagógica do Doutorando Ricardo
junto os Alunos cursistas, durante uma aula presencial da disciplina TTEC_2018.1, reportandose ao processo de integração pedagógica e metodológica do software PhET e de vídeo para
estabelecer inter-relações entre educação matemática, científica, musical e socioambiental.
Figura 17 - Mediação pedagógica do doutorando Ricardo durante uma aula presencial da disciplina TTEC_2018.1.

Fonte Própria 2018.1.

Diante desse cenário o educador – coinvestigador, ressalta a necessidade de
considerar os conhecimentos prévios dos Alunos cursistas, refletindo-se sobre a prática
pedagógica que foi desenvolvida, no que tange as situações de aprendizagem baseadas nos
princípios da etnomatemática (D’AMBRÓSIO, 2015) da educação inclusiva (GOMES, 2017)
da transdisciplinaridade (MORIN; MORAES, 2015), com intuito de favorecer as apropriações
de novos conhecimentos e percepções, durante o desenvolvimento das práticas e da pesquisa.
Nesse contexto, o Pesquisador Educador - Coinvestigador Transdisciplinar
fundamentou sua docência numa base, que, para além de conhecimento epistêmico, se
enriquece de um conjunto de competências que agregam respeito à natureza, cuidado e
amorosidade à vida, bem como, as pessoas que se encontram em formação. Sobre esse aspecto,
(MORAES, 2010, p. 4) afirma que “Tanto à docência como a discência não podem ser
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constituídas por ações de transmissão, transferência e memorização, mas por processos de
aprendizagem solidários e amorosos [...]”.
Nesta pesquisa, percebe-se uma complexa dimensão pedagógica, interpretada numa
visão das necessárias formações do educador – coinvestigador transdisciplinar do século XXI.
Uma perspectiva transdisciplinar opera de forma aberta, para a construção do conhecimento
através e entre as variadas disciplinas. Essa dinâmica se configura numa complexa e rizomática
ação de comunicação interdisciplinar em rede, tendo a função de funcionamento em espiral
evolutiva para dar lugar a uma rede de conhecimentos, que aufere como produto, a articulação
de saberes tecidos pelos seres humanos.
Outro ponto bastante significativo, desenvolvido durante a análise da prática
pedagógica foi a apresentação de vídeos, a fim de proporcionar aos participantes um espaço
de reflexão sobre os efeitos que a radiação provocou na fauna, flora e nas relações humanas
e sociais, transversalizando com outras áreas de conhecimento.
Nesses vídeos, é destacado o altruísmo de um garoto, que teve seus membros
altamente deformados pelo efeito radiativo, mas que deseja ser médico ao crescer, e ajudar a
outras crianças vítimas do acidente de Chernobyl.
Na Figura 18, observa-se representações imagéticas, reportando-se ao sofrimento
de uma enorme série de animais e crianças, anatomicamente deformados, evidenciadas nos
vídeos durante a prática pedagógica para contextualizar situações de aprendizagem e gerar
profundas e complexas reflexões socioambientais.
Figura 18 – Representação de graves anomalias causadas em seres vivos pela radiação de Chernobyl.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ZRrBU2rF-2s.

Ressalta-se, que todos esses eventos instigam, sob a ótica da transdisciplinaridade,
se questionar: os currículos fortemente antropocêntricos, nossa sociedade humana, nossos
modelos educacionais, de modo a se repensar em como (re)construir um modelo de Educação
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mais embasada nos princípios da transdisciplinaridade, no que se refere aos níveis de percepção,
terceiro incluído e complexidade, quanto a se garantir e questionar a preservação do amor à
vida. (MORAES; BATALLOSO, 2015; RIBEIRO, 2018; SACRISTAN, 1998).
Enfim, com base nas reflexões produzidas no transcurso da prática pedagógica,
torna-se possível interpretar imageticamente na Figura 19 o mapeamento cognitivo dos
movimentos multidimensionais e complexos da Emergência da Transdisciplinaridade,
resultantes da maturação do processo de inter-relacionamento entre conteúdos de (sub)campos
de conhecimento da Matemática, Física, Música e Educação Socioambiental. (COSTA, 2018;
MORAES, GALIAZZI, 2016; RIBEIRO et al., 2017; SOUSA, 2015).
Ressalta-se,

que

essas

transverzalizações

cíclicas,

progressivamente

se

(auto)configuram na forma de movimentos de idas e vindas, representados por setas que se
intercruzam, caracterizando um processo analítico, rizomático, multidimensional e complexo,
sob a égide dos princípios da transdisciplinaridade (MORIN, 2012; NICOLESCU, 2000)
Figura 19 - Emergência da Transdisciplinaridade resultante da maturação do processo de inter-relacionamento
entre conteúdos de (sub)campos de conhecimento da Matemática, Física, Música e Educação Socioambiental.

Fonte Elaborada Colaborativamente com o Orientador.

Na Seção 3, serão discutidos os procedimentos metodológicos e de investigação da
pesquisa, destacando-se previamente a importância da adoção de pressupostos epistemológicos,
ontológicos da transdisciplinaridade.
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3 PROCEDIMENTOS

METODOLÓGICOS

E

DE

INVESTIGAÇÃO

ITEC_UTRDJW

3.1 Renovar a concepção e construção de uma visão holística da pesquisa sob a égide da
transdisciplinaridade e complexidade

Antes de partir para arrazoar os procedimentos metodológicos e de investigação da
respectiva pesquisa, no que se refere a classificação, a caracterização contextual, instrumentos
de coleta de dados e a operacionalização do uso do software CHIC na pesquisa, mostra-se
necessário apresentar algumas reflexões e ponderações, frente às rápidas mudanças decorridas
notadamente no século XXI.
Numa visão dos pressupostos da transdisciplinaridade, os caminhos que devam ser
traçados para se conceber uma proposta de caracterização, classificação e realização de uma
pesquisa necessitam ser olhados e elaborados segundo alguns fatores, onde entre eles podem
ser destacados:

a) numa perspectiva da complexidade;

Frente às possíveis fronteiras das tensões epistemológicas, ontológicas e
metodológicas, que podem eventualmente emergir junto ao pesquisador, ao se lançar na
tentativa de caracterizar e classificar sua pesquisa (MORAES, 2015; MORIN, 2011; SOUSA,
2015).
Neste sentido, há de se ponderar que, durante o processo de desenvolvimento de
uma Tese de Doutorado em Educação, a constituição de seu Corpus Teórico é embasada
segundo inúmeras publicações, oriundas de diferentes (sub)áreas de conhecimento. E que,
mesmo entre pesquisadores de uma mesma área de conhecimento, em torno de tentativa de
solução de um mesmo problema, há eventuais possibilidades de existência de diferentes
percepções de realidade e interpretação. Portanto, podem emergir distintas concepções entre os
pesquisadores, quanto a forma e caracterização da elaboração de uma proposta de metodologia
de pesquisa, o que, junto aos distintos pesquisadores, se ancora em suas diferentes visões
epistemológicas e ontológicas, e que, consequentemente poderá produzir diferentes matrizes
metodológicas e interpretativas.
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b) numa perspectiva dos três pilares da Transdisciplinaridade;

Numa reflexão ancorada junto aos paradigmas emergentes, destacando-se o
crescente aumento de velocidade em como, notadamente no século XXI, as áreas de
conhecimento sofrem mudanças, entram em crise e novas áreas de conhecimento surgem, toda
essa volátil complexidade, multirreferencialidade e emergência do novo e inesperado,
certamente põem em crise as consagradas propostas da literatura científica, no tocante à
necessidade de se questionar a necessidade de renovação dos métodos clássicos de
metodologia de pesquisa, anteriormente validados pela comunidade científica.
Neste sentido, quanto à necessidade de renovação dos métodos clássicos de
metodologia de pesquisa, o pesquisador necessita se ancorar junto aos três pilares da
transdisciplinaridade, que são: os níveis de mudança de percepção e realidade, a
complexidade e a lógica do terceiro incluído (NICOLESCU, 2000; 2017).
Nesta nova empreitada, a navegação e a construção de uma nova postura de visão e
interpretação, quanto a sucessivas mudanças nos planos da percepção e realidade, tal estratégia
levará o pesquisador a transgredir transdisciplinarmente, rompendo assim com eventuais
gaiolas

epistemológicas

(D’AMBROSIO,

2011),

quanto

ao

estabelecimento

de

questionamentos e renovação dos métodos de pesquisa adotados, e assim partir em busca do
novo e inesperado (GHEDIN; FRANCO, 2008; MORAES; VALENTE, 2008).
Nesta nova postura transgressora, o pesquisador deve refletir criticamente sobre o
reducionismo que possa se fazer presente, junto à realidade de uma certa pesquisa que esteja
tentando desenvolver, ao tentar adotar uma lógica dominantemente binária, do tipo certoerrado, ou do falso-verdadeiro, a qual metodologicamente vincula-se a princípios e técnicas,
normalmente presentes no descritivo formal de uma determinada metodologia de pesquisa
tradicional.
Neste sentido, ao refletir sobre as limitações reducionista, linear e cartesiana da
lógica binária, deve-se pensar na adoção de uma lógica ternária, que é de natureza não-linear
e multidimensional, ou seja, no princípio do terceiro incluído. E assim, o pesquisador deve
romper com as amarras da linearidade e polaridade do certo-errado, ou do falso-verdadeiro, e
partir para efetivar uma transposição metodológica, junto a princípios e técnicas, presentes no
descritivo formal de uma determinada metodologia clássica de pesquisa, validada na literatura
científica (MORAES, 2015; NICOLESCU, 2017).
Neste novo patamar lógico de construção do pensamento científico, também se deve
partir para confrontar a limitação de uma visão dominantemente fechada e cartesiana, assentada
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na lógica bipolar. Tal efeito ocorre, quando um determinado pesquisador, oriundo de uma certa
área de conhecimento, no que se refere a análise e interpretação de um certo fenômeno,
ancorado numa visão dominantemente unidisciplinar, pode se achar possuidor do domínio
supremo e absoluto da verdade interpretativa, frente à distintas visões do mencionado
fenômeno, expressas por diferentes pesquisadores, pertinentes a outras áreas de conhecimento
(LOPES, 2008; MORAES, 2015; NICOLESCU, 2017).
De modo diferenciado, o pesquisador transdisciplinar está consciente de ser
necessário se apropriar de uma lógica ternária, para progressivamente realizar a construção de
uma visão de mundo e fenomenológica mais sistêmica e holística, quanto à necessidade de
efetivar as devidas transposições metodológicas e ontológicas, dos pressupostos existentes nas
atuais propostas de metodologia de pesquisa.
Como reflexão final, evoca-se da literatura, a exemplificação de algumas ações de
caráter reducionista, quanto a eventuais tentativas de caracterização de referencial
metodológico, no cenário de projetos de pesquisa (SOUSA, 2015).
Na maioria dos cursos acadêmicos, mesmo naqueles em nível de pós-graduação,
solicita-se ao aluno que explicite o seu problema de pesquisa, que o contextualize
e descubra com que método pretende trabalhar, bem como quais serão as
estratégias e os instrumentos para a produção da informação, sem que ele tenha a
menor clareza a respeito da realidade educacional a ser trabalhada. Sabendo, hoje,
que nossa realidade é complexa, mutante, difusa, ambígua, não-linear e muitas
vezes ambivalente, continuamos trabalhando com pressupostos epistemológicos
que privilegiam a linearidade, o determinismo, a fragmentação e a exclusão.
Continuamos forçando a seleção deste ou daquele método com o qual estamos mais
familiarizados, generalizando dados e transferindo-os para outras situações ou
contextos diversificados. (MORAES; VALENTE, 2008, p. 75-76).

Tecidas

aludidas

considerações

sob

um

olhar

dos

pressupostos

da

transdisciplinaridade, a seguir parte-se para a caracterização dos estágios que constituem os
procedimentos metodológicos da pesquisa, como sua classificação, contextualização,
instrumentos de coletas de dados e o uso do software CHIC, que serão adotadas no intuito de
se proceder à realização desta Tese.
TEC_UTRDJW
Na Figura 20, disponibiliza-se um Mapa Conceitual, apresentando os
procedimentos metodológicos e de investigação da pesquisa, numa perspectiva de construção
de uma estratégia cognitiva ausubeliana, para se propiciar a formação de um organizador
prévio, quanto ao conteúdo textual da corrente seção.
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Figura 20 – Mapa conceitual representando a estrutura do Seção 3.

Fonte Própria (2018).

Nesta seção, primeiramente se apresenta a forma de classificação da metodologia de
pesquisa, que será discutida durante o desenvolvimento dos próximos parágrafos, almejando se
caracterizar o perfil metodológico utilizado na presente investigação. Sem perda de
generalidade, sua caracterização assume a seguinte configuração de classificação metodológica
de pesquisa: aplicada (GIL, 2008, p. 26-27; FERRARI, 1982), qualitativa (CHIZZOTTI,
2014; GIL, 2008; GLAZIER; POWELL, 1992; KAPLAN; DUCHON, 1988), exploratória
(GIL, 2008; SELLTIZ et al., 1967, p. 63 apud GIL, 2002, p. 41), de campo (GIL, 2008),
pesquisa-ação (GIL, 2008; THIOLLENT, 2002, p. 14 apud ZANELLA, 2009, p. 33) e
pesquisa colaborativa (IBIAPINA, 2008, p. 20; CORTELAZZO, 2000).
Em seguida, se argumenta como o mapeamento da pesquisa necessita ser adequado
ao desenvolvimento da coleta e análise de resultados das diversas etapas, realizadas durante o
desenvolvimento da pesquisa de campo. Complementarmente, para a organização e a análise
dos dados, expressos nos relatos postados nos fóruns temáticos de discussão, serão apresentadas
e discutidas os pressupostos teórico e metodológicos da técnica de análise textual discursiva
(MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2006; 2011) e a metodologia de análise qualitativa
multidimensional hierárquica, implicativa e coesitiva, esta última, realizada através do uso
do software de mapeamento cognitivo de dados multidimensionais CHIC (ALMEIDA, 2000,
2008; ALMOULOUD, 2008; MORAES; VALENTE, 2008; OKADA, 2008a; PRADO, 2003,
2008; SOUSA, 2015).
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3.1.1 Processos de Classificação da Pesquisa

A Figura 21 representa um MC ilustrando a classificação da metodologia de
pesquisa utilizada na presente Tese. Quanto as formas clássicas, segundo (GIL, 2008, p. 26-27;
FERRARI, 1982), são estabelecidas quanto à natureza, quanto à abordagem do problema,
quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos.
Figura 21 – Classificação da metodologia de pesquisa atribuída para a Tese.

Fonte Própria (2019).

Nos aspectos de classificação da presente pesquisa, optou-se por adotar algumas
categorias consideradas adequadas às suas peculiaridades, de modo a poder mapeá-la segundo
alguns níveis, considerados mais específicos.
Neste contexto, a presente investigação pressupõe analisar, segundo concepções
pedagógicas da teoria da aprendizagem significativa e dos pressupostos da transdisciplinaridade
o desenvolvimento da aprendizagem, e como, professores e estudantes, da disciplina presencial
TTEC mapeiam, constroem e inter-relacionam conceitos, durante a realização de atividades
pedagógicas telecolaborativas, realizadas no AVA TelEduc.

108
Atrelados aos pressupostos anteriores, quanto à natureza, a Tese é classificada como
uma pesquisa aplicada, pois objetiva propor uma metodologia, utilizando recursos de
modelagem computacional e sessões didáticas aplicadas aos fóruns de discussão, através do
mapeamento e da realização de uma prática pedagógica colaborativa, desenvolvida entre os
participantes, contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem significativa, no estudo
da ondulatória e da acústica, assim como da educação socioambiental.
Quanto à abordagem do problema, a presente pesquisa caracteriza-se como sendo
uma pesquisa qualitativa, pois ela envolve uma observação e interpretação qualitativa de dados
associados às narrativas postadas nos fóruns de discussão AVA TelEduc, os quais serão
analisados de forma direta pelo presente educador-pesquisador para gerar os dados, sem
utilizar-se diretamente de análise estatística ou de outros métodos qualitativos (GIL, 2008;
GLAZIER; POWELL, 1992; KAPLAN; DUCHON, 1988).
Embora aspectos de ordem qualitativa e quantitativa, de algum modo estejam
presentes no processo de constituição e desenvolvimento de uma investigação científica, e estes
apresentam um caráter de inter-relacionamento entre si, o que se torna mais latente no século
XXI com o surgimento de inúmeros softwares do tipo “quali-quanti”, isto certamente mudará
os destinos e consolidará a importância do uso destes tipos de aplicativos, no aspecto de
aprimorar a qualidade das pesquisas científicas, citando-se possíveis aplicações aos campos da
educação, ciências sociais e avaliação (RIBEIRO et al., 2018; SOUSA, 2015; VALENTE;
ALMEIDA, 2015).
Diante desse contexto, no tocante ao desenvolvimento das sessões didáticas de
estudo e de desenvolvimento da aprendizagem, destaca-se a importância das discussões
colaborativas, efetivadas e postadas pelos participantes, nos fóruns de discussão, que foram
metodologicamente categorizados, durante a análise dos dados da pesquisa, o que será
apresentado e discutido na seção quatro (MORAES, GALIAZZI, 2016; RIBEIRO et al., 2017;
RIBEIRO; VALENTE, 2017).
Quanto aos objetivos, a presente pesquisa caracteriza-se como sendo exploratória
(GIL, 2008; SELLTIZ et al., 1967, p. 63 apud GIL, 2002, p. 41), pois visa analisar a mudança
de postura nas diferentes situações que levam ao entendimento de como está se constituindo o
processo de aprendizagem, utilizando sessões de modelagens computacional por meio do
software PhET, análise das narrativas postadas em fóruns de discussão, e também, através de
mapas conceituais, postados em portfólios individuais, proporcionando interações colaborativa
entre os alunos cursistas e o professor formador.
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Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa foi baseada na experiência coletiva
na resolução de problemas, que foram as atividades pedagógicas realizadas pelos Alunos
cursistas nos fóruns, definidas e mediadas pelo professor formador, como membro participante
das atividades pedagógicas.
Enfim, esta pesquisa pode se enquadrar na metodologia da pesquisa-ação (GIL,
2008; THIOLLENT, 2003, p. 14 apud ZANELLA, 2009, p. 33), visto que é baseada na
experiência coletiva na resolução de problemas, que foram as atividades pedagógicas realizadas
pelos Alunos cursistas nos fóruns, definidas e mediadas pelo Professor formador, sendo o
presente educador-pesquisador membro participante das atividades.
Na próxima Subseção, apresenta-se o contexto da pesquisa e a caracterização do
ambiente onde ela discorreu.

3.2 Caracterização dos participantes e das práticas pedagógicas relativas à realização da
Pesquisa.

O campo de pesquisa da presente Tese foi concebido a partir das práticas
pedagógicas realizadas durante o transcurso da disciplina TTEC, ofertada presencialmente em
2018.1, às quintas feiras, das 14h às 17 h, pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade
Federal do Ceará, correspondendo a 4 créditos da estrutura curricular. Essa disciplina propiciou
aos participantes diálogos e interações construtivistas sobre os aspectos epistemológicos,
ontológicos e da prática, fundamentados sob a ótica da teoria da complexidade e da
transdisciplinaridade.
As atividades disciplinares foram complementadas, fazendo-se o uso pedagógico
do AVA TelEduc, como interface de apoio ao desenvolvimento das atividades de estudo
colaborativo. Quanto aos conteúdos pedagógicos utilizados, estes foram disponibilizados
digitalmente para os Alunos cursistas, através da ferramenta pedagógica material de apoio do
TelEduc, na forma de artigos, capítulos de livros, fragmentos de Teses, links para acesso e
download gratuito de vídeos, softwares aplicativos de simulação, além de outras fontes de
pesquisa.
Nesse contexto, apresenta-se preliminarmente a caracterização dos sujeitos
participantes da disciplina TTEC_2018.1, e descreve-se suas atuações pedagógicas, nos
diferentes Fóruns temáticos de discussão TelEduc, realizados durante seu período de vigência,
porém ressalta-se que os mesmos serão nomeados e codificados na Tabela 5, apresentada na
Seção 4.
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Sujeitos Participantes da disciplina TTEC_2018.1:

a) Alunos cursistas: representados por 11 alunos, predominantemente de cursos de
graduação em ciências humanas e pedagogia, regularmente matriculados na disciplina TTEC,
responsáveis em interagir assincronamente nos fóruns de discursão, postar suas sínteses, seus
mapas conceituais e posteriormente interagir com os demais participantes no AVA TelEduc;
b) Professores Formadores Internos a UFC: Representados por 4 alunos de pósgraduação, dos quais três (RD, UT e MIR) estavam regularmente matriculados na disciplina
TTEC_2018.1, responsáveis em mediar as atividades pedagógicas assincronamente nos fóruns
de discussão junto os alunos cursistas, postar suas sínteses, mapas conceituais e interagir
durante os momentos presenciais da disciplina. Ressalta-se que os Professores formadores
internos MC e MIR, apenas participaram das mediações durante o período de vigência da
disciplina, entretanto os Professores formadores internos RD e UT, participaram também como
sujeitos da pesquisa, durante a coleta e análise dos dados, para o desenvolvimento de suas
Teses;
c) Professores Mediadores Externos a UFC: Constituídos por 6 professores
Doutores (MCM, JAV, MCG, AOK, EAL, IPS) , com conhecimentos mais avançados sobre as
temáticas discutidas nos fóruns, responsáveis em mediar as narrativas postadas pelos Alunos
cursistas e Professores formadores internos, contribuindo significativamente, por meio de
discussões colaborativas mais fundamentadas teoricamente, o que se sucedeu durante as interrelações teóricas e conceituais, tecidas por meio de réplicas e treplicas durante o
desenvolvimento das narrativas nos fóruns;
d) Professor Coordenador e Formador interno a UFC (JW): responsável institucional
pela disciplina TTEC, elaborador da ementa e mediador das atividades pedagógicas
desenvolvidas assincronamente nos fóruns de discussão junto os Alunos cursistas, formadores
internos a UFC e mediador externos a UFC e sincronamente durante os momentos presenciais.
Ressalta-se suas significativas contribuições teóricas e práticas como sujeito da pesquisa,
durante suas orientações para o desenvolvimento da Tese do doutorando RD.
Após a caracterização dos participantes da disciplina TTEC, ressalta-se que o
período de realização da fase de campo da pesquisa caracterizou-se pela coleta de dados da
respectiva disciplina, na qual houve uma adaptação dos conteúdos pedagógicos específicos,
organizados pelo Prof. Júlio Wilson, de modo a contemplar, dentre outras temáticas de estudo
abordadas: os avanços teórico-metodológicos e práticos, relativos ao uso pedagógico,
metodológico e cognitivo das TIC, para auxiliar os processos de desenvolvimento da
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coaprendizagem significativa e colaborativa, questões socioambientais, associadas a
transdisciplinaridade. Segundo a ementa (vide Anexo A), a disciplina TTEC_2018.1 pretendia
alcançar os seguintes objetivos:
a) construir uma base de pressupostos epistemológicos, ontológicos e da prática,
fundamentados na teoria da complexidade e da transdisciplinaridade, no sentido de
se refletir sobre a formação e os saberes do Educador Transdisciplinar;
b) incorporar estratégias, fundamentadas nos pressupostos dos recursos
educacionais abertos (REA), da coaprendizagem e da coinvestigação científica, no
desenvolvimento de práticas pedagógicas colaborativas assíncronas e/ou projetos
colaborativos de pesquisa, de maneira a favorecer a formação do EducadorCoinvestigador Transdisciplinar;
c) proceder à fundamentação teórico-metodológica, quanto ao uso pedagógico das
TIC e do software educativo PhET, para que os alunos cursistas realizem práticas
de caráter interdisciplinar, abordando possibilidades de se inter-relacionar
conteúdos originários de diferentes (sub)campos de conhecimento, relacionados à
educação científica, matemática, musical e socioambiental;
d) utilizar pedagógica e metodologicamente recursos das TIC, como o software
educativo PhET, no caso o software Cmap Tools, para desenvolver a capacidade de
síntese dos conteúdos pedagógicos de estudo, e os aplicativos simulação de ondas
sonoras e simulação de circuitos de resistores elétricos, para que os Alunos cursistas
realizem práticas colaborativas, à luz de pressupostos da transdisciplinaridade, e
que contextualizem a integração pedagógica entre os laboratórios de tecnologia
educacional e os laboratórios de práticas em bancada.

O contexto metodológico da disciplina baseia-se no desenvolvimento de atividades
colaborativas,

realizadas

notadamente

no

espaço

assíncrono,

numa

visão

da

interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, centrando-se nos alunos cursistas a condução
das atividades de estudo colaborativo, utilizando fóruns no AVA TelEduc, e no processo de
elaboração, apresentação e discussão colaborativa e periódica de ciclos de seminários
presenciais e/ou virtuais.
Diante desse contexto, para favorecer a construção colaborativa de novos
conhecimentos e o desenvolvimento de novas competências e saberes, os participantes da
disciplina TTEC_2018.1 desenvolveram suas atividades discentes, segundo uma proposta de
aprendizagem telecolaborativa, construtivista, reflexiva, a fim de explorar a natureza complexa
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e transdisciplinar do objeto de estudo e da realidade, de modo a perceberem e visão fragmentada
das áreas de conhecimento, na forma como estas são tratadas nas diversas disciplinas
curriculares do ensino médio e junto às práticas pedagógicas tradicionais.
No que tange os procedimentos metodológicos durante a disciplina, descreve-se as
ações pedagógicas utilizadas pelo Professor orientador formador Júlio Wilson Ribeiro,
conjuntamente com seus orientandos Professores-formadores internos a UFC Ricardo Diniz e
Ubaldo Tonar, para ministrarem e mediar colaborativamente as atividades pedagógicas, numa
perspectiva dos pressupostos do construtivismo, adotando as seguintes diretrizes (MASETTO,
2003, TARDIF, 2014; VALENTE, 2005; ZABALA, 2008):
a) valorizar a autonomia e a criatividade dos alunos, no aprender na ação, reflexão
e depuração, na modalidade da aprendizagem colaborativa e assíncrona;
b) criar fóruns temáticos de discussão no AVA TelEduc, nos quais os Alunos
cursistas devam ser orientados a postar suas sínteses, obtidas a partir dos conteúdos
pedagógicos de estudo, de forma a desenvolverem e maturar a discussão
argumentativa, colaborativa a assíncrona dos temas de estudo. Assim procedendo,
espera-se que citado ambiente de estudo colaborativo propicie a formação de uma
rede multidimensional de narrativas fortemente entrelaçadas e favoreça o
desenvolvimento da coaprendizagem assíncrona;
c) disponibilizar os conteúdos pedagógicos de estudo e pesquisa colaborativos, no
formato de arquivos dos tipos texto ou vídeo, por meio da ferramenta pedagógica
TelEduc material de apoio, e também através do acesso de links na Web;
d) estabelecer, para cada unidade pedagógica, os respectivos prazos de vigência do
estudo e discussão colaborativos, nos fóruns temáticos do AVA TelEduc, através
da atribuição de datas para o início e o término de cada fórum temático de discussão.
Contudo, caso seja julgado eventualmente necessário, podem ser prorrogados os
prazos de vigência;
e) incentivar junto aos alunos cursistas a construção e discussão colaborativa de
mapas conceituais, de maneira a desenvolver e maturar competências e habilidades
para realizar estágios de análise e síntese, no que se refere às informações presentes
nos conteúdos pedagógicos de estudo. Inicialmente os mapas conceituais
produzidos devem ser postados individualmente pelos Alunos cursistas e
disponibilizados, para todos, na ferramenta pedagógica TelEduc Portfólio
individual.
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f) selecionar alguns dos mapas conceituais, para serem apresentados e discutidos
colaborativamente, durante a realização de aulas presenciais. Neste momento, deve
ser maturada uma discussão argumentativa e colaborativa mediada pela equipe
pedagógica, quando novamente, os conteúdos estudados nos fóruns de discussão,
serão colaborativamente novamente inter-relacionados e (res)significados;
g) no AVA TelEduc, também foram colaborativamente utilizadas as ferramentas
pedagógicas Agenda e Correio, de modo a: informar, orientar e atualizar os Alunos
cursistas, e a equipe de mediação pedagógica quanto à caracterização de diferentes
aspectos pedagógicos, metodológicos e operacionais, vinculados à organização,
mediação e desenvolvimento de atividades da disciplina TTEC_2018.1.

A Figura 22 representa a interface do AVA TelEduc, e mostra a dinâmica do curso,
utilizada para a realização de atividades pedagógicas durante a disciplina TTEC_2018.1.
Figura 22 – Representação da ferramenta pedagógica Dinâmica do Curso no AVA TelEduc, com destaque para a
descrição da organização de atividades da disciplina TTEC_2018.1.

Fonte: AVA TelEduc Multimeios, FACED UFC.

No sentido de refletir sobre a formação e os saberes do presente educadorpesquisador, notadamente quanto aos aspectos da construção e na (re)significação dos
conhecimentos e saberes, foram sugeridas práticas pedagógicas colaborativas assíncronas, estas
realizadas no ambiente de aprendizagem virtual (TelEduc), através da oferta de nove fóruns
temáticos, cuja narrativas foram construídas e (re)significadas pelos participantes, notadamente
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de forma assíncrona, e complementarmente através da modalidade presencial em sala de aula,
à luz do referencial teórico da Tese.
Quanto à caracterização das unidades pedagógicas de estudo adotadas, elas foram
notadamente desenvolvidas no AVA TelEduc, ao longo de 9 fóruns temáticos de discussão,
apresenta-se na Tabela 2 o número de postagens, na ordem cronológica dos referidos fóruns
temáticos, bem como os conteúdos pedagógicos dos mesmos, subsidiados pela equipe de
mediadores pedagógicos, que conjuntamente com os Alunos-cursistas, participaram das
práticas pedagógicas, transcorridas durante a vigência da disciplina TTEC_2018.1.
Tabela 2 – Equipe de Mediadores Pedagógicos externos à UFC2, que participaram de atividades de mediação
pedagógica, em diferentes fóruns temáticos de discussão TelEduc, estas transcorridas durante a vigência da
disciplina TTEC_2018.1 (continua).

Número

Título dos Fóruns

dos Fóruns

Mediadores Pedagógicos

de

Institucionais Externos à

Postagens

UFC

Fórum AA

Integração dos Formadores

14

Fórum AB

Aprender Juntos a Construir
Mapas Conceituais.

12

Fórum 1

Boas-vindas

85

Fórum 2

MapasConceitProj&AtivPedag
(OKADA)-Uso de Mapas
Conceituais e no
Desenvolvimento de Projetos e
Atividades pedagógicas.

60

Fórum 3

Fórum 4

Fórum 5

2

Número

Metodologia Transdisciplinar:
Da Ontologia e Epistemologia
complexa à metodologia
transdisciplinar (MORAES).
Docência Transdisciplinar
(MACHADO; SILVA e
VIERA).
Educação Matemática, Cientifica
e Musical Transdisciplinar
(RIBEIRO et al.).

73

99

Profa. Dra. Alexandra
Lilavati Pereira Okada
(Open University do Reino
Unido (OU)) *.

Prof. Dra. Maria Cândida
de Moraes (UCB/DF).

Prof. Dra. Maria Cândida
de Moraes (UCB/DF).

78

Equipe de Mediadores Pedagógicos internos à UFC: Prof. Dr. Júlio Wilson Ribeiro, Doutorandos Mário Jorge
Nunes Costa, Ubaldo Tonar, Ricardo Diniz e Mirley Nádila Pimentel Rocha.
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Tabela 3 – Equipe de Mediadores Pedagógicos externos à UFC que participaram de atividades de mediação
pedagógica, em diferentes fóruns temáticos de discussão TelEduc, estas transcorridas durante a vigência da
disciplina TTEC_2018.1 (conclusão).

Fórum 6

Fórum 7

Fórum 8

Fórum 9

Integração pedagógica entre os
laboratórios de práticas
experimentais e Práticas de
Bancadas (RIBEIRO et al.).
Análise Textual Discursiva –
ATD (MORAES).
Escolarização Aberta Através da
Coaprendizagem e
Coinvestigação com Mapas do
Conhecimento e Recursos
Educacionais Aberto.
Transdisciplinaridade e
Integração entre o uso da Análise
Textual Discursiva e o Software
CHIC no Mapeamento Cognitivo
e Desenvolvimento da Pesquisa
(RIBEIRO et al.).

111

106

31

35

Prof. Dr. José Armando
Valente (UNICAMP).
Profa. Dra. Maria do Carmo
Galiazzi (Universidade do
Rio Grande (FURG)
Profa. Dra. Alexandra
Lilavati Pereira Okada

Prof. Dr. José Armando
Valente (UNICAMP).
Profa. Dra. Elizabeth
Almeida (PUC-SP).
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Fonte Própria (2019).

Com relação à Mediação da Profa. Dr.a Alexandra Lilavati Pereira Okada, esta
decorreu através de um contínuo ciclo de interações externas ao TelEduc, efetivadas junto ao
Prof. Dr. Júlio Wilson Ribeiro, e durante a realização das atividades da Disciplina
TTEC_2018.1. Diante da necessidade de integrar e sistematizar um conjunto de conteúdos
pedagógicos que foram discutidos e estudados na disciplina TTEC_2018.1, cita-se
cronologicamente as fases de organização da mesma.
Fase 1- contemplou os fóruns temáticos de discussão AA, AB e 1, em que se
procurou apresentar, mediar e desenvolver, junto aos Alunos cursistas, novas competências,
habilidades e saberes, para que os mesmos, assíncrona e colaborativamente, pudessem interagir
e utilizar de forma sincronizada, operacional e pedagógica, as ferramentas do AVA TelEduc,
de modo a (re)construir, inter-relacionar e (res)significarem novos conhecimentos (SOUSA,
2015; TARDIF, 2014) e também, com os mesmos propósitos, utilizar o software CmapTools,
cuja interface está ilustrada na Figura 2.4.3, para elaboração de mapas conceituais (AUSUBEL
, 2003; NOVAK, 2010; OKADA, 2007; 2008);
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Fase 2- foram realizados estudos e discussões telecolaborativas, buscando-se
desenvolver conhecimentos e saberes docentes, pedagógicos e tecnológicos, no que se
relaciona ao uso pedagógico das TIC na educação e mapeamento e desenvolvimento da
aprendizagem (MORAES, 2003; RIBEIRO et al., 2017; TARDIF, 2014), contemplando-se os
Fóruns temáticos de discussão 2, 5, 6, 7, 8 e 9 realizados no AVA TelEduc, com base em textos
científicos, relativos às seguintes temáticas: Uso de Mapas Conceituais em Atividades
Pedagógicas (OKADA, 2007), Educação Matemática, Cientifica e Musical Transdisciplinar
(RIBEIRO et al., 2017), Integração pedagógica entre os laboratórios de práticas experimentais
e Práticas de Bancadas (RIBEIRO, 2017), Análise Textual Discursiva (MORAES, 2003),
Escolarização Aberta Através da Coaprendizagem e Coinvestigação com Mapas do
Conhecimento e Recursos Educacionais Aberto (OKADA, 2013) e Integração Metodológica
Transdisciplinar entre ATD e CHIC (RIBEIRO et al., 2017).
Reenfatizando-se, para promover o desenvolvimento de suas atividades
colaborativas, os Alunos cursistas foram metodologicamente orientados a postarem seus
resumos dos temas de estudo nos fóruns, de modo a inter-relacionar, (res)significar e discutilos entre si, com o auxílio da mediação pedagógica dos Professores formadores.
Complementarmente ao processo de desenvolvimento de aprendizagem, os Alunos cursistas
elaboravam e postavam mapas conceituais na ferramenta portfólio TelEduc, referentes aos
temas de estudo, configurando-se assim uma estratégia pedagógica de aprendizagem,
complementar às atividades desenvolvidas nos fóruns, que contribuiu para maturar a
capacidade de desenvolvimento análise e síntese e apropriação de saberes, (COSTA, 2018;
OKADA et al., 2013; RIBEIRO et al., 2014; TARDIF, 2014);
Fase 3- caracterizou como meta abordar o desenvolvimento do caráter
socioambiental, ou seja, da relevância das questões relacionadas ao meio ambiente, assim como
questões sociais e humanas que o vazamento do isótopo césio 137 provocou em Chernobyl,
causando graves problemas a fauna, a flora e aos humanos, tais como: irreversíveis anomalias
físicas e deficiências psíquicas. Tais catástrofes socioambientais, foram apresentadas e
colaborativamente discutidas pelos participantes nos fóruns temáticos da AVA TelEduc,
através do acesso a vídeos postados no Youtube, os quais foram citados na subseção 2.6, e
posteriormente discutidos pelos participantes no AVA TelEduc.
Mencionada atividade pedagógica foi metodologicamente associada aos conteúdos
dos Fóruns 4 e 5, com base em textos científicos, relativos às suas respectivas temáticas:
Docência Transdisciplinar (MACHADO; SILVA; VIEIRA, 2017) e Educação Matemática,
Cientifica e Musical Transdisciplinar (RIBEIRO et al., 2017), sob a égide dos pressupostos da
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interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, fazendo-se o uso pedagógico, metodológico e
cognitivo das TIC, mídias sociais e Web, visando-se valorar a importância das questões
relacionadas ao equilíbrio, sustentabilidade, dignidade e cidadania dos habitantes de nosso
planeta.
Nesse contexto, fundamenta-se a necessidade de aprimorar o desenvolvimento da
capacidade de análise e síntese, a fim de minimizar os obstáculos cognitivos, frente aos
problemas enfrentados para se: acessar, mapear, organizar, ressignificar e estabelecer
complexas inter-relações e (res)significações, entre informações provenientes de diferentes
campos de conhecimento, apresentados nesta Tese.
Diante desse cenário educacional o presente pesquisador coinvestigador pretende
mapear cognitivamente e analisar o desenvolvimento das práticas pedagógicas associadas à
corrente Tese, destacando suas diferentes relações junto aos pressupostos da teoria da
aprendizagem significativa e da transdisciplinaridade. Averiguar como Professores internos a
UFC e Alunos cursistas, da disciplina presencial TTEC_2018.1 estabelecem possíveis formas
de integração e transversalização entre (sub)campos de conhecimento, oriundos da física,
matemática, educação musical e socioambiental.
Metodologicamente, os detalhes da realização da análise multidimensional, quanto
às narrativas postadas pelos participantes nos fóruns de discussão do AVA TelEduc, bem como
as formas de ressignificação conceitual, elaboradas através de mapas conceituais, depositados
nos portfólios individuais dos participantes, estes elementos serão discutido em subseções
posteriores, versando sobre técnicas de análise textual de dados multidimensionais, o que
permite se emergir uma compreensão mais sistêmica e crítica, sobre as eventuais inter-relações
múltiplas e imbricadas, segundo diferentes níveis de complexidade, o que favorece ao
pesquisador extrair relações, de caráter hierárquico e relacional, junto a um maior conjunto de
dados de pesquisa. (RIBEIRO et al., 2018; SOUSA, 2015; VALENTE, 2015).
Assim procedendo metodologicamente, pretende-se facilitar e dinamizar o processo
de análise e interpretação das narrativas postadas no TelEduc, consequentemente favorecendo
uma maior consistência, sistematização e compreensão mais significativa de seus significados.
Na seção que sucede apresenta-se os instrumentos de coleta e técnicas de análise de dados
multidimensionais da pesquisa
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3.3 Instrumentos de coleta e técnicas de análise de dados multidimensionais

No desenvolvimento da temática desta subseção da pesquisa, se buscará dialogar
com os estágios que levam ao desenvolvimento da análise multidimensional dos dados da
pesquisa de campo, expressos pelas narrativas postadas pelos participantes, nos fóruns
temáticos de discussão do AVA TelEduc. Para tanto, segundo diferentes e (a) periódicos
movimentos de idas e vindas, duas abordagens merecem destaque, quanto ao conjunto de
procedimentos necessários, sendo estes elaborados à luz:
a) da teoria da análise textual discursiva (ATD) (MORAES, 2003; MORAES;
GALIAZZI, 2006; 2011);
b) da metodologia de AQM, em que se destaca o uso do software CHIC para
proceder ao mapeamento cognitivo de dados multidimensionais, o que permite se
estabelecer a emergência de inter-relações de forma hierárquica e relacional
(MORAES; VALENTE, 2008; SOUSA, 2015).

3.3.1 Análise textual discursiva (ATD) e sua caracterização no contexto da pesquisa

Para favorecer o estabelecimento de organizadores prévios, a Figura 23 apresenta,
um mapa conceitual, em que se pode visualizar, e preliminarmente interpretar, uma proposta
para realização de análise qualitativa de dados, baseada nos pressupostos da ATD, cujo suas
etapas metodológicas serão sistemicamente apresentadas e discutidas nos próximos parágrafos.
(MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2006; 2011).
Figura 23 – Mapa conceitual representando a proposta metodológica da Análise Qualitativa, baseada nos
pressupostos da ATD.

Fonte: SOUSA, 2015.
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Segundo (MORAES, 2003; MORAES e GALIAZZI, 2006; 2011; 2016), a ATD
consiste em uma metodologia de análise de dados e informações, de natureza qualitativa, com
finalidade de produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos, podendo ser
compreendida como um processo auto-organizado de construção da compreensão entre o caos
e a desordem, possibilitando uma comunicação mais intensa entre os conteúdo textuais, sejam
eles discursivos ou argumentativos, método esse utilizado na psicologia, na educação e em
outras áreas do conhecimento.
De acordo com Sousa (2015), a ATD pode ser entendida como um conjunto de
pressupostos emergentes da leitura que se concretizam no Corpus, ou seja, no conjunto de
documentos validados e confiáveis, que correspondem a uma multiplicidade de sentidos,
podendo ser de textos existentes previamente, ou quando produzidos no próprio processo da
pesquisa. Segundo Moraes (2003), a Análise Textual Discursiva:
“(...) pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção de
compreensão em que novos entendimentos emergem de uma sequência recursiva de
três componentes: a unitarização – desconstrução dos textos do corpus; a
categorização –estabelecimento de relações entre os elementos unitários; e por último
o captar de um novo emergente em que a nova compreensão é comunicada e validada”
(MORAES, 2003, p. 192).

Ressalta-se nesta pesquisa, a utilização da técnica de ATD para favorecer o
desenvolvimento do processo de categorização das narrativas, seguindo as seguintes etapas
metodológicas, conforme observa-se na Figura 24. A primeira consiste na desmontagem do
texto, processo conhecido como Unitarização, o segundo processo envolve o estabelecimento
de relações entre as unidades percebidas, processo onde ocorre a combinação de elementos
básicos para formar categorias mais elaboradas conhecido como Categorização, e o terceira
etapa da análise textual discursiva conhecida como Captação do novo emergente, que consiste
na produção de um Metatexto.
Figura 24 - Sistematização Metodológica do processo de Análise Textual Discursiva.

Fonte Própria (2019).
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De acordo com Sousa (2015), esta metodologia qualitativa é considerada aberta,
visto que a realidade investigada é impregnada de incertezas e instabilidades, ela nunca é
considerada pronta para ser descrita e interpretada, é uma realidade sempre em movimento. A
realização desta análise requer extremo trabalho, exigindo muita leitura e escrita. É necessário
para recorrer a esta metodologia disciplina, organização, dedicação e disponibilidade para uma
leitura crítica, uma reflexão e reescritas sucessivas (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI,
2006; 2011).
Por apresentar junto ao pesquisador determinados momentos de incertezas e
instabilidades (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2016), a ATD requer uma constante
(re)construção de caminhos durante a investigação, sendo um instrumento de grande potencial
para fazer emergir a inventividade do pesquisador.
Sendo uma ferramenta aberta, a ATD possibilita ao pesquisador movimentar-se
com mais liberdade para fazer suas próprias escolhas. Durante este movimento ocorre o
processo de ir e vir, de agrupar e desagrupar, de construir e desconstruir (MORAES, 2003;
MORAES; GALIAZZI, 2016).
De acordo com Moraes (2003) e Moraes e Galiazzi (2006, 2011, 2016), o ciclo da
análise textual favorece o desenvolvimento da compreensão, expressando, a partir da análise
textual, alguns dos sentidos, significados e interpretações extraídas das leituras, a partir das
perspectivas dos outros, dos diferentes pressupostos teóricos. Cabe ao professor-pesquisador
atenção e rigorosidade em cada etapa por meio de um olhar atento, ao examinar o processo de
análise textual como um todo, destacando as evidências, as particularidades e especificidades
relativas ao fenômeno analisado.
Neste contexto a desconstrução e a unitarização segundo Moraes (2003), permite
entender os sentidos dos textos em diferentes limites de seus pormenores (fragmentação,
categorização), levando a impregnação das informações, ou seja, processo este de
desorganização ou desconstrução, até se atingir novas compreensões.
A primeira etapa que compõe o ciclo da ATD é a Unitarização, que consiste em
interpretar e isolar ideias elementares de sentido sobre os temas investigados, é mergulhar no
rio da linguagem dentro do processo da ATD, é inicialmente um movimento desconstruído, de
identificação e expressão de unidades elementares, obtidas a partir do material do Corpus da
pesquisa.
Neste contexto, unitarizar representa prover início ao processo reconstrutivo das
compreensões do pesquisador, sempre a partir do mergulho em significados coletivos,
expressos pelos sujeitos da pesquisa, ou seja, constitui um exercício de produção de novos
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sentidos, no qual se decide em que medida fragmentará seus textos, podendo a partir daí,
resultarem em unidades de significado de maior ou menor amplitude e complexidade.
No caso da presente Tese, a etapa da Unitarização ocorre durante a leitura e releitura
das postagens deixadas nos fóruns de discussão pelos Alunos cursistas e pelos Professores –
formadores internos, durante o transcurso das atividades realizadas na disciplina TTEC 2018.1.
Realizado a Unitarização das postagens dos fóruns de discussão, inicia-se o
procedimento de comparação entre as unidades encontradas, com o objetivo de associar os
elementos semelhantes e aquisição das categorias.
A segunda etapa, que compõe o ciclo ATD se caracteriza pelo processo de
categorização, que consiste no processo de comparação, reunindo elementos semelhantes,
nomeando e definindo categorias, com maior precisão, diante de diferentes metodologias
fundamentadas por métodos tais como: indutivo, dedutivo, misto e intuitivo, que por sua vez
transcendem à racionalidade linear, por meio de INSIGHTS de luz, conforme preconiza Moraes
(2003).
Tais métodos sinalizam que a ATD pode utilizar-se de novas interpretações e
compreensões, gerando categorias a priori e emergentes, favorecendo uma maturação profunda
do texto, entretanto necessitam ser validadas. As categorias vão emergindo, inicialmente
imprecisas e inseguras, mas gradativamente vão sendo explicitadas com rigor e clareza,
representando uma rede de conceitos, que pretende expressar novas compreensões, ao se
imergir em direção à definição e explicitação do núcleo das categorias emergentes, deixando
que se estabeleçam inter-relações no interior e através de suas estruturas conceituais.
Segundo Moraes e Galiazzi (2005), a combinação entre a unitarização e a
categorização corresponde ao estabelecimento de complexos, e às vezes inesperados
movimentos no espaço, entre estados pendulares e interacionais entre a ordem e o caos, em um
processo de desconstrução que implica em equilibração e (re)construção.
A unitarização representa um movimento para o caos, de desorganização de
verdades estabelecidas, enquanto a categorização caracteriza-se como um movimento
construtivo de uma ordem diferente do original, ou seja, um processo de comparação constante
entre as unidades definidas no momento inicial da análise, levando a agrupamentos de
elementos semelhantes.
Moraes (2003, p. 197), afirma que a categorização é “[...] é um processo de
comparação constante entre as unidades definidas no processo inicial da análise, levando a
agrupamentos de elementos semelhantes”. Os conjuntos de elementos de significação próximos
constituem as categorias.
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Quanto ao modo de obtenção das categorias, estas podem ser definidas e agrupadas
segundo quatro classes: Dedutivas, Indutivas, Mistas e Intuitivas. (MORAES, 2003;
MORAES; GALIAZZI, 2006; 2011)
Figura 25 - Mapa conceitual para Categorias, quanto ao modo de produção, ao tipo e as propriedades.

Fonte GÓES (2012).

a) no método dedutivo, as categorias são construídas a priori, antes mesmo de
examinar o material textual, sendo estas deduzidas das teorias de referência.
Entretanto, deve-se frisar que a dedução não oferece conhecimento novo, uma vez
que a conclusão sempre se apresenta como um caso particular da lei geral, e são
geradas a partir das teorias utilizadas na pesquisa;
b) no método indutivo, as categorias são obtidas a partir do Corpus da pesquisa, ou
seja, da empiria, são categorias ditas EMERGENTES, partem de questões
particulares até chegar a conclusões generalizadas;
c) no método dedutivo-indutivo, as categorias mistas, consiste na combinação dos
dois métodos anteriores pelo qual partindo de categorias definidas “a priori” com
base em teorias escolhidas previamente, o pesquisador encaminha transformações
gradativas no conjunto inicial de categorias, a partir do exame das informações do
“corpus” de análises;
d) No método intuitivo, as categorias consistem no processo de construção com
base na intuição, nos “insights”, ou seja, do pensamento inesperado, imprevisto,
subjetivamente do novo, pretendendo superar a racionalidade linear, que ocorre por
meio da intuição do pesquisador.
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Sousa (2015), argumenta que é durante os movimentos hermenêuticos em espiral
(MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2006; 2011), que cada nova (re)leitura do material
textual potencializa uma compreensão mais aprofundada.
Tais categorias podem ser classificadas em iniciais, intermediárias ou finais,
conforme suas propriedades: validade, homogeneidade e exclusão mútua (MORAES, 2003;
MORAES; GALIAZZI, 2006):
a) a validade é evidenciada quando um conjunto de categorias representam, de
forma consubstancializada, as informações categorizadas, satisfazendo assim a
análise de maneira objetiva, que é aprimorar e aprofundar a compreensão e
representação do material textual. A validação pode ser maturada, convidando-se
um segundo pesquisador, para realizar o papel de convalidador externo das
categorias, podendo eventualmente ser um especialista no uso do CHIC
(ALMEIDA, 2000; PRADO, 2003; SOUSA, 2015);
b) a homogeneidade estabelece que as construções das categorias devam
apresentar o mesmo ponto de partida, a serem construídas a partir de um mesmo
princípio.

A propriedade de exclusão mútua lembra que uma unidade de análise seja
categorizada em uma única categoria, contudo uma mesma unidade pode apresentar diferentes
formas de interpretação, resultando em múltiplos sentidos.
Neste contexto, a ATD propõe novas formas de analisar categorias como modo de
focar o todo por meio das partes, exercitando a dialética, dentro dos limites impostos pela
linguagem. Segundo Moraes (2003), é a partir da desordem dos textos submetidos a análise,
que se podem emergir novas formas de combinações, ou seja, novas categorias “a priori” –
método dedutivo, “emergentes” – método indutivo e intuitivo.
Captando o novo emergente, consiste no terceiro estágio do ciclo da ATD, no qual
é retratado a comunicação das novas compreensões, caracteriza-se em um exercício de
explicitação das novas estruturas emergentes, culminando na construção de um metatexto,
baseado nos produtos da análise, necessitando ser aperfeiçoados para que sejam
consubstancialmente validados.
Durante esta etapa, resulta a construção de um novo texto descritivo-interpretativo,
que se denomina Metatexto. Segundo Moraes (2003, p.202), “o Metatexto constitui um
conjunto de argumentos descritivo-interpretativos, capaz de expressar a compreensão atingida
pelo pesquisador em relação ao fenômeno pesquisado, sempre a partir do corpus de análise”.
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De acordo com Sousa (2015), neste estágio o pesquisador busca maturar mais
criticamente uma percepção e abrangência do novo, em que é necessário ocorrer um estado
mais profundo de impregnação, (re)escrita e (re)leitura durante a análise (MORAES, 2003;
MORAES; GALIAZZI, 2016). Assim, junto ao pesquisador, decorre o surgimento das novas
formas de organização, ressignificação e compreensão do todo. Isto resulta em função da
destruição das ordens existentes do material textual original. Os procedimentos de
desconstrução e reconstrução são importantes em um procedimento de interpretação.
Complementando, Moraes (2003, p.202) “afirma que a qualidade dos textos
resultantes das análises não depende apenas de sua validade e confiabilidade, mas é, também,
consequência do pesquisador em assumir-se como autor de seus argumentos”.
O metatexto é expresso na forma de uma produção escrita pelo pesquisador,
combinando descrição e interpretação, organizadas em torno das categorias previamente
definidas (delimitadas a priori) ou gestadas na própria análise (emergentes)
Neste contexto, a construção do metatexto consiste em uma metodologia de leitura,
interpretação e compreensão de sentidos e significados na elaboração do texto descritivointerpretativo, podendo este possuir um caráter mais descritivo ou mais interpretativo.
Tal processo surge a partir da construção cíclica de inúmeras pontes de idas e vindas,
amplamente decorridas entre os processos de unitarização e a categorização do corpus, sempre
com objetivo de favorecer novas intuições e compreensões, possibilitando uma consistência
maior do texto produzido.
Moraes (2003), argumenta que a descrição da análise textual deve ser pautada em
leituras, interpretações e na construção de novos significados, favorecendo uma profunda
compreensão do corpus, pois são através das inter-relações, que emergem entre as teorias já
existentes, e as pautadas nos referenciais teóricos, que se podem tornar mais complexas e
sistêmicas.
Durante a construção e maturação do Metatexto, o pesquisador expressará os novos
insights, explicitando as novas estruturas emergentes da análise, ao inserir elementos como
citações ou falas dos sujeitos destacados, nos textos analisados, o que se denomina de
“interlocuções empíricas”.
Ressalta-se que o estágio final da escrita argumentativa do Metatexto dessa Tese
será produzido, após se realizar a fase do Mapeamento Cognitivo de Dados Qualitativos
Multidimensionais (OKADA, 2008b), o que será efetivado através da Análise Exploratória de
Dados, associada à utilização do software CHIC (ALMEIDA, 2000, 2008; ALMOULOUD,
2008; MORAES; VALENTE, 2008; PRADO, 2003, 2008). Ao gerar a saída de dados no
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software CHIC, torna-se possível acessar, em suas saídas de dados, as denominadas árvores de
similaridade, as quais permitem investigar as complexas associações e relações entre as
categorias, advindas da ATD.
Discute-se na próxima subseção a proposta deferente à Análise Exploratórias de
dados multidimensionais e o uso do software CHIC, na realização da análise de dados obtidos
na pesquisa.

3.4 Análise Exploratória de Dados multidimensionais, uso software CHIC e sua
caracterização no contexto da pesquisa

Diante da necessidade de gerenciar de forma mais sistêmica e rápida o processo de
investigação nesta pesquisa, possibilitando ao investigador ver padrões nas variáveis que não
estavam claras nas hipóteses, optou-se em utilizar a análise qualitativa multidimensional AQM
como proposta metodológica, por favorecer ao pesquisador analisar, mapear, interpretar e
investigar um conjunto de dados e informações, que apresentam diferentes formas de:
complexidade, multidimensionalidade, dispersão, grande quantidade de elementos coletados,
dentre outras características (ALMEIDA; ALMEIDA, 2015; ALMOULOUD, 2015; SOUSA,
2015; VALENTE, 2015)
A análise exploratória de dados multidimensionais é uma filosofia que consiste:
[...] no estudo dos dados a partir de todas as perspectivas e com todas as ferramentas
possíveis, incluindo as já existentes. O propósito é extrair toda a informação possível,
gerar novas hipóteses no sentido de construir conjecturas sobre as observações que
dispomos. (BATANERO; ESTEPA; GODINO, 1991, p.2).

A AQM propicia construir e visualizar significações, entre as categorias, a partir de
aproximações, semelhanças, contradições ou repetições das mesmas, resultando em uma maior
confiabilidade no processo de análise de dados, favorecendo ao pesquisador amenizar algumas
dificuldades, tais como:
a) dificuldades para inferir, a partir dos dados, evidências preliminares,
compreensões e inter-relações entre observações e fenômenos revelados pela
pesquisa;
b) discrepâncias entre o conjunto de procedimentos observados e os procedimentos
previstos a priori;
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c) dificuldades em estabelecer e visualizar inter-relações multidimensionais entre
um grande número de dados obtidos, e relacionar e interpretá-los, à luz dos
fundamentos teóricos associados.

Neste contexto, busca-se identificar e contornar as dificuldades supracitadas as
quais constituem a base para a aplicação dessa filosofia. Num caráter mais específico, será
discutido a caracterização e o uso de um software de mapeamento de dados qualitativos
multidimensionais, no caso, através do uso do CHIC, já citado preliminarmente na seção
fundamentação teórica, que constitui uma importante interface de apoio ao desenvolvimento
das etapas de dados da presente pesquisa.
Nesta fase da pesquisa discute-se sobre o uso do software CHIC, destacando-se suas
características operacionais e metodológicas, para aplicações no desenvolvimento da análise
qualitativa de dados multidimensionais (ALMEIDA, 2008; MORAES; VALENTE, 2008;
PRADO, 2003, 2008).
Do ponto de vista dos aspectos da estrutura de programação computacional, o
software CHIC, segundo os princípios estatísticos, em que está fundamentado, através do uso
de princípios da análise de similaridade, e da estatística implicativa, permite estabelecer
relações de semelhança e classes, entre variáveis mapeadas, de acordo com níveis de uma árvore
hierárquica. Tal procedimento de tratamento estatístico possibilita uma organização e análise
de dados, segundo seu agrupamento e intersecção, as quais se desenvolvem através da
classificação hierárquica, implicativa e coesiva (ALMOULOUD, 2015; PRADO, 2003).
No Brasil, um dos primeiros resultados notórios da utilização para a análise
qualitativa do CHIC no campo da Educação foi preconizado pela Profa. Dra. Maria Elizabeth
Bianconcini de Almeida, no contexto da formação a distância de professores, conforme sua
Tese de Doutorado (ALMEIDA, 2000). Posteriormente e até os dias atuais, sua pesquisa
original no uso do CHIC serve como fonte de referência para muitas outras, em diferentes áreas
de conhecimento.
O mapa conceitual, Figura 26, corresponde a uma síntese de caracterização histórica
e procedimental, relacionada ao uso do software CHIC, ressaltando sua finalidade no universo
de uma pesquisa qualitativa, definindo-se o espaço amostral e as relações hierárquicas entre os
sujeitos e as categorias em seus dados de saída.
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Figura 26 – Síntese de caracterização histórica e procedimentais, relacionadas ao uso do software CHIC.

Fonte (GÓES, 2012).

O software CHIC permite gerar, em sua saída de dados, gráficos correspondentes à
árvore de similaridade, as quais dispõem geometricamente as categorias, na forma de um
dendrograma, e apresentam-se organizadas segundo estruturas gráficas, do tipo hierárquicas e
relacionais. Metodologicamente, tal forma de organização gráfica auxilia aos pesquisadores
junto ao desenvolvimento da análise qualitativa de dados multidimensionais.
O Quadro 5 que se sucede, apresenta algumas formas de recursividades, quanto ao
uso do software CHIC na pesquisa Almouloud (2008, p. 306).
Quadro 5 – Algumas formas de recursividades, quanto ao uso do software CHIC na pesquisa.

Tratar diferentes tipos de variáveis (binárias, modais, de frequências, intervalares).
Quantificar a significação dos valores atribuídos à qualidade, à consistência da regra
associada, às classes ordenadas de regras, à tipicidade e à contribuição de sujeitos ou
categorias de sujeitos à constituição destas regras.
Representar, por um gráfico, tendo fixado um intervalo de confiança, um caminho de
regras, ou uma hierarquia de regras.
Suprimir, acrescentar variáveis, conforme necessidade da pesquisa.
Fonte: Almouloud (2008, p. 306).
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Ressalta-se que o software CHIC permite realizar a análise qualitativa de dados
multidimensionais em um espaço amostral, relacionando aprendizes e categorias por meio de
variáveis, ao produzir índices de similaridade ou semelhanças estatísticas de relacionamento
(valores numéricos de probabilidade, entre 0 e 1), apresentando através de gráficos (árvores de
similaridades) as estruturas das categorias geradas, o que pode favorecer a produção mais
consistente, sistêmica e depurada da análise multidimensional, como no caso de um conjunto
de narrativas postadas nos fóruns de discussão do AVA.
Diante desse contexto, pretende-se nesta Tese realizar a análise multidimensional
das narrativas dos Alunos cursistas e dos Professores-formadores internos, postadas nos fóruns
do AVA TelEduc, (res)significando conceitos, elaborando e analisando os mapas conceituais.
Contextualizando, no caso de dados a serem analisados, como em conjuntos de
narrativas, geradas a partir de discussões argumentativas e assíncronas, que são postadas por
participantes em fóruns do TelEduc, estas geralmente

apresentam entrelaçamentos

múltiplos, e são fortemente imbricadas, segundo diferentes níveis de complexidade, o que
pode dificultar enormemente ao pesquisador, tentar extrair relações, de caráter hierárquico e
relacional, junto a um maior conjunto de dados de pesquisa, de forma a facilitar um processo
de depuração mais consistente e sistêmica da análise e interpretação destes conjuntos de
narrativas.
A fim de minimizar tais dificuldades de análise, junto a narrativas postadas e tecidas
em fóruns de discussão do AVA TelEduc, propõe-se utilizar nesta Tese o software CHIC, pois
o mesmo favorece e facilita o desenvolvimento de uma análise de informações mais robusta e
sistêmica, ao organizar os dados, na forma de categorias, em dendrogramas, representados pela
árvore de similaridade, o que pode facilitar a investigação de eventuais associações, existentes
entre categorias, nas formas hierárquica, implicativa e coesitiva.
As relações e associações entre as classes de categorias, arranjadas nas árvores de
similaridade, são obtidas pelo pesquisador, através da elaboração de um ciclo em espiral
repetitivo, que compreende leituras, releituras, análises e interpretações, das classes de
categorias, o que executado pelo pesquisador, à luz dos objetivos e do referencial teórico
utilizado na Tese e das narrativas dos participantes, as quais estão associadas às diferentes
categorias.
De acordo com Sousa (2015) e Costa (2018), o refinamento da análise qualitativa
multidimensional pode requerer longos ciclos da análise e interpretação das narrativas postadas
no TelEduc, levando ao desenvolvimento e maturação de suas sucessivas análises e
interpretações, o que é registrado e maturado através da (re)escrita de metatextos descritivos-
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interpretativos (RIBEIRO et al., 2018). Tais procedimentos favorecem o estabelecimento de
novas relações entre o referencial teórico utilizado na Tese e os resultados da prática pedagógica
realizada no TelEduc.
Enfim, após consolidar os procedimentos de leitura, identificação e validação final
das categorias representativas na pesquisa pelo método da ATD, procede-se à fase de
desenvolvimento e maturação da Análise Qualitativa Multidimensional (AQM), dos dados
de saída, obtidos através do processamento dos dados de pesquisa no CHIC, na forma de
categorias elencadas, que foram inicialmente obtidas a partir da análise das narrativas postadas
pelos Alunos cursistas, Professores formadores internos, Professores mediadores externos e
Professor orientador-formador, durante os Fóruns 2, 4 e 5 da disciplina TTEC, ofertada em
2018.1
Diante desse contexto, ressalta-se nessa Tese a importância do uso operacional e
pedagógico das TIC, integradas ao uso da ATD e ao uso do software de análise qualitativa de
dados multidimensionais CHIC, no intuito de metodologicamente emergir novas possibilidades
de análises, que poderão contribuir para um mais fácil entendimento do processo de apropriação
dos novos conhecimentos, dinamizando o mapeamento cognitivo, (res)significando as
competências e habilidades na construção dos novos saberes.
Sem a perda de generalidade, apresenta-se no Quadro 6 uma síntese da sequência de
passos necessários para se proceder ao uso operacional do CHIC, no intuito de organizar os
dados de entrada, numa planilha Excel e chegar ao estágio de obtenção da saída de dados, na
forma de uma árvore de similaridade e se efetivar posteriormente o desenvolvimento da análise
qualitativa multidimensional.
Quadro 6 - Síntese da sequência de passos necessários para proceder ao uso operacional do CHIC na análise
qualitativa multidimensional (ANDRADE; VALENTE, 2014). (continua)

Compilação dos dados resultantes das análises interpretativas dos
registros textuais por meio de planilhas (no Excel), onde as categorias
são codificadas como variáveis, por exemplo, 1A, 2A, 3A, 4A..., as
Primeiro passo

quais são armazenadas na primeira linha da tabela, e os participantes
(sujeitos), codificados, por exemplo, como UT, JW, RD, UJR,
CRMA, LETPC são armazenadas na primeira coluna.
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Quadro 7 - Síntese da sequência de passos necessários para proceder ao uso operacional do CHIC na análise
qualitativa multidimensional (ANDRADE; VALENTE, 2014) - (conclusão).

Nas demais colunas e linhas da tabela de dupla entrada são lançados
Segundo passo

os valores 0 ou 1, indicando a ausência ou a presença de determinada
categoria, junto aos respectivos registros dos sujeitos.
Na sequência, as planilhas elaboradas no Excel e salvas com a
extensão do arquivo em CSV são abertas e processadas no CHIC. São
então geradas três telas. Uma delas, permite visualizar o número de

Terceiro passo

ocorrências, a média, o desvio padrão, o coeficiente de correlação, os
índices de similaridade, os nós significativos. As outras contêm todas
as informações sobre o arquivo: coeficiente de correlação, índice e
valor.
Processado o CHIC, numa de suas saídas de dados, encontra-se a

Quarto passo

figura da árvore de similaridade, com os dados para a elaboração dos
gráficos, elaborados a partir do número de ocorrências de cada
categoria emergente.

Fonte: Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v.16, n.3, p.673-705, 2014.

Finalmente, para caracterizar os passos referentes à utilização sistemática do CHIC,
no contexto da pesquisa, e realizar todas as etapas da AQM, no sentido de analisar e interpretar
os dados de pesquisa, estabeleceu-se o uso de um procedimento progressivo, como ilustrado
nas etapas a seguir:
1) Categorização através da Metodologia de Análise Qualitativa, utilizando a
análise textual discursiva (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2016; SOUSA, 2015), à
luz do referencial teórico, dos objetivos e das narrativas postadas no TelEduc, foram exploradas
as relações existentes nos registros textuais, produzidos pelos participantes nos fóruns, no
intuito de conceber possíveis formas mais significativas, de como representar as categorias, e
maturá-las através de (re)leituras interpretativas, a fim de emergir novas dimensões
interpretativas e inter-relacionais, possibilitando favorecer o surgimento de novos significados.
2) Validação das categorias (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2006;
2016; SOUSA, 2015), consiste a definição das categorias, neste processo foi verificado se há
necessidade de nova exploração no material de pesquisa, o que pode se caracterizar num
processo cíclico, para revalidar as categorias. Realizada a fase de seleção das categorias, em
seguida, eventualmente convida-se outro pesquisador para realizar um processo de
convalidação externa das mesmas (ALMEIDA, 2000; PRADO, 2003). Neste contexto, a ATD
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propõe novas formas de analisar categorias, focando o todo por meio das partes, exercitando a
dialética dentro dos limites impostos pela linguagem, pois a partir da desordem dos textos
submetidos, eventualmente podem emergir novas formas de combinações (categorizações).
3) Preparação de dados de entrada para processamento no CHIC (COSTA,
2018; RIBEIRO et al., 2018; SOUSA, 2015). Essa etapa do processo consiste em preparar os
dados obtidos, após a maturação e validação das categorias, ao utilizar os pressupostos
metodológicos da ATD, para serem processadas pelo software CHIC.
A primeira ação consiste em preparar os arquivos de dados de entrada na planilha
Excel, segundo um arranjo matricial, composta por linhas e colunas, favorecendo ao
pesquisador identificar quais dos participantes dos fóruns de discussão e do portfólio atendem
ou não àquela categoria, e atribui ao par associado cursista (sujeito) e categoria (variável) os
valores 1 (um), para o caso presença, ou 0 (zero), para a ausência.
Em seguida, foi necessário tabular os dados matriciais na planilha do Excel, num
arquivo de programa do tipo CSV (ALMEIDA, 2008; ALMOULOUD, 2008; ANDRADE;
VALENTE, 2014), na forma de linhas e colunas.
Em síntese, se obtém uma tabela composta por linhas e colunas de 0 ou 1, sendo a
primeira linha da mesma preenchida com nomes identificadores das categorias (variáveis) e, a
primeira coluna, preenchida com os dados representativos dos nomes dos participantes
(sujeitos) ou depoimentos-sujeitos.
4) Realização do processamento de dados de entrada no CHIC (ALMEIDA,
2008; PRADO, 2003; SOUSA; 2015), após a tabulação da planilha em Excel, deve-se processar
os dados de entrada no CHIC, para, dentre suas saídas de dados, gerar a árvore de similaridade.
Ademais, a partir dos dados de entrada no CHIC, e a partir do número de ocorrências de cada
categoria emergente são geradas três telas.
a) a primeira permite visualizar o número de ocorrências, a média, o desvio padrão,
o coeficiente de correlação, os índices de similaridade, os nós significativos;
b) as outras duas contêm todas as informações sobre o arquivo: coeficiente de
correlação, índice e valor.
Nesta Tese, das saídas de dados geradas pelo CHIC, foram utilizadas a árvore de
similaridade e os índices de similaridades, a fim de favorecer a análise ao expressar as relações
de coesão que as categorias apresentam entre si.
Diante desse contexto, as árvores de similaridade fornecidas pelo CHIC propiciam
a visualização das classes de categorias e de suas inter-relações, que foram objetos de análise,
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assim como os gráficos elaborados pelo software CHIC, na forma geométrica de
Dendrogramas (RIBEIRO et. al., 2017), os quais expressam relações de coesão que as
categorias apresentam entre si. Nos respectivos ramos de cada árvore esta coesão, que
corresponde a um tipo de similaridade, está representada na forma de um U, ligando um
conjunto de duas ou mais categorias, denominadas por Classes ou Subclasses, sendo que o
significado da similaridade foi interpretado pelo pesquisador, diante do contexto de sua
pesquisa, ou seja, “sob a ótica do referencial teórico-metodológico da pesquisa”. (COSTA,
2018; PRADO, 2003; RIBEIRO; VALENTE, 2015; VALENTE, 2015).
Segundo Sousa (2015), para analisar as árvores de similaridade é necessário
identificar as intersecções que correspondem às convergências entre as variáveis, ou seja, as
vizinhanças entre duas ou mais classes de variáveis que, nesta pesquisa, representam as
categorias. Neste contexto, será possível ao leitor visualizar as classes de categorias, dispostas
segundo uma árvore geométrica, de modo que, em suas extremidades, podem ser observados
arranjos de categorias, com a possibilidade de algumas estarem dispostas em pares, ligadas
segundo os nós.
Segundo Almouloud (2008) e Almeida (2008), o CHIC também determina a
medida do denominado índice de similaridade, em que se verifica, quanto maior for o valor
numérico do índice, maior será a associação entre as classes de categorias que lhe estão
associadas. Ao gerar o índice de similaridade entre as categorias, o CHIC atribui a probabilidade
entre 0 (sem semelhança) e 1 (máxima semelhança). Tal recursividade favorece a análise dos
diferentes níveis de similaridade entre as categorias geradas nas árvores de similaridade.
Góes (2012) argumenta que os índices de similaridade entre categorias apresentam
faixas, que são classificados da seguinte forma, de acordo com o Quadro 8, nos quais, quanto
mais forte for o índice de similaridade entre as categorias, maior é a confiabilidade estatística
da coesão e ligação que essas categorias guardam entre si:
Quadro 8 - Faixa de Índices de Similaridade gerados através do software CHIC.

Faixa de Índices de Similaridade
1 – 0,75

Classificação
Muito Forte

0,75 – 0,5

Forte

0,5 – 0,25

Moderada

0,25 – 0
Fonte: Góes (2012).

Discreta
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Neste contexto, as árvores de similaridade, como a ilustrada na Figura 27, são uma
das formas de acesso às saídas de dados. Quando as linhas verticais estiverem mais próximas
da extremidade das linhas horizontais, no sentido da esquerda para a direita, significa que existe
entre as variáveis (as categorias) um nível forte de convergência ou de similaridade.
A Figura 27 representa um exemplo de convergência entre os pares de categorias,
observando suas relações de similaridades, ligadas por um nó, que são denominados de
(sub)classes de categorias. Portanto, a verticalidade traduz o quanto estas categorias têm um
maior ou menor grau de ligação, ou hierarquia, em relação às demais classes de categorias de
uma determinada árvore, numa ótica qualitativa (ALMOULOUD, 2008; ALMEIDA, 2008).
Figura 27 – Árvore de similaridade representando a convergência entre as categorias.

Fonte Góes (2012).

Diante desse contexto, “sob a ótica do referencial teórico-metodológico da
pesquisa”, é possível realizar outras possibilidades de análise e mapeamento, segundo o eixo
horizontal da árvore de similaridade, por meio de ciclos e varreduras nos dois sentidos. Tais
navegações e relações gradativas e sucessivas, que são estabelecidas a partir das combinações
de graus de significância e similaridade, abrem um leque junto à metodologia da pesquisa,
suscitando no surgimento de propostas metodológicas diferenciadas de análise qualitativa de
dados multidimensionais, característica comum às (sub)áreas de conhecimento humanas e
exatas (RIBEIRO et al., 2011; MORAES; VALENTE, 2008; RIBEIRO et al., 2018).
Tecidas as considerações da Seção 3 sobre a metodologia de classificação da
pesquisa, a caracterização do campo de pesquisa, os instrumentos de coleta e as técnicas de
análise de dados e o uso operacional e pedagógico do software CHIC, ou seja, dos
procedimentos metodológicos e de investigação, serão apresentados na Seção 4, os resultados
e discussão da presente Tese.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Seção 4, apresenta-se a análise e discussão dos resultados coletados durante a
pesquisa de campo, realizada segundo as ações e fases descritas conforme os procedimentos
metodológicos da Seção 3, envolvendo o fazer de práticas pedagógicas colaborativas docentes
e discentes, com destaque para o espaço assíncrono no AVA TelEduc.
Buscam-se emergir complexas inter-relações entre elementos associados à
educação matemática, científica, musical e socioambiental, com auxílio do software PhET,
assim como analisar o desenvolvimento de um processo de categorização das narrativas
postadas nos fóruns de discussões, utilizando-se a técnica da ATD, e através dos dados de saída
do software CHIC gerar a árvore de similaridade, para favorecer a realização do processo de
desenvolvimento da AQM, e assim tecer inter-relações hierárquicas e relacionais junto as
classes e subclasses de categorias, estas representativas dos dados de pesquisa coletados, e
consequentemente produzir metatextos interpretativos, à luz dos objetivos e do referencial
teórico da Tese.
Diante desse contexto, ressalta-se que tais análises e discussões serão discorridas
ao longo do desenvolvimento da respectiva Seção.

4.1 Considerações iniciais relativas à disciplina intitulada Transdisciplinaridade, TIC e o
educador coinvestigador: Aspectos curriculares, pedagógicos e organizacionais com
auxílio do AVA TelEduc.

Mencionados cenários foram tecidos, notadamente através da construção das
narrativas dos participantes, postadas em fóruns de discussão e decorrida, em seus momentos
de estudo colaborativo, que por sua vez, encontram-se relacionados a conteúdos pertinentes às
Unidades Pedagógicos de Estudo da Disciplina TTEC_2018.1, ofertada no semestre em
2018.1 pelo PPGEB.
Concernentemente à análise dos dados obtidos na pesquisa de campo e sua
discussão, a fim de estabelecer uma proposta integradora, como estratégia cognitiva para
formação de um organizador prévio ausubeliano (AUSUBEL, 2003; NOVAK, 2010).
Na Figura 28, apresenta-se um mapa conceitual que representa uma síntese
significativa do conteúdo da Seção 4, elencando os resultados e análises dos dados de campo
da pesquisa, com auxílio da ATD, do uso pedagógico e cognitivo do software CHIC e dos
pressupostos metodológicos da AQM.
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Figura 28- Mapa Conceitual apresentando a estrutura do Seção 4.

Fonte própria 2019.

Conforme argumentado na Subseção 3.3, um dos procedimentos metodológicos
empregados na análise de dados foi a ATD (MORAES,2003; MORAES; GALIAZZI, 2006,
2016), em que se efetuou um longo processo de leitura, impregnação interpretação e
compreensão, quanto aos conteúdos textuais argumentativos, expressos através das redes de
narrativas, produzidas e postadas colaborativamente pelos participantes, nos Fóruns temáticos
de discussão 2, 4 e 5, do AVA TelEduc, que resultou na obtenção de categorias dos tipos
indutivas e dedutivas. Neste sentido, ressalta-se nesta seção, como alguns aspectos pedagógicos
encontram-se, organizados e discutidos, relativos a:
- Participação colaborativa da equipe de mediadores pedagógicos: constituída pelo
Professor-Coordenador e Formador Interno à UFC responsável institucional pela disciplina,
Professores-Formadores Internos à UFC e Professores Mediadores Externos à UFC, que
interagiam juntos aos Alunos cursistas, no espaço dos Fóruns de discussão TelEduc: 2 ( Mapas
Conceituais em Projetos e Atividade Pedagógicas OKADA, 2007), 4 (Docência
Transdisciplinar MACHADO; SILVA e VIEIRA, 2017) e 5 (Educação Matemática,
Científica e Musical RIBEIRO et al).
- Processo de (res)significação argumentativa textual, elaborada durante as
postagens dos participantes nos Fóruns de discussão 2, 4 e 5, com destaque para a inter-relação
e interpretação das narrativas, no tocante ao mapeamento das diversas formas de
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ressignificações conceituais. Aludido processo também foi complementado, efetuando-se a
análise dos mapas conceituais, postados pelos participantes, na ferramenta portfólio, assim
como na busca da emergência de possíveis indícios de inter-relações entre o desenvolvimento
da (co)aprendizagem significativa e colaborativa e apropriação de saberes, observadas, durante
o processo de mapeamento cognitivo, à luz do referencial teórico da pesquisa e dos objetivos,
caracterizados na Tese.
A construção argumentativa das narrativas categorizadas na Tese, foram elaboradas
durante o transcurso da Disciplina TTEC_2018.1, a qual baseou-se em aspectos
epistemológicos, ontológicos e da prática, fundamentados sob a ótica da teoria da complexidade
e da Transdisciplinaridade, apresentada e utilizada junto às atividades pedagógicas
desenvolvidas pelos participantes.
Ressalta-se que na Subseção 3.2 - Caracterização das práticas pedagógicas
relativas à realização da Pesquisa de Campo, referente aos procedimentos metodológicos
da pesquisa (Seção 3), foram citados trechos significativos, tais como os objetivos e a
metodologia referentes à síntese da ementa da disciplina TTEC_ 2018.1.
A Tabela 4, ilustra os aspectos pedagógicos da disciplina Transdisciplinaridade,
TIC e o Educador Coinvestigador, emergidos da necessidade de inserção das TIC para auxiliar
pedagogicamente a facilitação e desenvolvimento da aprendizagem colaborativa dos Alunos
cursistas.
Tabela 4 – Aspectos Pedagógicos da disciplina Transdisciplinaridade, TIC e o Educador Coinvestigador, ofertada
em 2018.1.

Aspectos
Método ou abordagem
pedagógica.
Condição da aprendizagem

Processo de mediação
pedagógica.
Estratégia de mediação
pedagógica.
Atividade Presencial
Atividade Virtual

Fonte: Adaptada de Sousa (2015).

Discriminação
Por descoberta (aprender a aprender).
Material de apoio pedagógico potencialmente significativo,
pré-disposição para aprender e existência de conhecimento
prévio.
Por diferenciação progressiva e reconciliação integrativa
(construtivista) e através da Espiral de Aprendizagem
(construcionista).
Mapeamento Conceitual e Organizador Prévio (material de
apoio pedagógico e vídeo).
Através de seminários, com apresentações e discussão
colaborativa.
Através da plataforma TelEduc, com atividades
telecolaborativa e comunicação assíncronas, por meio dos
fóruns temáticos de discussões e portfólios.
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Diante desse cenário, ressalta-se a importância dos Professores formadores no
desenvolvimento das atividades pedagógicas da Disciplina TTEC_2018.1, quer seja no espaço
virtual ou presencial, ao favorecer e potencializar situações de mediações, verificando se os
participantes conseguiam, ou não, maturar determinados estágios da aprendizagem colaborativa
nos fóruns.
Ressalta-se que o AVA TelEduc da Disciplina TTEC_2018.1 foi pedagógica e
metodologicamente organizado pelo professor formador coordenador do curso para
potencializar o desenvolvimento da colaboração e interação entre seus participantes. Fato
observado durante as postagens realizadas nos fóruns temáticos de discussão da plataforma
TelEduc, favorecendo a emergência de um ciclo de descrição e execução, envolvendo os
Alunos cursistas no desenvolvimento e apropriação colaborativa de habilidades e
competências, a partir das aprendizagens maturadas e exercício da prática pedagógica.
A Figura 29, representa a interface do TelEduc, e suas respectivas ferramentas
pedagógicas, contemplando os fóruns, em que as práticas foram realizadas na forma de estudo
colaborativo, durante o transcurso da disciplina TTEC_2018.1.
Figura 29 – Tela Inicial da Plataforma TelEduc, exibindo suas ferramentas pedagógicas e Fóruns de Discussão
da disciplina TTEC_2018.1.

Fonte própria (TelEduc/Multimeios / UFC).
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Para mediar as atividades pedagógicas colaborativas, decorridas durante o
transcurso do período de oferta da respectiva disciplina TTEC_2018.1, optou – se em utilizar o
TelEduc, por apresentar uma certa flexibilidade textual e poder ser considerado como uma
ferramenta de fácil uso pedagógico, favorecendo uma maior diversidade de interações entre os
participantes, ao utilizarem suas ferramentas pedagógicas, destacando-se entre as mesmas:
estrutura do ambiente, dinâmica do curso, material de apoio, agenda, correio, fóruns de
discussão e portfólio.
Percebe-se ao analisar as diversas narrativas postadas, que podem surgir teias de
interações colaborativas, caracterizadas junto aos Professores formadores e Alunos cursistas,
gerando uma reflexão e depuração por parte dos mesmos, favorecendo a maturação das
postagens iniciais, possibilitando uma nova descrição e execução no fórum temático de
discussão, iniciando assim, uma nova Espiral de Aprendizagem (VALENTE, 2005).
Complementarmente, no aspecto de promover a formação do educadorcoinvestigador, na dimensão da mútua ressignificação entre teoria e prática, durante o
andamento das atividades pedagógicas da disciplina TTEC_2018.1 foram realizadas práticas
pedagógicas presenciais e experimentais, numa proposta de se inter-relacionar a educação e a
pesquisa, caracterizadas por discussões colaborativas, entre os Professores formadores e os
demais Alunos-cursistas, com destaque para a discussão, algumas vezes partindo-se de formas
de sínteses textuais e ou mapas conceituais, experimentos, incorporando-se o uso pedagógico
de vídeos, softwares, data show e a acesso à Web.
Ressalta-se que, na subseção 3.2 - Caracterização dos participantes e das
práticas pedagógicas relativas à realização do campo de Pesquisa, foi discorrido, de forma
detalhada a caracterização dos sujeitos participantes da disciplina TTEC_2018.1 e suas
respectivas atuações.
A Tabela 5, apresenta o descritivo e o quantitativo de participantes, segundo a
modalidade, elencando a descrição das suas respectivas contribuições no desenvolvimento da
disciplina TTEC_2018.1.
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Tabela 5 – Modalidade e descrição dos participantes das atividades pedagógicas da disciplina TTEC_2018.1.

Modalidade (Participantes)

Descritor

Quantidade

Professor-Coordenador e
Formador Interno a UFC

Responsável institucional, elaborador da
ementa, atividades discentes e mediador de
atividades pedagógicas.

01

Estudantes, oriundos predominantemente de
cursos de graduação em Ciências Humanas e
Pedagogia.

Alunos Cursistas
Professores-Formadores
Internos a UFC

Estudantes
de
pós-graduação
do
PPGEB/UFC, e mediadores de atividades
pedagógicas.

Professores Mediadores
Externos a UFC

Responsáveis pela mediação colaborativa
junto aos Alunos cursistas e Professores
Formadores Internos nos fóruns de discussão.

11

04
06

Total de participantes da disciplina TTEC_2018.1

22

Total de acessos ao AVA

1398

Total de acessos aos Fóruns temáticos de discussão

704

Fonte: Própria 2019.

Adianta-se que, para fins de preservar o anonimato dos participantes, doravante eles
foram nomeados da seguinte forma codificada, na Tabela 6.
Tabela 6 – Nomeação codificada dos participantes do AVA TelEduc.

Categoria
Alunos-Cursistas

Nominação Codificada

Quantidade

MS, ADS, CM, RFM, WHS, LN, MM,
MGR, MN, SN, ER

11

Professores-Formadores
Internos a UFC

RD, UT, MIR, MC

04

Professor-Coordenador e
Formador Interno a UFC

JUW

01

Professores Mediadores
MCM, JAV, MCG, AOK, EAL, IPS
Externos a UFC
Total (observação – os codificadores seguem a ordem de listagem

06

sequencial dos nomes dos participantes no Portfólio TelEduc)

22

Fonte: Própria 2019.
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Ressalta-se que a Disciplina TTEC_2018.1, fundamentou-se numa proposta de
aprendizagem telecolaborativa, construtivista, reflexiva com auxílio do AVA TelEduc para
promover e explorar a natureza complexa e transdisciplinar do objeto de estudo e da realidade,
apresentando uma visão fragmentadas das áreas de conhecimento com destaque no processo de
apropriação pedagógica de softwares e aplicativos.
Para promover a realização de práticas transdisciplinares colaborativas, foram
utilizados materiais de apoio, indicados ou disponibilizados digitalmente pelo professor
coordenador formador na plataforma do AVA TelEduc, a fim de favorecer o desenvolvimento
colaborativo da aprendizagem significativa e colaborativa e a apropriação de saberes, integrado
ao desenvolvimento das atividades presenciais (COSTA, 2018; RIBEIRO et al., 2018; SOUSA,
2015).
Neste cenário, durante o período de vigência da Disciplina TTEC_2018.1,
observou-se muitas narrativas postadas entrelaçadamente nos 09 fóruns temáticos de discussão
da plataforma TelEduc, pelos 22 participantes da disciplina. O número de acessos ao AVA
TelEduc atingiu a casa de 1398, e aos Fóruns de Discussão, o valor de 704 postagens. Tal grau
de participação denotou indícios da criação de redes colaborativas entre os Professoresformadores, Alunos – cursistas e Professores mediadores externos a UFC, com destaque para
os processos de desenvolvimento da coaprendizagem e ações de coinvestigação.
Diante dessa configuração de dados multidimensionais, que se apresenta forte e
complexamente entrelaçados, notadamente entre as narrativas postadas pelos participantes, nos
fóruns temáticos de discussão, se percebe indícios da construção de competências, saberes para
o desenvolvimento de novos conhecimentos (COSTA, 2018; RIBEIRO et al., 2018; SOUSA,
2015).
Neste contexto, utiliza-se trechos de títulos associados às narrativas postadas no
Fórum 4 do AVA TelEduc, conforme a visualização da Figura 30, para ilustrar e favorecer a
compreensão, de como se caracterizaram as diversas interações colaborativas de estudo, tendo
como destaque o desenvolvimento dos processos de coaprendizagem e coinvestigação, no
sentido de promover a maturação de novos conhecimentos e saberes dos Alunos cursistas
(PIMENTA, 2012; OKADA, 2013; TARDIF, 2014).
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Figura 30 – Trechos de setores de uma tela TelEduc, ilustrando as formas de inter-relação multidimensional entre
os títulos de conteúdos de narrativas dos participantes no Fórum 4: postagens de 1 a 23.

Fonte: TelEduc 2019.

Diante

da

caracterização

dessas múltiplas redes

multidimensionais

de

entrelaçamento multidimensional, decorridas entre as postagens de narrativas, observadas nas
Figura 30, percebe-se um complexo processo hierárquico e/ou rizomático, no estabelecimento
das interações e formas de (inter-) relações e (res)significações, efetivadas, ao se analisar
algumas réplicas (Re:), tréplicas (Re; Re) durante o encadeamento de postagem das narrativas,
estabelecidas no espaço assíncrono. Tais interações, propiciaram aos Alunos cursistas
estabelecer múltiplos ciclos de ações de aprendizagem, favorecido pelo “estar junto virtual”,
na ação-reflexão-depuração e nova-ação (DELEUZE; GUATTARI, 2000; DEWEY, 1979;
SCHÖN, 2003; VALENTE, 2015).
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Diante da complexidade, caordicidade e multidimensionalidade, que se
caracterizam neste aprender juntos virtualmente, ressalta-se as potencialidades dos recursos
pedagógicos, cognitivos e operacionais, existentes nas ferramentas pedagógicas do TelEduc
(HOCK, 2001, RIBEIRO et al., 2018; SÍVERES, 2015), ao permitir diferentes formas de se
poder acompanhar e mapear: o acesso, a frequência, o intervalo de dias e o tempo de
participação dos participantes, conforme ilustrado na Figura 31.
Figura 31 – Trechos de setores de uma tela TelEduc da ferramenta Fórum de discussão, contendo frequências dos
acessos de participações dos Alunos cursistas e dos formadores.

Fonte: TelEduc 2018.
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Percebe-se agora na Figura 31, que sua primeira linha contém as datas
correspondentes a um período estabelecido a priori, e que sua primeira coluna apresenta apenas
a parte dos participantes que, neste período, acessou o Fórum de discussão, segundo a
ferramenta Relatório de Frequência.
Ressalta-se que, cada elemento numérico visualizado na Figura 31, relacionam
determinado participante junto à data que ele acessou a ferramenta pedagógica TelEduc Fórum.
Genérica e analogamente, se pode também mapear quantas vezes houve acesso pelos vários
participantes, em diferentes, dias quanto tempo permaneceu e em quais ferramentas
pedagógicas específicas do TelEduc houve navegação.
Tal concepção desse ambiente virtual de aprendizagem, representa uma riqueza de
informações e possibilidades de organização e controle das atividades disciplinares, que
constituem elementos estratégicos e significativos da valorização dos pressupostos pedagógicos
da aprendizagem significativa, do sociointeracionismo e da educação aberta (NOVAK,
GOWIN, 1996; OKADA, 2013; VIGOTSKI; 2003; ZABALA, 1998).
Tecida esta série de considerações, percebe-se as múltiplas formas e possibilidades,
quanto ao uso pedagógico e cognitivo do TelEduc, como um ambiente virtual que auxilie no
desenvolvimento do processo de aprendizagem significativa e colaborativa.
Apresenta-se e discutem-se a seguir, alguns aspectos referentes aos Fóruns de
Discussão: 2 (Mapas Conceituais em Projetos e Atividades Pedagógicas OKADA, 2007); 4
(Docência Transdisciplinar MACHADO; SILVA e VIEIRA, 2017) e 5 (Educação
Matemática, Científica e Musical RIBEIRO et al., 2018), que compõem parte do universo da
investigação da respectiva pesquisa.
Neste aspecto, destacam-se, a partir da realização da coleta de dados de campo, o
considerável número de postagens de narrativas, efetivadas pelos participantes nos Fóruns, que
representam ciclos de interações multidimensionais e inter-relacionadas entre os participantes,
no tocante ao estudo colaborativo de temáticas de interesse relacionadas com os objetivos
constituídos na presente investigação, destacando-se os Campos de Conhecimento:
Aprendizagem, Transdisciplinaridade e o Uso das Tecnologias.
Nas Subseções 4.1.1 a 4.1.3, é apresentado um detalhamento complementar.
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4.1.1 Fórum 2: Mapas Conceituais em Projetos e Atividades Pedagógicas (OKADA, 2007)

O respectivo Fórum 2, denominado Mapas Conceituais em Projetos e Atividades
Pedagógicas (OKADA, 2007), foi constituído por 60 postagens, efetivadas durante o período
de vigência oficial de duração dele, caracterizado de 24/02/2018 a 08/03/2018 no espaço virtual
da plataforma TelEduc. Ressalta-se que nesse fórum, a primeira mensagem foi realizada no dia
28/02/2018, às 23h:38m:25s, pelo professor formador JUW, dando boas-vindas e iniciando as
primeiras interações colaborativas juntos aos demais participantes. Sua última mensagem foi
postada em 31/03/2018, às 12h:42m:58s, pela Aluna cursista MN.
A Figura 32 representa o número total de postagens registradas no Fórum 2 –
Mapas Conceituais em Projetos e Atividades Pedagógicas, realizadas pelos participantes
durante o período de 24/02/2018 a 31/03/2018. Ressalta-se que existem neste fórum um total
de 114 mensagens postadas, porém, apenas 60 destas postagens foram registradas até o período
de sua vigência oficial.
Figura 32 – Representação do número de mensagem postadas pelos participantes no Fórum 2 – Mapas Conceituais
em Projetos e Atividades Pedagógicas (OKADA, 2007).

Fonte: TelEduc (2019).

Para proceder à análise quantitativa das diversas narrativas que compõem o
desenvolvimento do estudo colaborativo no Fórum 2, nas Figuras 33 e 34, é apresentada e
comentada uma sequência de mapas conceituais, construídos pelos participantes MGR e MC,
postados e disponibilizados na ferramenta pedagógica TelEduc Portfólio Individual, que
constituíam parte das atividades formais de estudo colaborativo, da Disciplina TTEC_2018.1.
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Figura 33 – Mapa conceitual, construído pela cursista MGR, postado em seu Portfólio Teleduc, e referente ao
artigo: Mapas Conceituais em Projeto e Atividade Pedagógica (OKADA, 2007).

Fonte: TelEduc – Disciplina TTEC_2018.1
Figura 34 – Mapa conceitual, construído pelo professor – formador MC, postado em seu Portfólio Teleduc, e
referente ao artigo: Mapas Conceituais em Projeto e Atividade Pedagógica (OKADA, 2007).

Fonte: TelEduc – Disciplina Transdisciplinaridade, TIC e o Educador Coinvestigador (TTEC_2018.1).
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Visualizando-se nas Figuras 33 e 34 as distintas representações conceituais,
expressas nos aludidos mapas conceituais, construídos e postados pela Aluna cursista MGR e
pelo professor formador MC, revelam ser possível perceber indícios de processos ausubelianos
de reconciliação integradora e de diferenciação progressiva, ao identificar a emersão nas
representações não-lineares, multidimensionais e hierárquicas e não hierárquicas conceituais,
que gradativamente foram maturados, durante suas construções.
Segundo Okada (2007; 2008b), essa técnica e classe de mapeamento cognitivo
visa estabelecer diferentes modalidades de inter-relações, (re)organização e ressignificações,
entre distintos conceitos, ideias, promovendo a sistematização do conhecimento, como um
instrumento potencialmente útil no ensino, na avaliação do desenvolvimento da aprendizagem
colaborativa e na análise das formas de interpretação, compreensão e apropriação dos conteúdos
curriculares (COSTA, 2018; RIBEIRO et al, 2018; SOUSA, 2015).
Do ponto de vista instrucional, uma das vantagens da utilização dos mapas
conceituais consiste em favorecer uma visão integradora e sistematizadora do material de
estudo, evidenciando seu nível de inclusividade e/ou generalidade.
A seguir, apresenta-se o processo de análise e discussão do Fórum 4, denominado
Docência Transdisciplinar (MACHADO; SILVA e VIEIRA, 2017), assim como o
procedimento metodológico utilizado durante a fase de maturação na construção dos gráficos
que representam as postagens e intepretações significativas dos mapas conceituais.

4.1.2 Fórum 4: Docência Transdisciplinar (MACHADO; SILVA e VIEIRA, 2017)

O respectivo fórum foi constituído por 99 postagens de participantes, efetivadas
durante o período de sua vigência formal, de 25/03/2018 à 07/04/2018, no espaço virtual da
plataforma TelEduc. A Figura 35 representa a primeira mensagem, que foi postada no dia
26/03/2018, às 17h:16m:21s, pelo professor formador JUW, dando boas-vindas e iniciando as
primeiras interações colaborativas, juntos aos demais participantes. A última mensagem deste
fórum foi postada em 19/04/2018, às 13h:50m:17s pelo Aluno cursista MM.
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Figura 35 - Apresentação do momento de início dos estudos colaborativos no Fórum 4.

Fonte:TelEduc (2019).

Neste fórum, ressalta-se que o Professor formador orientador responsável pela
disciplina TTEC, sugeriu uma série de orientações pedagógico-metodológicas, a fim de que os
Alunos cursistas construíssem suas sínteses (meta-textos), seus mapas conceituais para serem
disponibilizados nos portfólios individuais e que cada cursista realizasse interações
colaborativas com os demais colegas, no espaço assíncrono do AVA TelEduc, no sentido de
favorecer o desenvolvimento da aprendizagem significativa, o que também foi complementado
através de momentos de mediação pedagógica junto à discussão colaborativa, maturada em
encontros presenciais.
Ressalta-se que os Alunos cursistas já haviam participado das atividades
colaborativas durante outros três fóruns anteriores, havendo o primeiro destes se iniciado em
08/03/2018. Portanto, até o início do Fórum 4, decorreram-se 41 dias e foram postadas 244
mensagens, mostrando indícios preliminares que, em média, os participantes já haviam se
apropriado de determinados saberes pedagógicos, procedimentais e tecnológicos (LIMA,
2014; SOUSA, 2015; ZABALA, 2010), para constituir o aprender através do estar junto
virtual (VALENTE, 2005; 2015).
A Figura 36 representa o número de postagens do Fórum 4 – Docência
Transdisciplinar, realizadas pelos participantes durante o período de 25/03/2018 a 19/04/2018.
Ressalta-se que existem no Fórum 99 mensagens postadas, porém apenas 71 postagens foram
registradas até o período de vigência.
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Figura 36 – Representação do número de mensagem postadas no Fórum
(MACHADO; SILVA; VIEIRA, 2017).

4 – Docência Transdisciplinar

Fonte: TelEduc 2019.

Para proceder a análise qualitativa e quantitativa das diversas narrativas que
compõem o desenvolvimento do estudo colaborativo no Fórum 4, nas Figuras 37, 38 e 39 são
apresentadas uma sequência de três mapas conceituais, dentro os demais construídos pelos
participantes MGR, MC e RD, postados e disponibilizados na ferramenta TelEduc Portfólio
Individual, que constituíam parte das atividades de estudo colaborativo, da disciplina
TTEC_2018.1.
Figura 37 – Mapa conceitual, construído pela cursista MGR, postado em seu Portfólio Teleduc, e referente ao
capítulo de livro: Do pensamento às atitudes e estratégias didáticas da docência transdisciplinar (Michelle Jordão
Machado, Ana Paula Costa e Silva Adriano José Hertzog Vieira, Palmas, TO: EDUFT, 2017.

Fonte: TelEduc – Disciplina Trandisciplinaridade, TIC e o Educador Coinvestigador (TTEC_2018.1).
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Figura 38 – Mapa conceitual, construído pelo professor – formador MC, postado em seu Portfólio Teleduc, e
referente ao capítulo de livro: Do pensamento às atitudes e estratégias didáticas da docência transdisciplinar
Michelle Jordão Machado, Ana Paula Costa e Silva Adriano José Hertzog Vieira. Palmas, TO: EDUFT, 2017).

Fonte: TelEduc – Disciplina Trandisciplinaridade, TIC e o Educador Coinvestigador (TTEC_2018.1).
Figura 39 – Mapa conceitual, construído pelo professor – formador RD, postado em seu Portfólio Teleduc, e
referente ao capítulo de livro: Do pensamento às atitudes e estratégias didáticas da docência transdisciplinar
Michelle Jordão Machado, Ana Paula Costa e Silva Adriano José Hertzog Vieira. Palmas, TO: EDUFT, 2017).

Fonte: TelEduc – Disciplina Transdisciplinaridade, TIC e o Educador Coinvestigador (TTEC_2018.1).
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Ressalta-se em cada um dos mapas conceituais construídos pelos participantes
MGR, MC e RD, evidencias de distintas formas de representações e ressignificações
conceituais, previamente apropriadas, após leituras, análises, sínteses e interpretações textuais,
favorecendo o desenvolvimento de ações cíclicas de idas e vindas, que do ponto de vista
ausubeliano pode ser representado como processos complexos e multidimensionais de
diferenciação progressiva e reconciliação integrativa.
Tal atividade pedagógica de construção de mapas conceituais, se analisada sob a
ótica de todo o período de andamento das atividades pedagógicas do Fórum 4, contribuiu para
potencializar o desenvolvimento e maturação da aprendizagem significativa e colaborativa,
bem como integrar o desenvolvimento de atividades presenciais e virtuais, pois alguns dos
mapas conceituais foram apresentados e discutidos colaborativa e presencialmente em sala, e
disponibilizados em atividades virtuais, como no caso da postagem de mapas na ferramenta
Portfólio do TelEduc (COSTA, 2018, RIBEIRO, et al. 2018; SOUSA, 2015).
Do ponto de vista pedagógico e cognitivo, a construção e discussão colaborativa
dos mapas conceituais favorece e auxilia aos participantes promover uma reflexão, ao se
interagir com a informação, na forma de ciclos de ação-reflexão-depuração-nova ação,
constituindo assim a emergência de espirais de aprendizagem. (OKADA, 2008b; 2013;
SCHÖN, 2003).
Em síntese e reenfatizando, os conceitos, propostas e estratégias acima descritos
foram então discutidos e maturados telecolaborativamente pelos Professores-formadores
internos e Alunos-cursistas no Fórum 4, segundo as orientações postadas pelo Professor
formador coordenador da disciplina, o que se encontra registrado nas postagens efetivadas,
compondo assim parte dos dados multidimensionais da presente pesquisa, e que constitui objeto
de análise e discussão que são apresentadas no decorrer da subseção.
Ressalta-se a utilização das técnicas de mapeamento na pesquisa como estratégias
pedagógicas que podem ser utilizadas em todas as áreas do conhecimento, do Ensino Infantil
ao Ensino Superior, como resultado de atividades para criação de projetos, na forma “multi” e
“inter” disciplinares, com o intuito de articular conceitos, desde o mais abrangente ao mais
específico, abordando o processo de organização da estrutura conceitual não-linear, interrelacionada e hierarquizada, distribuída no interior das caixas de conceitos, visto conter
palavra-chave, relações, imagens, anotações e links, sendo estas caixas interligadas por setas e
frases descritivas. (OKADA, 2008a).
A seguir apresenta-se o processo de análise e discussão do Fórum 5, intitulado
Educação Matemática, Cientifica e Musical Transdisciplinar (RIBEIRO et al., 2018), assim
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como o procedimento metodológico utilizado durante a fase de maturação na construção de
gráficos que representam as postagens e intepretações significativas dos mapas conceituais.

4.1.3 Fórum 05: Educação Matemática, Cientifica e Musical Transdisciplinar (RIBEIRO,
et al, 2018)

Registra-se que a primeira postagem no Fórum 5 no ambiente virtual TelEduc, foi
realizada pelo Professor formador-coordenador em 05/04/2018, às 21h:09m:15s, quando foi
apresentada a vigência do fórum, assim como as orientações pedagógicas preliminares, de como
as atividades de estudo colaborativo seriam conduzidas. Ressalta-se que nesse fórum foram
registradas 78 postagens, sendo a última realizada em 30/04/2018, às 09h:31m:38s efetivada
pela cursista MGR, durante a vigência dele.
A Figura 40 representa a primeira mensagem postada pelo Professor formadorcoordenador, para caracterizar o início do processo de discussão colaborativa no Fórum 05.
Figura 40 – Mensagem inicial do processo de discussão colaborativa Fórum 5.

Fonte: TelEduc (2018).

Percebe-se na mensagem postada que o Professor formador - coordenador enumera
para os participantes uma série de orientações pedagógico-metodológicas, no sentido destes se
organizar e elaborarem sínteses de seus estudos do material pedagógico indicado (metatextos), postando e ressignificando no Fórum 05.
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No caso, o material pedagógico de estudo foi elaborado e postado pelo Professorcoordenador formador, na ferramenta pedagógica TelEduc Material de Apoio, sendo
constituído a partir da seleção prévia de trechos do texto, pertencente à subseção 3 do capítulo
de livro: Integrar o uso do mapeamento, análise textual discursiva e CHIC ao desenvolvimento
da educação e pesquisa (RIBEIRO et al., 2018).
Também foi solicitado aos Alunos cursistas a elaboração de mapas conceituais e
powerpoint do material pedagógico indicado, para serem disponibilizados nos portfólios
individuais TelEduc, no intuito de promover o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa
Na Figura 41, apresenta-se um trecho amostral de setores de telas, que foram
extraídos, a partir de telas originais do TelEduc, contendo as mensagens que foram postadas
durante o desenvolvimento do Fórum 5:
Figura 41 – Trecho de uma tela TelEduc, ilustrando títulos de postagens, associadas às formas de inter-relações
entre as narrativas dos participantes no Fórum 5.

Fonte TelEduc 2018.

Na Figura 42, apresenta-se o número de postagens realizadas pelos participantes,
durante o período de vigência do Fórum 5. Ressalta-se que existem 78 mensagens postadas no
Fórum 5, porém, apenas 45 foram registradas até o período de vigência.
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Figura 42 – Representação do número de mensagens postadas no Fórum 5 – Educação Matemática, Científica e
Musical Transdisciplinar (RIBEIRO et al., 2018).

Fonte TelEduc 2018.

Nas Figuras 43 e 44, são apresentadas uma sequência de mapas conceituais,
construídos pelos Alunos cursistas MN e MM postados e disponibilizados na ferramenta
Portfólio Individual do TelEduc, que constituíam parte das atividades de estudo colaborativo,
da Unidade Pedagógica do Fórum 5 da disciplina Transdisciplinaridade, TIC e o Educador
Coinvestigador.
Figura 43 – Mapa conceitual, construído pela Aluna cursista MN, postado em seu Portfólio TelEduc, referente a
temática relacionada ao Fórum 5: Educação Matemática, Científica e Musical Transdisciplinar (RIBEIRO, et al
2018).

Fonte: TelEduc – Disciplina Transdisciplinaridade, TIC e o Educador Coinvestigador (TTEC_2018.1).
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Figura 44– Mapa conceitual, construído pelo aluno – cursista MM, postado em seu Portfólio TelEduc, referente a
temática relacionada ao Fórum 5: Educação Matemática, Científica e Musical Transdisciplinar (RIBEIRO et al,
2018).

Fonte: TelEduc – Transdisciplinaridade, TIC e o Educador Coinvestigador 2018.1.

Percebe-se, ao visualizar e interpretar os conteúdos e representações, expressos nos
mapas conceituais das Figuras 43 e 44, indícios de que os Alunos cursistas explicitaram suas
representações conceituais e ressignificações inter-relacionais de forma não-linear e
hierárquica, no tocante aos conceitos e ideias envolvendo os campos de conhecimento, contidos
nos Materiais Pedagógicos de Estudo, disponibilizados na ferramenta TelEduc (material de
apoio), constituídos por trechos de textos selecionados, do tema de Estudo Colaborativo no
Fórum 5 TelEduc: Educação Matemática, Científica e Musical Transdisciplinar.
Diante desse cenário, no Fórum 5, colaborativamente os participantes discutiram,
como eventuais e distintos conteúdo da Educação Matemática, Científica, Musical e Sócioambiental, presentes e organizados em diferentes disciplinas curriculares, podem ser nãolinearmente inter-relacionados, (re)interpretados, (res)significados e contextualizados, sob uma
múltipla ótica pedagógica, curricular, holística e transdisciplinar, à luz da lógica ternária
(COSTA, 2018; MORAES, 2008; 2015; NICOLESCU, 2001) .
Ressalta-se que essa proposta pedagógica partiu de uma abordagem preliminar e
simplificada de conceitos e da modelagem computacional, com auxílio do software PhET Série
de Fourier criando ondas, no sentido de (inter)relacionar e ressignificar distintos conteúdos,
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oriundos dos subcampos de conhecimento da Matemática, Física, Música e Educação
Ambiental, que pedagogicamente foram contextualizados, a partir da discussão de exemplos
vivenciados no mundo real (BLEICHER et al., 2002; COSTA et al., 2013; RIBEIRO et al.,
2008; SILVANO, 2011).
Na próxima subseção, a 4.2, apresenta-se os processos de categorização de dados
de campo, coletados a partir dos registros TelEduc, quanto às atividades pedagógicas realizadas
na Disciplina TTEC_2018.1, para se proceder em seguida, ao uso do software CHIC, e assim
favorecer o desenvolvimento da AQM, conforme as relações representadas nas subclasses de
categorias, presentes na árvore de similaridade, no intuito de analisar e interpretar os dados,
visualizados a partir do arquivo de saída do CHIC. (RIBEIRO; VALENTE, 2015; SOUSA,
2015; VALENTE, 2015).
4.2 Categorização de dados e uso do CHIC na análise e discussão de resultados

Conforme argumentado na subseção 3.3.1 da seção 3, um dos procedimentos
metodológicos a ser empregado na estruturação da análise de dados constitui-se na ATD
(MORAES,2003; MORAES; GALIAZZI, 2016), em que se efetua um longo e complexo
processo de leitura, impregnação interpretação e compreensão, quanto aos conteúdos textuais
argumentativos, expressos em alguns conteúdos pedagógicos disponibilizados para os
participantes, o que permite a concepção de categorias do tipo dedutivas.
Já através das redes de narrativas, produzidas e postadas colaborativamente pelos
participantes, nos Fóruns temáticos de discussão 2, 4 e 5, do AVA TelEduc, estas permitem a
emersão de categorias do tipo indutivas, favorecendo a formação de inúmeras espirais de
aprendizagem, entrelaçadas multidimensionalmente, envolvendo ciclos de: ação-reflexão,
depuração (MORAES; GALIAZZI, 2016; RIBEIRO et al., 2018).
Ressalta-se, que estas narrativas postadas nos fóruns constituem complexas redes
de inter-relacionamentos e reelaborações de conceitos e ideias (OKADA, 2008b; SOUSA,
2015; VALENTE; ALMEIDA, 2011), tecidas no espaço assíncrono, portanto, potencialmente
podem favorecer a facilitação do desenvolvimento da aprendizagem.
Diante desse contexto, salienta-se que o autor desta pesquisa atuou
colaborativamente como professor – formador na disciplina TTEC_2018.1, o que contribuiu de
forma significativa para a formação de organizadores prévios, ao realizar um significativo uso
pedagógico e cognitivo das TIC (COSTA, 2018; VALENTE, ALMEIDA, 2011; SOUSA,
2015), como estratégia de auxílio ao processo de construção de novos conhecimentos e
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apropriação de novos saberes, incorporando uma proposta didático-pedagógica à disciplina,
através do estar junto virtualmente, sob a mediação do professor formador – coordenador
responsável pelo contexto teórico-metodológico e prático da disciplina. (ALMEIDA,
VALENTE, 2011; KRATOCHWIL; SILVA, 2007; LUCAS, 2014; RIBEIRO et al, 2014).
Apresentam-se a seguir, os tópicos que foram desenvolvidos na Ferramenta
Pedagógica TelEduc Material de Apoio, ao longo dos respectivos fóruns temáticos de
discussão, tais como:
No Fórum 2- Mapas Conceituais em Projetos e Atividades Pedagógicas
(OKADA, 2007), foi discutido sobre o uso dos mapas conceituais como estratégias
pedagógicas que favorece tecer inter-relações hierárquicas e relacionais entre os conceitos.
No Fórum 4 – Docência Transdisciplinar (MACHADO; SILVA e VIEIRA,
2017), foi discutido o artigo “ Do pensamento ás atitudes e estratégias didáticas da docência
transdisciplinar”, de Michelle Jordão Machado, Ana Paula Costa e Silva, Adriano José Hertzog
Vieira, contido no Livro Caminhos arados para florescer ipês: complexidade e
transdisciplinaridade na educação - homenagem a Maria Cândida Moraes e suas obras.
Organizadora: Maniza Vanessa Rosa Suanno. Palmas, TO: EDUFT, 2017.
No Fórum 5 – Educação Matemática, Cientifica e Musical (RIBEIRO., et al
2018), o material pedagógico de estudo foi composto, a partir da seleção prévia de trechos de
textos, pertencentes à subseção 3, do supracitado capítulo de livro, intitulada: Integrar o uso
do mapeamento, análise textual discursiva e CHIC ao desenvolvimento da educação e
pesquisa (RIBEIRO et al., 2018), ressaltando-se nesta respectiva publicação:
a) Uma proposta de apropriação dos pressupostos teóricos e metodológicos, no
tocante à temática de estudo “Educação Transdisciplinar”, no caso, inserindo-se no contexto do
currículo do ensino médio, sob uma visão pedagógica, curricular integradora e transdisciplinar
dessa realidade.
b) Análise e discussão de distintos conteúdos de matemática, ciências, educação
musical e socioambiental, presentes e organizados em diferentes disciplinas curriculares, que
podem ser inter-relacionados, (res)significados e contextualizados, sob uma múltipla e
multirreferencial ótica pedagógica, curricular, holística e transdisciplinar, à luz da lógica
ternária, com auxílio do software PhET e vídeos do Youtube, que, estratégica e
metodologicamente permitem se simular, visualizar, discutir colaborativamente e interpretar
diferentes situações de aprendizagem, em torno do contexto pedagógico, anteriormente
apresentado.
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No intuito do presente professor-pesquisador se apropriar de uma compreensão
mais crítica do processo discursivo e argumentativo das atividades pedagógicas desenvolvidas
colaborativamente nos Fóruns TelEduc 2, 4 e 5 em análise, construído nos espaços assíncronos,
foram empregados procedimentos metodológicos para se identificar, junto aos conteúdos dos
matérias pedagógicos disponibilizados no TelEduc, e no conjunto de narrativas postadas pelos
participantes, um certo conjunto de categorias dedutivas e/ou indutivas (MORAES,
GALIAZZI, 2016; RIBEIRO et al., 2017; SOUSA, 2015), representativas do universo das
atividades pedagógica desenvolvidas.
Posteriormente, as categorias foram processadas, através do uso do software de
mapeamento cognitivo de dados qualitativos multidimensionais CHIC (ALMOULOUD, 2008;
PRADO, 2003; RIBEIRO; VALENTE, 2015; SOUSA, 2015), conforme discutido na subseção
3.4 dos procedimentos metodológicos, da presente Tese, para visualizar e analisar, através de
árvores de similaridade do CHIC, como se estabelecem vinculações, de caráter hierárquico e
relacional, entre as classes de categorias, visualizadas no software CHIC.
Nos passos seguintes, fundamentando-se nos pressupostos metodológicos
caracterizados na Seção 3, Procedimentos Metodológicos e de Investigação, torna-se necessário
se definir as diversas categorias, dos tipos dedutivas e indutivas, segundo os princípios da
ATD (MORAES; GALIAZZI, 2016), que necessitam estar a priori alinhadas à concepção dos
eixos temáticos, onde devem ser agrupadas tais categorias, necessárias à organização dos dados
de entrada, face à necessidade de posterior processamento de dados no software CHIC, para
então se proceder ao desenvolvimento da AQM.
Ou seja, à construção dos diversos metatextos interpretativos, para que se possa
alçar ao pleno desenvolvimento de uma análise e compreensão críticas, multidimensional e
sistêmica, dos resultados de campo, associados à presente Tese. (ALMEIDA, 2000; SOUSA,
2015; TONUS, 2007).
Desta forma, para efetivar os passos anteriormente mencionados, diante do cenário
pedagógico e metodológico, caracterizado junto aos estágios de decurso, efetivados durante a
vigência da Disciplina TTEC_2018.1, primeiramente para obtenção das categorias, parte delas,
as do tipo dedutivas, que são obtidas a priori, e a partir dos textos dos materiais pedagógicos,
empregados nos Fóruns de Discussão Teleduc.
Para a emergência das categorias do tipo indutivas, ressalta-se que, após várias
(re)leituras e (re)interpretações dos registros textuais e multidimensionais das narrativas
fortemente entrelaçadas, que foram postadas pelos participantes nos fóruns Teleduc, à luz dos
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objetivos e do referencial teórico, adotados na presente Tese, chega-se à maturação da fase de
obtenção destas categorias (MORAES; GALIAZZI, 2016).
Quanto ao estágio de caracterização dos eixos temáticos, para que se possa proceder
ao agrupamento das categorias junto aos mesmos, este decorreu frente a um processo de
contínua e longa discussão colaborativa, entrecortada de caminhos de idas e vindas, maturada
entre o Orientador e Orientando de Tese, o que finalmente resultou na elencagem de 3 (três)
eixos

temáticos,

Mapas

Conceituais

e

Aprendizagem

(MCAP=AP),

Educação

Transdisciplinar e Software Educativo integrado à Transdisciplinaridade (ETSE=TR) e
Saberes Pedagógicos e Tecnológicos, este último agregado ao campo de conhecimentos das
Tecnologias (SAPT=SP e ST), descritos a seguir (COSTA, 2018; RIBEIRO et al., 2017;
RIBEIRO; VALENTE, 2015;SOUSA, 2015):
(1) Mapas Conceituais e Aprendizagem (MCAP=AP): para verificar o processo
de construção do conhecimento e mudanças de percepções dos participantes, expressas nas
narrativas postadas nos Fóruns 2, 4 e 5 com auxílio dos mapas conceituais utilizados como
estratégias de apoio pedagógico para o desenvolvimento da cognição e da aprendizagem
durante o estudo colaborativo do artigo de Okada (2008), que aborda a utilização dos Mapas
Conceituais em projetos e atividades pedagógicas;
(2)

Educação

Transdisciplinaridade

Transdisciplinar

e

(ETSE=TR): este eixo

Software

Educativo

integrado

à

temático expressa uma forte relação

significativa, frente ao conteúdo do artigo “Do pensamento ás atitudes e estratégias didáticas
da Docência Transdisciplinar” (MACHADO; SILVA e VIEIRA, 2017) elaborado em
homenagem a Maria Cândida de Moraes, no qual busca-se refletir sobre o perfil e as
competências profissionais do docente transdisciplinar, reconhecendo as relações entre os
diversos saberes e as culturas presentes na sociedade, um novo sentido da vida, e uma atitude
aberta do espírito humano, ao vivenciar processos a partir da lógica ternária, favorecendo a
ruptura das fronteiras e do conhecimento disciplinar.
Neste eixo, Educação Transdisciplinar e Software Educativo integrado à
Transdisciplinaridade (ETSE=TR), se busca verificar como se estabelecem as aprendizagens,
percepções dos participantes, expressas nas postagens de narrativas no Fórum 4, no tocante a
ressignificações colaborativas, através do estudo dos materiais pedagógicos disponibilizados
no TelEduc que abordam, entre outros cenários: os pressupostos da Transdisciplinaridade no
desenvolvimento das práticas docente.
Deste eixo temático foram então mapeadas nove (9) categorias dedutivas
(MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2016), para tanto, fazendo-se o emprego da
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metodologia de ATD, foram relacionadas às narrativas postadas no Fórum 4, para
posteriormente se proceder à fase de utilização do CHIC.
(3) Saberes Pedagógicos e Tecnológicos (Tecnologias) (SAPT=SP e ST): Buscase verificar neste último eixo pedagógico, categorias indutivas relacionadas à construção de
saberes pedagógicos e tecnológicos, oriundos da aprendizagem colaborativa, desenvolvida
pelos participantes nos Fóruns 4 e 5, junto às postagens disponibilizadas, e que deram origem
às discussões e aos respectivos momentos de desenvolvimento da aprendizagem, associados as
inter-relações transdisciplinares entre conteúdos associados à campos de conhecimento da
Educação Matemática, Cientifica, Musical e Socioambiental, estabelecendo-se assim indícios
destes elementos, nas argumentações e nas construções conceituais e de como podem ser
observadas gradativas e complexas formas de mudanças nas percepções dos participantes,
no tocante aos citados saberes. O Quadro 9 apresenta o sumário dos eixos temáticos adotados
e seus respectivos descritores.
Quadro 9 - Títulos e descritores dos três Eixos Temáticos, estabelecidos para se proceder ao processo de
categorização na presente Tese. (continua)

Eixos Temáticos Estabelecidos para a Tese

Título

1

Mapas Conceituais e
(co)Aprendizagem
(AP=MCAP)

Descritor
Analisar o estabelecimento de
estratégias de apoio pedagógico e
indícios do desenvolvimento da
cognição,
da
capacidade
de
análise/síntese e da (co)aprendizagem,
durante o andamento das etapas de
estudo colaborativo do artigo Mapas
Conceituais em projetos e atividades
pedagógicas Okada (2007).

Tipos de
Categorias/Fórum
TelEduc

Dedutiva/2
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Quadro 10 - Títulos e descritores dos três Eixos Temáticos, estabelecidos para se proceder ao processo de
categorização na presente Tese - (conclusão).

Educação
Transdisciplinar e
Software Educativo
2
integrados à
Transdisciplinaridade
(ETSE=TR)

Saberes Pedagógicos e
Tecnológicos
3
(Tecnologias)
(SP e ST=SAPT)

Verificar como os participantes
estabelecem o desenvolvimento de
suas (co)aprendizagens, percepções,
através das postagens de narrativas na
Ferramenta Pedagógica Material de
Apoio TelEduc 4, no tocante a
(res)significações
colaborativas,
através do estudo dos materiais
pedagógicos
disponibilizados
no
TelEduc, que abordam, entre outros
cenários:
os
pressupostos
da
Transdisciplinaridade
no
desenvolvimento da prática docente.
Mapear categorias do tipo dedutivas,
através do estudo colaborativo do tema
proposto no Fórum TelEduc 5:
Educação matemática, cientifica e
musical
transdisciplinar,
disponibilizado na ferramenta Material
de Apoio Pedagógico do TelEduc, e as
categorias indutivas, a partir das
postagens
de
narrativas
dos
participantes,
na
Ferramenta
Pedagógica Fórum de Discussão
TelEduc 4 e 5, relacionadas à indícios
de construção de saberes pedagógicos e
tecnológicos,
oriundos
da
aprendizagem
colaborativa,
desenvolvida pelos participantes.

Dedutiva/4

Dedutiva/5
e
Indutiva/4 e 5

Fonte: Própria 2019.

A concepção e caracterização dos 3 eixos temáticos foi organizada frente a
necessidade de se promover a integração e a transversalização, entre conteúdos provenientes do
três campos de conhecimentos: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e

Tecnologias,

envolvendo seus núcleos duros e suas possíveis regiões ou áreas de contorno, no sentido de se
buscar caminhos de convergência entre os pressupostos teórico-metodológicos, favorecendo
assim, entre outros elementos, se analisar e interpretar multidimensionalmente como os
participantes

colaborativamente

(re)constroem

novos

conhecimentos

e

tecem

o

desenvolvimento de novas competências e habilidades, como no caso de resolver problemas e
construir múltiplos e complexos saberes, como foi discutido na Seção 2, referencial teórico, com
destaque para as subseções 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2,5 e 2.6.
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Ressalta-se que na subseção 2.5 do Referencial Teórico, foram apresentadas as
possibilidades de como, a partir dos pressupostos da transdisciplinaridade, se venha a emergir
e construir mecanismos de transversalidade, entre conteúdos conceituais, provenientes de
distintas (sub)áreas de conhecimento, de uma forma mais sistêmica e avançada, o que
eventualmente possa ser favorecido, incorporando-se os pressupostos da AQM (COSTA, 2018;
RIBEIRO et al., 2018; SOUSA, 2015). A Figura 45, mapeia cognitivamente a inter-relação entre
os campos de conhecimento: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, exibindo os
núcleos duros e as regiões de contorno de seus subcampos de conhecimento.
Figura 45 – Os campos de conhecimento: Núcleos duros e subcampos de contorno, estes representados pelos
eixos temáticos da corrente Tese.

Fonte: Adaptada de (SOUSA, 2015).
Nota: Os campos de conhecimentos Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, exibindo seus
núcleos duros e subcampos de contorno, representados pelos três eixos temáticos da presente Tese.

Ressalta-se que, durante o estágio de caracterização dos eixos temáticos observados
na Figura 45, buscou-se evidenciar inter-relações multidimensionais, entre os campos de
conhecimento Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologia, envolvendo leis e conceitos,
que foram consolidados durante os inúmeros ciclos de idas e vindas, associados ao movimento
de investigação, partindo-se dos subcampos de contorno, em direção aos núcleos duros das
áreas de conhecimento, caracterizando-se assim uma abordagem de ordem complexa, nãolinear, rizomática, caórdica e transdisciplinar (BATALLOSO, 2011; MORAES, 2004, 2008;
SOUSA, 2015)
Observa-se, portanto, na Figura 45, uma associação entre os campos de
conhecimento e seus respectivos subcampos, consolidada pelos três eixos temáticos,
representados imageticamente por cores, a fim de favorecer ao leitor uma melhor compreensão
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e interpretação das inter-relações entre as categorias e seus respectivos eixos temáticos da Tese:
Mapas Conceituais e Aprendizagem (AP=MCAP), Transdisciplinaridade (ET = SE) e
Saberes Pedagógicos e Tecnológicos (SP e ST=SAPT) (BARROS, 2011; RESENDE;
RESENDE, 2014; SOUSA, 2015). Nesse contexto, ressalta-se que na interseção
geometricamente mais interna, se encontra o núcleo duro, caracterizado por apresentar leis,
conceitos e princípios mais significativos, que definem a caracterização principal de um
determinado campo de conhecimento, ou disciplina.
Já a área de contorno, que pode ser visualizada no campo de conhecimento da
Figura 45, contém estruturas conceituais consideradas complementares, que também permitem
o estabelecimento de estratégias e/ou interfaces de comunicação, perante outros (sub)campos
de conhecimento (BARROS, 2011; RESENDE; RESENDE, 2014, SOUSA, 2015).
Nesse contexto, destaca-se como uma estratégia de mapeamento transdisciplinar,
as possibilidades e caminhos de estabelecimento de inter-relações e ressignificações entre
conhecimentos, oriundos de distintas áreas de conhecimento, partindo-se de pressupostos
metodológicos e ontológicos, do campo de conhecimento Transdisciplinaridade, no intuito de
eventualmente se operar, junto a distintos conceitos, leis e pressupostos, oriundos dos campos
de conhecimento Aprendizagem e Tecnologias, mencionados caminhos de inter-relações e
ressignificações. Estas formas de convergências, a princípio se estabelecem a partir da subárea
de contorno do campo de conhecimento Transdisciplinaridade, e de seu núcleo duro.
Inicialmente em direção às subáreas de contorno, ou subcampos de conhecimento, dos campos
de conhecimento Aprendizagem e Tecnologias, posteriormente junto aos seus núcleos duros,
e vice-versa, conforme observado nas interseções ilustradas geometricamente na Figura 45.
Essas ações transdisciplinares, cíclica e progressivamente se (auto)configuram, na
forma de movimentos de idas e vindas, caracterizados por processos cíclicos, caórdicos,
rizomáticos, multidimensionais e complexos, na busca de se emergir espirais hermenêuticointerpretativas, no cenário da realidade de empiria investigada. E caracterizam-se, a partir do
processo de transversalização, que pode ser mais claramente percebido, perante o mapeamento
cognitivo e imagético da Figura 45, face o estabelecimento de gradiente de tons (MADUREIRA;
BRANCO, 2001; SOUSA, 2015).
Por exemplo, na Figura 45, partindo-se gradativamente da visualização das regiões
geométricas mais externas, constituídas pelos subcampos de conhecimento de cor cinza mais claro,
em direção aos tons mais escuros, finalmente até se atingir o patamar da cor preta, que representa o
núcleo central e comum aos três campos de conhecimento, ou seja, a denominada região do
sagrado. Esta ação transversalizadora corresponde a estágios bem mais avançados, levando-se
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em conta o processo de construção e maturação metatextual da análise interpretativa, também
representada pela emergência da transdisciplinaridade (ATHAIDE, 2017; COSTA, 2018;
DELEUZE; GUATTARI, 2000).
Nesse processo multidimensional, rizomático, cíclico, não-linear e caórdico,
portanto, os conhecimentos contidos nos três campos passam por um intenso processo de interrelação e ressignificação mais avançada, o que pode ser espelhado pela emergência de novas
possibilidades de análise e inter-relacionamentos entre os citados campos de conhecimento
(HOCK, 2001; MORAES, 2004, 2008; MORIN, 2007).
Segundo Sousa (2015), à medida que o pesquisador gradativamente aprofunda-se
nos estágios da transdisciplinaridade, então passa a inter-relacionar, (res)significar e se apropriar
de novos saberes, que lhe permitem desenvolver novos patamares, os quais abrigam um
pensamento mais holístico, crítico e sistêmico, dotado de novas capacidades e habilidades, para
interpretar a realidade e resolver problemas de maior complexidade, que envolvam distintas
áreas de conhecimento.
Diante desse contexto, reenfatiza-se que o uso metodológico e cognitivo da AQM,
no processo cíclico de desenvolvimento da pesquisa e/ou aprendizagem, pode favorecer, de
forma mais avançada, a emergência e construção de mecanismos de transversalidade entre
os campos de conhecimento Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias. Para tanto,
num passo consecutivo à caracterização dos três eixos temáticos, adotados na presente pesquisa,
parte-se para o estágio de construção das categorias, o que é discutido a seguir.
No estágio de caracterização de categorias dedutivas (MORAES, 2003; MORAES;
GALIAZZI, 2016), partiu-se dos materiais pedagógicos, disponibilizados nas Ferramenta
Pedagógica Material de Apoio TelEduc 2, 4 e 5. Neste intuito, tomou-se como suporte o
referencial teórico adotado e os objetivos traçados na Tese, e os materiais pedagógicos
debatidos nos Fóruns de Discussão TelEduc 2, 4 e 5. Também, se interpretando, como o
conjunto e/ou cada cursista desenvolve, em níveis diferenciados, suas (res)significações
conceituais, de forma colaborativa e/ou personalizada, conforme suas narrativas postadas nos
Fóruns TelEduc, estas, mais ou menos abrangentes e/ou inclusivas.
Metodologicamente, para se promover uma forma de abordagem de caráter mais
sistêmica, não-linear, rizomática e transversalizadora, citado processo de obtenção de categorias,
metodologicamente parte, integra e inter-relaciona os pressupostos da ATD e da AQM
(COSTA, 2018; RIBEIRO et al., 2018; SOUSA, 2015).
Diante do contexto, a partir do estabelecimento de sucessivos ciclos de (re)leituras,
(re)interpretações, (res)significações e inter-relações, referentes aos registros textuais, sob a
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égide do referencial teórico e objetivos adotados na Tese, e o conjunto de narrativas postados
nos Fóruns TelEduc 2, 4 e 5, gradativamente percebem-se indícios de que as categorias
dedutivas, elencadas a priori, são então maturadas, a partir da análise e interpretação dos
materiais pedagógicos adotados para as discussões nos Fóruns TelEduc, (MORAES, 2003;
MORAES; GALIAZZI, 2016).
Quanto aos eixos temáticos (1) AP = MCAP e (2) ETSE=TR, estes guardam certas
similaridades, o que se justifica pelo caráter de inclusividade, encontrado entre determinadas
postagens de certos participantes nos Fóruns 2 e 4, no que tange aos mesmos tentarem, de modo
idiossincrático, maturar um determinado conceito ou pressuposto, a partir do artigo estudado,
sendo possível identificar unidades de análise. Este processo de impregnação e desconstrução
do material pesquisado caracteriza o primeiro estágio da ATD.
Posteriormente, após o processo de unitarização, foi possível identificar
semelhanças entre os elementos unitários, os quais foram posteriormente redefinidos e ou
(re)agrupados em categorias, etapa conhecida como categorização. Este processo consiste em
uma investigação de caráter qualitativo, carregada de incertezas e instabilidades, assim, as
categorias não são identificadas à priori num texto, precisando o pesquisador desenvolver seu
processo de indução, ou seja, a busca de interpretação empírica e afloração delas.
Quanto ao estágio de convalidação interna das categorias e (re)submissão junto
ao orientador de Doutorado (PRADO, 2003), de fevereiro de 2019 a agosto de 2020,
evidenciou-se como uma fase contínua de elaboração e discussão colaborativa, junto ao
Orientador, para fundamentar e consolidar a caracterização das categorias, por meio de um ciclo
de (re)leituras textuais e (re)análise e redefinição das categorias.
Nesta fase, metodologicamente as categorias dedutivas e indutivas foram
gradualmente construídas e emergidas, através de discussões colaborativas, a luz dos
procedimentos caracterizados pela ATD (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2016;
SOUSA, 2015), observadas nos eixos temático (1) AP = MCAP, (2) ETSE=TR e (3) (SP e
ST=SAPT), onde as categorias indutivas foram emergidas, a partir das práticas realizadas pelos
alunos cursistas, nos Fóruns TelEduc 2, 4 e 5, da Disciplina TTEC_2018.1.
Quanto ao estágio de convalidação externa das categorias (COSTA, 2018;
SOUSA, 2015), após estas passarem pelo ciclo de convalidação junto ao Orientador de
Doutorado, convidou-se, no final do mês de agosto de 2020, a Profa. Dra. Herica Cambraia
Gomes, da Secretaria Municipal de Porto Real/RJ, para realizar o estágio de convalidação
externa. Dessa forma, referida Professora realizou um ciclo de (re)leituras textuais e
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(re)análises das categorias e interagiu ciclicamente com o presente Doutorando e seu
Orientador, até ser atingido um estado de consenso, quanto à convalidação das categorias.
Após a complexa e longa fase de validação das categorias relacionadas à pesquisa,
no intuito de se investigar as complexas relações hierárquicas e multidimensionais, expressas
através das narrativas dos alunos cursistas e formadores internos, e representá-las através da
(re)construção da escrita de seus metatextos representativos, parte-se para empregar o método
de AQM, de caráter hierárquica e relacional, para tanto, se faz o uso do software CHIC
(ALMOULOUD, 2015; CANALES, 2007; PRADO, 2008).
Assim, se utiliza o software de mapeamento cognitivo multidimensional CHIC
(ALMEIDA, 2008; PRADO, 2003, 2008, SOUSA, 2015), partindo-se de sua saída de dados,
denominada Árvore de Similaridade, possibilitando ao pesquisador, numa dimensão
multidimensional, hierárquica e relacional, estabelecer (inter)relações e (res)significações
imprevistas, no que concerne à interpretação e compreensão crítica e sistêmica, das associações
e combinações estabelecidas entre algumas das diversas classes de categorias, presentes na
árvore de similaridade e as narrativas textuais postadas nos Fóruns 2, 4 e 5 do TelEduc,
conforme os princípios de argumentação e fundamentação teórico-metodológica, estabelecidos
na subseção 3.4.
Em síntese, o software CHIC favorece significativamente, por meio de seus dados
de saída (árvore de similaridade), o desenvolvimento das análises de convergência e
significância entre as narrativas. Ressalta-se que tais inter-relações e emergências, entre dados
multidimensionais, não seriam observáveis pelo pesquisador, caso ele se dispusesse a investigálas diretamente, partindo da análise textual das narrativas, postadas nos fóruns TelEduc, dado
os níveis de complexidade estabelecidos, entre o conjunto de múltiplas narrativas, que são
intensamente imbricadas e não-lineares (PRADO, 2003; SOUSA, 2015).

4.2.1. As interações decorridas nas narrativas postadas nos Fóruns 2, 4 e 5 e o processo de
categorização

Diante desse cenário supracitado na respectiva pesquisa, para realização do
mapeamento metodológico e as análises das categorias, a luz dos objetivos e do referencial
teórico – metodológico da Tese, a fim de favorecer o desenvolvimento da AQM, além dos
agrupamentos em três eixos temáticos, foram atribuídas às respectivas categorias, códigos
alfanuméricos e nomenclaturas, proporcionando uma caracterização das categorias, que são
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então posteriormente organizadas em Tabelas (COSTA, 2015; RIBEIRO; VALENTE, 2015;
SOUSA, 2015).
A normativa adotada para se se caracterizar os três eixos temáticos e suas categorias
associadas, assume a seguinte configuração:
[Sintaxe do Nome de Categoria] = [X1] [X2] [X3] _ [X4], onde:
[X1] = eixo temático: AP = [Mapas Conceituais e Aprendizagem (MCAP)] ou
TR = ETSE [Transdisciplinaridade] ou (SP e ST= SAPT) = [Saberes pedagógicos e Saberes
tecnológicos].
[X2] = tipo de categoria: dedutiva=[D] ou indutiva[I]
[X3] = numeração dos Fórum TelEduc: no caso de categorias indutivas = 4 ou 5, no
caso de categorias dedutiva = 4 ou 5 ou 45, no caso de categorias associadas as narrativas
postadas nos fóruns 4 e 5.
[X4] = número que é associado a ordem numérica de organização das categorias.

A fim de favorecer uma maior clareza, quanto à interpretação desta forma de
organização das categorias mapeadas nos Fóruns de Discussão TelEduc 2, 4 e 5, ilustra-se uma
exemplificação, no caso, a categoria denominada TRD4_02, com seus respectivos significados:
A categoria TRD4_02 pertences ao eixo temático Educação Transdisciplinar e
Software Educativo (TR), é do tipo dedutiva (D), se caracteriza como associada ao Fórum
TelEduc 4, e é a segunda categoria do tipo TRD4, que foi mapeada.
Partindo-se destes princípios, as categorias foram mapeadas e distribuídas em, 4
Quadros, de números 10, 13, 16 e 18, adotando-se, como seus elementos nucleares, os três eixos
temáticos estabelecidos, ou seja: [X1] = AP, TR e SP e ST.
Os Quadros 10, 13, 16 e 18, respectivamente, apresentam as categorias, associadas
aos três eixos temáticos (AP = MCAP), TR = ETSE e (SP e ST= SAPT), anteriormente
definidos.
Ilustra-se, os Quadros 11, 12 e 13, relativos ao eixo temático 1, Intitulado Mapas
Conceituais e Aprendizagem - MCAP, relacionado ao campo de conhecimento
Aprendizagem AP:
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Quadro 11 – Categorias dedutivas, concernentes ao eixo temático Mapas Conceituais e Aprendizagem - MCAP
(AP = MCAP) e seus descritores, relativas ao Fórum TelEduc 2 (continua).

CATEGORIAS DEDUTIVAS (AP: Fórum TelEduc 2)
(Eixo Temático Mapas Conceituais e Aprendizagem - MCAP)
Código e Título

APD2_01
Utilização dos mapas
conceituais em projetos
de pesquisa.

Descritores

Número
de
participantes

Os mapas conceituais funcionam como
organizadores prévios na organização
e/ou hierarquização das informações,
favorecendo ao aprendiz estudante uma
análise mais progressiva e integradora do
objeto em estudo;
Pode ser utilizado na forma de
representação gráfica da informação,
(11)
favorecendo o processo de compreensão
gradativa
dos
conteúdos,
permite RD, UT, MN,
JUW, MS,
organizar as informações, segundo uma
MC,
arquitetura não-linear e flexível;
São utilizáveis como instrumentos para MGR, RFM,
estimular a capacidade de classificação,
WHS, SN,
categorização, decisão, clareza, análise e
LM
síntese e ainda "oferecem uma forma de
registro mais flexível e dinâmica que a
escrita de texto" como destaca Okada
(2007);
Possibilitam apresentar objetos de maneira
multimidiática, ou seja, coexistem
diversas
modalidades
comunicativas
(diálogos, texto, imagem, links de sites, etc)
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Quadro 12 – Categorias dedutivas, concernentes ao eixo temático Mapas Conceituais e Aprendizagem MCAP (AP = MCAP) e seus descritores, relativas ao Fórum TelEduc 2 (continua).

APD2_02
Teoria cognitiva e
Aprendizagem
Significativa.

APD2_03
Técnicas de
elaboração de mapa
conceitual.

APD2_04
Uso dos mapas
conceituais para interrelacionar ideias e
conceitos.

APD2_05
Softwares e
mapeamento
cognitivo.
APD2_06
Mapas conceituais e
atividades
pedagógicas.

A aprendizagem significativa acontece
dentro de um processo dinâmico de
emergência
de
possíveis
relações
significativas, entre os conhecimentos
prévios, junto a novos conhecimentos, a
serem aprendidos;
É possível perceber indícios do exercício
cognitivo preconizado por Ausubel, que são:
diferenciação progressiva e reconciliação
integradora,
como
propostas
de
sistematização do conhecimento, através do
desenvolvimento
da
aprendizagem
significativa; A aprendizagem ocorre em três
níveis: cognitivo, afetivo e psicomotor.
Mapas conceituais podem ser construídos
com auxílio de softwares;
(OKADA, 2007) define as seguintes etapas
para se construir mapas conceituais: escolha
do tema; definição dos objetivos; identificar
os conceitos principais; definir relações nãolineares e/ou hierárquicas entre os conceitos;
definir os conectivos entre as palavras-chave;
buscar significância entre os conceitos.
Representa estruturas mentais, mediante a
organização de conceitos de forma não-linear
e/ou
hierarquizada,
relacionando os
conhecimentos prévios e os novos
conhecimentos, por meio de inter-relações de
ideias internalizadas na estrutura cognitiva do
sujeito (subsunçores).
Refere-se aos tipos de softwares utilizados,
para se proceder à realização de diferentes
classes de mapeamento cognitivo.

Representados no processo de auxílio e
desenvolvimento de atividades pedagógicas,
por meio de ideias, escritas, conceitos,
pensamentos, diálogos, imagens, fotos,
leituras e sínteses de livros, internet.

(9)
UT, RD,
MN, JUW
MC, WHS,
ADS, LM,
MGR

(7)
RD, UT
MS, MC
RFM, CM
MN

(8)
ADS, WHS
RFM, RD
UT, MS
CM, MN
(5)
RD, SN, UT
RFM, JUW
(11)
MGR, MN,
CM, RD, MS
UT, LM,
RFM, WHS
MC, JUW
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Quadro 13 – Categorias dedutivas, concernentes ao eixo temático Mapas Conceituais e Aprendizagem MCAP (AP = MCAP) e seus descritores, relativas ao Fórum TelEduc 2 (conclusão).

APD2_07

Mapas conceituais e
estratégias inter transdisciplinares.

Representar uma rede de pensamento,
reconstruir e inter-relacionar conceitos,
remete a ideia do pensamento complexo, que
possui a transdisciplinaridade como
estratégia de fundamentação, conforme
preconizam alguns teóricos, como Edgar
Morin (2007) e Moraes e Valente (2008);
Uso de mapas conceituais para auxiliar o
desenvolvimento de projetos inter e
transdisciplinares,
articulando
e
(inter)relacionando conteúdos pedagógicos,
provenientes de diferentes áreas de
conhecimento.

(6)
MS, MC
UT, RD
MN, JUW

Fonte: Própria (2019).

Apresentado os Quadros 11, 12 e 13, ilustra-se, os Quadro 14, 15 e 16 relativos ao
eixo temático 2, Intitulado Educação Transdisciplinar e Software Educativo ETSE, relacionado
ao campo de conhecimento Transdisciplinaridade TR:
Quadro 14 – Categorias dedutivas, concernentes ao eixo temático Educação Transdisciplinar e Software
Educativo TR=ETSE e seus descritores, relativas ao Fórum TelEduc 4 (continua).

Categorias Dedutivas (TR: Fórum TelEduc 4)
(Educação Transdisciplinar e Software Educativo TR=ETSE)
Código e Título

Descritores

Diz respeito àquilo que está, ao mesmo
tempo, entre as disciplinas, através das
TRD4_01
Definições conceituais da diferentes disciplinas e além de qualquer
Transdisciplinaridade.
disciplina.
Romper as fronteiras do conhecimento
disciplinar, na busca de um novo sentido da
vida, das relações entre os diversos saberes e
culturas, a partir da lógica ternária;
TRD4_02
Transdisciplinaridade
Uso dos recursos multimidiáticos da WEB
como princípio
2.0 como estratégias transdisciplinares;
epistemológico.
A partir da interdependência relacional entre
seus três pilares constitutivos: níveis de
realidade, lógica do terceiro incluído e
complexidade.

Número
de
participantes
(4)
RD, UT
MCM, MN
(6)
RD, MC,
JUW, UT,
MN, MCM
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Quadro 15 – Categorias dedutivas, concernentes ao eixo temático Educação Transdisciplinar e Software
Educativo TR=ETSE e seus descritores, relativas ao Fórum TelEduc 4 (continua).

Complexidade como princípio articulador
do pensamento; Lógica do Terceiro
(6)
Incluído, que supera os binarismos entre o
TRD4_03
certo e errado, para assim associar as
UT, RD,
Complexidade e Pilares categorias e conceitos aparentemente JUW, MN,
da Transdisciplinaridade excludentes;
Diferentes
Níveis
de WHS, MM
Realidade, que possibilitam a construção da
noção da multidimensionalidade e da
multirreferencialidade do ser.
Buscam-se
formas
de
integrar
(7)
conhecimentos, relativizar o fechamento
TRD4_04
Pensamentos
disciplinar e construir uma visão holística do
MGR,
transdisciplinares
mundo e de diferentes elementos. MCM, UT,
(Operadores Cognitivos) circularidade; autogeração; dialógico;
RD, MC,
hologramático; interação entre sujeito e MN, WHS
objeto; ecologia da ação.
Refere-se a formação efetiva do professor;
Cabe criar ambientes que proporcionem
(9)
vivências e experiências de aprendizagem
integrada e transdisciplinar;
CM, RD
TRD4_05
Competências
Capacidade de criar estratégias didáticas,
MC, UT,
profissionais do docente criativas, inovadoras, que possibilitem JUW, WHS,
transdisciplinar.
aflorar a criatividade se seus alunos;
MN, MCM,
Reconhece a multidimensionalidade humana
MGR
e a engenharia complexa as dimensões física,
cognitiva, psíquica, emocional e espiritual
(ecologia dos saberes).
O meio e os demais sujeitos, em suas
interações, transformam a realidade a cada
(7)
TRD4_06
Aprendizagem e
momento;
docência transdisciplinar. Refere-se à inter-relação necessária entre as UT, MCM,
dimensões que envolvem professores e
MC, RD,
alunos durante o desenvolvimento da JUW, MN,
MM
prática pedagógica
Relaciona
as
múltiplas
estratégias
(8)
metodológicas:
Contrato
didático;
Perguntas
TRD4_07
Estratégias
mediadoras;
Exposição
dialogada;
MC, UT,
metodológicas e
Mediações
em
ambiente
virtual; MCM, RD,
docência transdisciplinar. Sistematização de experiências: Exibição e WHS, JUW,
discussão de vídeos; Práticas corporais.
MN, MM
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Quadro 16 – Categorias dedutivas, concernentes ao eixo temático Educação Transdisciplinar e Software
Educativo TR=ETSE e seus descritores, relativas ao Fórum TelEduc 4 (conclusão).

TRD4_08
Mediação pedagógica
transdisciplinar.

TRD4_09
Trilhas da aprendizagem
e saberes discentes e
docentes.

Atitude relaciona-se com ação, saber sobre a
ação, a possibilidade da ação e a mobilidade
da ação, atuando juntamente e no mesmo
momento no sujeito;
Processos de mediações pedagógicas:
autonomia; sentir pensar agir; lógica ternária;
ciência
com
consciência;
abertura,
flexibilidade, incerteza e emergência;
multitemporalidade; ética; escuta sensível e o
diálogo;
transculturalidade
e
transreligiosidade.
Reporta-se à abertura sistêmica do olhar dos
discentes
para
a
complexidade,
a
multidimensionalidade e a multirreferencialidade da realidade;
Caminhos trilhados pelos discentes na busca
pela exploração das múltiplas conexões entre
os saberes, na certeza de que a docência
transdisciplinar envolve um entrelaçar das
dimensões atitudinais, metodológicas e
epistemológicas, com foco no processo de
aprendizagem.

(8)
UT, MCM,
JUW, MC,
RD, MN,
WHS, MM

(7)
UT, MC,
JUW, RD,
MCM, MN,
MM

Fonte: Própria 2019.

Apresentado os Quadro 14, 15, e 16 ilustra-se, os Quadros 17 e 18, relativos ao
eixo temático 3, intitulado Saberes Pedagógicos e Saberes Tecnológicos SP e ST, relacionado
ao campo de conhecimento Tecnologias SAPT:
Quadro 17 – Categorias dedutivas, concernentes ao eixo temático Saberes Pedagógicos e Saberes tecnológicos (SP
e ST= SAPT) e seus descritores, relativas ao Fórum TelEduc 5 (continua).

Categorias Dedutivas (SP e ST: Fórum TelEduc 5)
(Saberes Pedagógicos e Saberes Tecnológicos (SP e ST= SAPT)
Código e Título

SPD5_01
Práticas pedagógicas e
o educador
transdisciplinar.

Descritores

Refere-se aos estágios observados durante o
desenvolvimento das práticas, referentes à
discussão das inter-relações entre os campos
e
subcampos
de
conhecimento,
fundamentando-se nos pressupostos da
Transdisciplinaridade e no uso pedagógico das
TIC, para favorecer a formação do
Educador- Coinvestigador.

Número
de
participantes
(7)
RD, UT
MGR, MC
JUW, WHS,
MN
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Quadro 18 – Categorias dedutivas, concernentes ao eixo temático Saberes Pedagógicos e Saberes Tecnológicos
(SP e ST= SAPT) e seus descritores, relativas ao Fórum TelEduc 5 (conclusão).

SPD5_02
Organizadores prévios.

SPD5_03
Inter-relações entre os
conteúdos de Física,
Matemática e Música.

STD5_04
Transverzalizações
disciplinares:
conscientização ecológica.

STD5_05
Modelagem e simulação
do comportamento das
ondas sonoras.

Refere-se “ideias âncora” relevantes para
que ocorra a aprendizagem significativa do
novo material, quanto a estabelecer
relações entre ideias, proposições e
conceitos já existentes na estrutura
cognitiva.

Refere-se às diferentes possibilidades de
associações,
inter-relações
e
ressignificações, entre os conteúdos
relativas à Física, Matemática, Música e
Educação Socioambiental, o que envolve
o desenvolvimento da cognição: o aprender
na ação e reflexão (SCHON, 2003;
VALENTE, 2005) e o aprender fazendo (
DEWEY, 1979).
Refere-se as aplicações do mundo real
temáticas e questionamentos relacionados
aos valores humanos, advindos de outras
(sub)áreas de conhecimento, discutidos
colaborativamente nos fóruns de
discussão;
Uso de vídeos reportando-se aos efeitos
catastróficos que o vazamento radioativo
de Chernobyl causou às as crianças e ao
meio ambiente.
Uso pedagógico do Software PhET, para
contextualizar e interpretar: a simulação,
visualização e audição do comportamento
de ondas sonoras, à luz e integração de
conteúdo, oriundos de diferentes áreas de
conhecimento: matemática, física e
educação musical.

(3)
RD, UT,
JUW

(7)
UT, RD,
JUW, MN,
WHS, MM,
MC

(7)
RD, UT,
MC, JUW,
WHS, MM
MGR,

(6)
UT, MGR,
RD, JUW,
MC, MN

Fonte: Própria 2019.

Os Quadros 19, 20 e 21, apresentam as categorias indutivas, associadas ao eixo
temático Saberes Pedagógicos e Tecnológicos - SAPT (SP ou ST = SAPT) e relativas aos
Fóruns de discussão TelEduc 4 e 5.
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Quadro 19 – Categorias indutivas, concernentes ao eixo temático Saberes Pedagógicos e Tecnológicos (SP ou ST
= SAPT) e seus descritores, relativas aos Fóruns TelEduc 4 e 5 (continua).

Categorias Indutivas (SP e ST: fóruns 4 e 5)
(Eixo temático Saberes Pedagógicos e Tecnológicos (SP e ST= SAPT)
Categorias Indutivas (SP) - (Saberes Pedagógicos)
Código e Título

Descritores

Número
de
participantes
F4
F5
(8)

SPI4e5_01
Níveis de compreensão
epistemológica da
Transdisciplinaridade.

Refere-se às relações entre os diversos
saberes e culturas, favorecendo uma
transversalização entre os campos e
subcampos de conhecimento.

SPI4e5_02
Formação do educador
coinvestigador.

Refere-se
ao
desenvolvimento
de
competências e habilidades do docente
transdisciplinar, dentro da sua prática
pedagógica,
segundo
seus
princípios
ontológicos, epistemológico e metodológicos,
observados
nos
três
pilares
da
Transdisciplinaridade.

SPI4e5_03
Atividades pedagógicas
e uso das TIC.

Refere-se à apropriação de saberes, quanto ao
uso pedagógico das TIC, nos cenários
integração
pedagógica
entre
os
pressupostos
da
aprendizagem,
transdisciplinaridade e o uso das
tecnologias,
inter-relacionando
conhecimentos
matemático,
científico,
musical, decorrentes ao desenvolvimento de
atividades pedagógicas.

(5)

(3)

RD,
RD,
UT,
UT,
MCM., JUW
MN,
JUW
(15)
(7)

(8)

UT,
RD,
JUW,
MN,
WHS,
MC,
MM

RD,
UT,
MCM,
MGR,
WHS,
JUW,
MN,
MC
(13)

(6)

(7)

MGR,
UT,
RD,
MC,
MCM
JUW

UT,
RD,
JUW,
MN,
WHS,
MM,
MC
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Quadro 20 – Categorias indutivas, concernentes ao eixo temático Saberes Pedagógicos e Tecnológicos - SAPT
(SP ou ST = SAPT) e seus descritores, relativas aos Fóruns TelEduc 4 e 5 (continua).

SPI4e5_04
Educação ecológica
transdisciplinar e
aspectos
socioemocionais.

SPI4e5_05
Saberes pedagógicos.

Reporta-se às interações colaborativas
transdisciplinares, decorridas entre os alunos
cursistas, durante a realização das atividades
pedagógicas,
envolvendo
uma
transversalização curricular, favorecendo
assim o desenvolvimento da aprendizagem e a
decorrente emergência de competências
socioemocionais.

Refere-se à apropriação de saberes, durante o
exercício da mediação pedagógica, e na
construção do novo conhecimento, operados
através de ciclos de ação e reflexão.

(12)
(5)
MC,
JUW,
RD,
UT,
MCM

(7)
RD,
UT,
MC,
JUW,
WHS,
MM,
MGR
(11)
(6)
(5)

JUW,
UT,
RD,
RD,
UT,
JUW,
MC,
MN,
WHS,
MC
MN
CATEGORIAS INDUTIVAS (ST) - Saberes Tecnológicos)
Refere-se ao uso de softwares, para auxiliar o
(9)
desenvolvimento de atividades pedagógicas
(3)
(6)
(Cmap Tools - construção dos mapas
conceituais), e (PhET – software de simulação
STI4e5_01
UT,
RD,
TIC e Aprendizagem
de ondas), utilizados como estratégia
RD,
MC,
Significativa.
pedagógica, metodológica e cognitiva, na
JUW,
construção e ressignificação do conhecimento, JUW
WHS,
favorecendo
o
desenvolvimento
da
MN,
aprendizagem significativa.
UT

STI4e5_02
O uso de vídeos no
desenvolvimento da
(co)aprendizagem
assíncrona.

Reporta-se
às
múltiplas
estratégias
metodológicas, os processos de elaboração,
reelaboração
do
conhecimento,
do
pensamento complexo no espaço assíncrono,
inter-relacionados ao desenvolvimento da
(co)aprendizagem,
favorecendo
uma
transversalização curricular, por meio do uso
pedagógico de vídeos.

(11)
(4)

(7)

MC,
MN,
RD,
UT

RD,
UT,
MC,
JUW,
WHS,
MN,
MGR
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Quadro 21 – Categorias indutivas, concernentes ao eixo temático Saberes Pedagógicos e Tecnológicos - SAPT
(SP ou ST = SAPT) e seus descritores, relativas aos Fóruns TelEduc 4 e 5 (conclusão).

(9)
STI4e5_03
Transversalização
ecossistêmica, fazendose o uso das TIC.

Consiste nas inter-relações entre as ciências,
tecnologias, sociedade e o meio ambiente
(CTSA), por meio do planejamento e
desenvolvimento de atividades pedagógicas
com o uso das TIC.

(5)

(4)

MGR,
MC,
UT,
RD,
MCM

JUW,
RD,
UT,
MC

(11)
STI4e5_04
AVA TelEduc, Fóruns
de discussão e
coaprendizagem.

O estudo colaborativo, desenvolvido em
Fóruns de Discussão, favorece e facilita o
processo da coapreendizagem (aprender
juntos);
Os momentos de interação assíncrona
facilitam e operam o desenvolvimento da
aprendizagem na reflexão.

(5)

(6)

RD,
UT,
JUW,
MC,
MN

RD,
MC,
UT,
JUW,
WHS,
MGR
(9)

STI4e5_05
Avaliação do uso das
TIC, nas práticas da
docência
transdisciplinar.

Aspectos das relações entre o uso das TIC,
Fóruns de Discussão e indícios da
necessidade de avaliação da prática
pedagógica.

(5)

(4)

UT,
RD,
MC,
JUW,
MN

RD,
UT,
MC,
JUW

Fonte: Própria 2019.
Executada a caraterização e descrição dos três Eixos Temáticos, nos Quadros 10 a
18, conjuntamente com suas categorias associadas, segundo seus Códigos, Títulos, Descritores
e Número de participantes associados, na busca de promover transverzalizações entre as
práticas, saberes e campos das teorias de aprendizagem, transdisciplinaridade e uso pedagógico
das tecnologias, apresenta-se nas Tabelas 7 e 8 uma síntese organizada das informações sobre
os eixos temáticos e categorias da Tese, favorecendo ao leitor uma maior compreensão no
mapeamento cognitivo e das eventuais inter-relações, possibilitando ao mesmo (res)significar
e promover uma abordagem transdisciplinar.
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Tabela 7 – Mapeamento Cognitivo dos Eixos Temáticos e Categorias da Tese (continua).

(1) - Mapas
Conceituais e
Aprendizagem
(AP = MCAP)

(1) - Fórum 2
APD2_01
Utilização dos
mapas
conceituais em
projetos de
pesquisa.
APD2_02
Teoria cognitiva
e Aprendizagem
Significativa.

APD2_03
Técnicas de
elaboração de
mapa conceitual.

APD2_04
Uso dos mapas
conceituais para
inter-relacionar
ideias e
conceitos.
APD2_05
Softwares e
mapeamento
cognitivo.

Eixos Temáticos
(2) – Educação
(3) - Saberes Pedagógicos e Tecnológicos.
(SP e ST = SAPT)
Transdisciplinar e
Software Educativo
TR=ETSE
Categorias: código e título
Dedutivas
Indutivas
(2) - Fórum 4
(3) – Fórum 5
(3) - Fóruns 4 e 5
TRD4_01
SPD5_01
SPI4e5_01
Definições
Práticas
Níveis de
conceituais da
pedagógicas e
compreensão
Transdisciplinaridade.
educador
epistemológico da
transdisciplinar.
Transdisciplinaridade.
TRD4_02
Transdisciplinaridade
como princípio
epistemológico.

SPD5_02
Organizadores
prévios.

TRD4_03
SPD5_03
Complexidade e
Inter-relações
Pilares da
entre os conteúdos
Transdisciplinaridade.
de Física,
Matemática e
Música.
TRD4_04
STD5_04
Pensamentos
Transverzalizações
transdisciplinares
disciplinares
(Operadores
(Ecologia
Cognitivos)
profunda)
TRD4_05
Competências
profissionais do
docente
transdisciplinar.
TRD4_06

STD5_05
Modelagem e
simulação do
comportamento
das ondas sonoras.

Mapas
conceituais e
atividades
pedagógicas.
APD2_07

Aprendizagem e
docência
transdisciplinar.

-----------------

Mapas
conceituais e
estratégias intertransdisciplinares.

Estratégias
metodológicas e
docência
transdisciplinar.

APD2_06

SPI4e5_02
Formação do educador
coinvestigador.

SPI4e5_03
Atividades
pedagógicas e uso das
TIC.

SPI4e5_04
Educação ecológica
transdisciplinar e
aspectos
socioemocionais.
SPI4e5_05
Saberes pedagógicos

STI4e5_01

TRD4_07

TIC e Aprendizagem
Significativa.

STI4e5_02
------------------

A aprendizagem
assíncrona e uso de
vídeos.
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Tabela 8 – Mapeamento Cognitivo dos Eixos Temáticos e Categorias da Tese (conclusão).

TRD4_08
Mediações
pedagógicas
transdisciplinares.

------------------

TRD4_09
Trilhas de
aprendizagem e
saberes discentes e
docentes.

------------------

-----------------

-------------------------

------------------

------------------

------------------

STI4e5_03
Transversalização
ecossistêmica
fazendo-se uso das
TIC.
STI4e5_04
AVA TelEduc e
fóruns de discussão.

STI4e5_05
Avaliação do uso das
TIC nas práticas da
docência
transdisciplinar.

Fonte: Própria 2019.
1
Título do Fórum 2: Mapas conceituais em projetos e atividades de pedagógicas.
2
Título do Fórum 4: Docência transdisciplinar.
3
Título do Fórum 5: Educação Matemática, Cientifica e Musical transdisciplinar.

Diante desse contexto ressalta-se que o descritivo metatextual da análise e
intepretação dos dados de campo dessa pesquisa, ficam estrategicamente organizadas em três
estágios procedimentais de cíclicos, descritos a seguir (COSTA, 2018; RIBEIRO; VALENTE,
2015; SOUSA, 2015):
a) O primeiro estágio consistiu no desenvolvimento da ATD, no qual as categorias
dedutivas e indutivas foram elaboradas (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2016),
referentes aos eixos temáticos de categorização, conforme foi descrito nos quadros anteriores.
b) O segundo estágio consiste no uso do software CHIC para, a partir do
processamento das categorias obtidas anteriormente, se poder emergir de forma hierárquica e
relacional, em seus dados de saída, a árvore de similaridade, a fim de observar determinadas
formas de relação e semelhança, presentes entre as diferentes subclasses de categorias
mapeadas.
c) O terceiro e último estágio consiste na realização da AQM, que culmina com a
complexa e densa escrita dos metatextos interpretativos, fase que é caracterizada a partir da
análise e interpretação de dados, no caso, de certas subclasses de categorias, estas relacionadas
e interpretadas, à luz das narrativas postadas nos fóruns, do referencial e dos objetivos traçados
na pesquisa, consolidados na árvore de similaridade.
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Mencionados procedimentos, favorecem uma melhor visualização das complexas
conexões hierárquicas e multidimensionais, existentes entre as subclasses de categorias e os
fenômenos investigados.
Diante desse contexto, observa-se que o pesquisador necessita realizar um intenso
movimento de idas e vindas, caracterizado por um processo de construção cíclica, para
estabelecer pontes de ligação entre: a construção de categorias e a definição dos eixos temáticos
da Tese, fazendo-se o uso da análise textual discursiva e do CHIC, na busca da construção de
seus metatextos, o que promove se alcançar estágios ainda mais transversalizantes e avançados,
junto aos processos analíticos e interpretativos textuais, como a emergência do novo ou
sagrado (BATALLOSO, 2011; MORAES; GALIAZZI, 2016; NICOLESCU, 2002; SOUSA,
2015)
Para gerar os dados de saída no software CHIC, e obter a árvore de similaridade, é
preciso conhecer as relações entre cada categoria e a frequência de sua presença junto aos
participantes, para, em seguida disponibilizar estas informações, na forma de uma tabela de
entrada de dados, para tanto se utiliza de uma planilha Excel, conforme descrito anteriormente
na subseção 3.4 dessa Tese.
Cabe ressaltar que os dados dos arquivos na planilha no Excel, correspondentes à
entrada de dados do CHIC, são referentes a todas as 21 categorias dedutivas e as 10 categorias
indutivas, elencadas a luz do referencial teórico e dos objetivos da pesquisa, correspondentes
aos eixos temáticos, e que as mesmas compõem as variáveis do CHIC, estas são tabuladas na
primeira linha. Já os participantes das interações nos Fóruns 2, 4 e 5 TelEduc, e que foram
mapeados junto às categorias, estes compõem a primeira coluna da tabela Excel.
Os demais elementos das linhas e colunas da tabela, como descrito anteriormente
na subseção 3.4, são ocupados pelos valores numéricos “zero” ou “um”, critérios estes
associados ao fato de determinado participante, não atender ou atender a uma determinada
categoria, segundo a relação matricial estabelecida entre as linhas e colunas da tabela Excel.
A Tabela 9, ilustra a composição e recorte de uma planilha Excel, destacando-se
a organização do preenchimento de dados da pesquisa, conforme citados nos parágrafos
anteriores.
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Tabela 9 – Ilustração do preenchimento de dados em uma planilha Excel.

Fonte própria 2019.

Após a elaboração da planilha no Excel, processa-se os dados com o auxílio do
software CHIC, a fim de se obter, em uma de suas saídas de dados a árvore de similaridade,
para então se proceder metodologicamente à visualização e mapeamento das inter-relações
hierárquicas e relacionais multidimensionais, entre os três campos de conhecimento:
Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, conforme apresenta-se na subseção 4.2.2.

4.2.2 Árvore de similaridade I - APRENDIZAGEM, TRANSDISCIPLINARIDADE E
TECNOLOGIAS

Na Figura 46 apresenta-se a árvore de similaridade I contemplando as 21
categorias dedutivas e as 10 categorias indutivas, obtidas a partir do emprego da proposta
metodológica da ATD (MORAES; GALIAZZI, 2016: MORAES; 2003), conforme discutida
anteriormente. Tais categorias foram representadas em seus três eixos temáticos:
Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, nos quais é possível geometricamente
visualizar arranjos espaciais, na forma de inter-relações hierárquicas e relacionais
multidimensionais, favorecendo se navegar entre as combinações de graus de similaridade e
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proximidades, junto às subclasses de categorias, organizadas na árvore de similaridade, para se
proceder ao processo de análise e interpretação de resultados, e expressar seu registro, na forma
da escrita de metatextos, à luz das narrativas postadas nos Fóruns TelEduc 2, 4 e 5 e do referencial
teórico dos objetivos da Tese (COSTA, 2018; RIBEIRO et al., 2017; SOUSA, 2015).
Figura 46 – Árvore
TECNOLOGIAS1.

de

similaridade

-

APRENDIZAGEM,

TRANSDISCIPLINARIDADE

E

Fonte própria 2019.
1

Contém as categorias dos três eixos temáticos da pesquisa, (AP = MCAP), TR = ETSE e (SP e ST=
SAPT), obtidas através da saída de dados do software CHIC.

Do ponto de vista da facilitação cognitiva, quanto aos procedimentos de
desenvolvimento da análise e interpretação, a partir de dados visualizáveis na árvore de
similaridade, esta foi então submetida a um tratamento gráfico, através do uso do software
aplicativo Paint, vinculando cores especificas para cada eixo temático, a fim de facilitar o
processo de visualização gráfica das distintas formas de (inter-)relações, entre as diferentes
subclasses de categorias. Apresenta-se o Quadro 22, contemplando as denominações das
categorias, associadas às cores verde, azul e salmão, conforme ilustrado a seguir (COSTA,
2018; SOUSA, 2015):
AP=MCAP – Mapas Conceituais e Aprendizagem
TR=ETSE – Educação Transdisciplinar e Softwares Educativos
SP e ST= SAPT – Saberes Pedagógicos e Tecnológicos (Tecnologias).
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Quadro 22 – Denominação das 31 categorias dedutivas e indutivas, presentes na árvore de similaridade do CHIC:
Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, visualizadas na ordem da esquerda para a direita.

Nominação das 31 categorias dedutivas e indutivas da árvore de similaridade
CHIC - aprendizagem, transdisciplinaridade e tecnologias1
No

Código alfa-numérico – Nominação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

APD2_01 - Utilização dos mapas conceituais em projetos de pesquisa.
APD2_02 - Teoria cognitiva e Aprendizagem Significativa
APD2_03 - Técnicas de elaboração de Mapa Conceitual.
APD2_04 - Uso dos mapas conceituais para inter-relacionar ideias e conceitos.
APD2_06 – Mapas conceituais e atividades pedagógicas.
APD2_05 - Softwares e mapeamento cognitivo.
TRD4_01 - Definições conceituais da Transdisciplinaridade.
SPI4e5_01 - Níveis de compreensão epistemológico da Transdisciplinaridade.
SPD5_02 - Organizadores prévios.
STI4e5_01 - TIC e Aprendizagem Significativa.
STI4e5_04 - AVA TelEduc e fóruns de discussão.
TRD4 _ 02 - Transdisciplinaridade como princípio epistemológico.
TRD4 _ 06 - Aprendizagem e docência transdisciplinar.
TRD4 _09 - Trilhas da aprendizagem e saberes discentes e docentes.
APD2 _07 - Mapas conceituais e estratégias inter - transdisciplinar.
STD5_05 - Modelagem e simulação do comportamento das ondas.
STI4e5_05 - Avaliação de uso das TIC nas práticas pedagógicas da docência
Transdisciplinar
SPI4e5_05 - Saberes pedagógicos.
TRD4_05 - Competências profissionais do docente transdisciplinar.
STI4e5_03 - Transversalização ecossistêmica fazendo-se uso das TIC.
TRD4_04 - Pensamentos transdisciplinares (Operadores Cognitivos).
SPD5_01 - Práticas pedagógicas e educador transdisciplinar.
STI4e5_02 - Aprendizagem assíncrona e uso de vídeos.
TRD4_03 - Complexidade e Pilares da Transdisciplinaridade.
SPD5_03 - Inter-relações entre os conteúdos de Física, Matemática e Música.
TRD4_07 - Docência Transdisciplinar
TRD4_08 - Mediação pedagógica transdisciplinar
STD5_04 - Transverzalizações disciplinares (Ecologia Profunda)
SPI4e5_04 - Educação ecológica transdisciplinar e aspectos socioemocionais.
SPI4e5_02 - Formação do educador coinvestigador
SPI4e5_03 - Atividades pedagógicas e uso das TIC

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fonte própria 2019.
1

Visualizadas sequencialmente na árvore de similaridade da esquerda para a direita.

Após a etapa de categorização, ressalta-se que, a partir dos arranjos entre as
categorias, visualizados na árvore de similaridade da Figura 46, metodologicamente se partiu
para identificar possíveis indícios de complexas, não-lineares e rizomáticas formas de interrelações, do tipo hierárquicas e relacionais que se estabeleceu, ao subdividir a árvore de
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similaridade em duas Classes, conforme observa-se na Figura 47, favorecendo assim a
organização e facilitação do mapeamento cognitivo dos dados multidimensionais (OKADA,
2008b), representado aqui pelos diversos arranjos presentes, entre as subclasses de categorias,
à luz das narrativas postados pelos participantes nos Fóruns de Discussão TelEduc 2, 4 e 5, do
referencial teórico e dos objetivos da pesquisa. A Figura 47 representa a árvore de similaridade:
Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, organizada de forma hierárquica e
relacional, ilustrando as 31 categorias, relativas aos eixos temáticos.

Figura 47 – Árvore de similaridade: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias1, ilustrando o título
de todas as categorias, relativas aos eixos temáticos (AP = MCAP), TR = ETSE e (SP e ST= SAPT).

Fonte: Adaptada de Sousa (2015).
1

Esta figura passou por tratamento gráfico realizado no Software Paint junto à árvore de
similaridade, obtida a partir do software CHIC.
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Neste cenário, face à realidade do mundo acadêmico, ainda tradicionalista e
conservador, o uso metodológico e cognitivo de software, junto ao desenvolvimento da
pesquisa, como no caso do CHIC, apresenta concepções de novas propostas unificadoras da
pesquisa qualitativa multidimensional, fundamentadas na transdisciplinaridade e no uso
das tecnologias, o que se insere frente a um certo espaço gerador de profundas tensões entre
os pesquisadores tradicionalistas, relativo ao uso metodológico dos pressupostos da ATD,
fundamentados por MORAES e GALIAZZI (2016), integrados ao processo do
desenvolvimento do mapeamento cognitivo de dados multidimensionais (CHIZOTTI, 2008;
MORAES, 2010; RIBEIRO et al., 2018; SOUSA, 2015).
Tecidas estas considerações de ordem geral, a seguir é retomada a discussão do
processo de análise das categorias da presente pesquisa, a partir de sua obtenção na árvore de
similaridade conforme observado nas Figuras 46 e 47.
Apresentam-se na Figura 48 os quatro primeiros níveis de similaridade mais fortes,
ordenados decrescentemente, conforme seus valores obtidos em uma das saídas de dados do
software CHIC, e também os décimo segundo e décimo quarto níveis de similaridade, que
representam as categorias que emergiram intuitivamente, o que será fundamentado
metodologicamente em seções posteriores, por traduzir, à luz das narrativas, postadas nos
Fóruns de Discussão TelEduc 2, 4 e 5, do referencial teórico e dos objetivos da Tese, as
principais inter-relações hierárquicas e relacionais, existentes entre campos e subcampos de
conhecimento da Tese (PRADO, 2003; SOUSA, 2015).
Ressalta-se que tais categorias foram obtidas através das diversas postagens
efetivadas pelos participantes, durante o estudo colaborativo, realizado nos Fóruns 2, 4 e 5 do
TelEduc, que foram agrupadas e ancoradas nos três eixos temáticos da pesquisa: Aprendizagem,
Transdisciplinaridade e o uso das Tecnologias, e foram empregadas no processo de construção
da análise qualitativa multidimensional, na busca de interpretar e emergir as complexas
relações multidimensionais durante a construção dos metatextos.

184
Figura 48 – Apresentam-se os quatros primeiros, o décimo segundo e décimo quarto níveis de similaridade,
ordenados decrescentemente, e contendo suas subclasses de categorias associadas, obtidos a partir da Classe 2 da
árvore de similaridade: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias.

Fonte: Adaptada de Sousa (2015).

No intuito de organizar e sistematizar o processo de desenvolvimento da AQM, e a
(re)construção da escrita dos metatextos associados, as duas classes da Árvore de Similaridade
Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, foram em seguida subdivididas em sete
subclasses de categorias (COSTA, 2018; RIBEIRO et al., 2017; SOUSA, 2015), conforme
ilustram as Figuras 49 e 50.
Figura 49 – Classe I - Inter-relações entre os pressupostos da aprendizagem e o uso dos mapas conceituais em
atividades pedagógicas.

Fonte: Própria 2019.
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Figura 50 – Subdivisão da classe 2 (Transdisciplinaridade e suas relações com os saberes tecnológicos,
pedagógicos e a aprendizagem), em seis subclasses de categorias: 2.1 a 2.6.

Fonte: Própria 2019.

A Tabela 10, é construída a partir de dados de saída coletados no CHIC, e que
apresenta a classificação das categorias com níveis de similaridade mais fortes e emergentes da
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pesquisa, assim como seus respectivos valores do índice de similaridade e a subclasse a que
pertencem.
Tabela 10 – Classificação dos níveis de similaridade, subclasses e suas categorias e valores de índices de
similaridade, correspondentes aos níveis de classificação de 1 a 4 e dos níveis emergentes 12 e 14.

Níveis e categorias, subclasses e índices de similaridade
Classificação
ao nível1

Categorias

Valor do
índice de
similaridade1

Subclasse
a que pertence o
nível.

1

TRD4_01 e SPI4e5_01

0.995382

2.1

2

STD5_05 e STI4e5_05

0.992563

2.3

3

STI4e5_01 e STI4e5_04

0.98763

2.1

4

TRD4_06 e TRD4_09

0.985476

2.2

12

STD5_04 e SPI4e5_04

0.956475

2.6

14

APD2_07, STD5_05,
STI4e5_05 e SPI4e5_05

0,940639

2.3

Fonte - 1 dados obtidos a partir dos arquivos de saída de dados do software CHIC.

Após a classificação dos níveis de similaridade, subclasses e suas categorias e
valores de índices de similaridade, para se proceder ao desenvolvimento da AQM3, a partir dos
resultados observados no CHIC, um passo de caráter preliminar é interpretar, sob uma
perspectiva teórico-metodológica da Complexidade e da Transdisciplinaridade, e de forma
inter-relacional, os significados traduzidos pelos nomes das categorias, representativas dos
quatro primeiros níveis de similaridade mais fortes, bem como também foram elencadas
intuitivamente categorias (COSTA, 2018; PRADO, 2003; RIBEIRO et al., 2017; SOUSA,
2015), relativas ao décimo segundo e décimo quarto níveis de similaridade, níveis emergentes,
o que pode ser visualizado na Figura 48 e na Tabela 10.
De acordo com Sousa (2015), tal ação de análise preliminar de dados visa
constituir um Organizador Prévio Ausubeliano (AUSUBEL; NOVAK HANESIAN, 1980),
como estratégia preliminar para se construir um estágio de interpretação textual preliminar, e

“O CHIC permite desenvolver a análise qualitativa de dados quantitativos, a visualização de processos e de
atividades complexas, e trabalha com as categorias- emergentes, características importantes na perspectiva teóricometodológica da complexidade e da transdisciplinaridade. “. (MORAES; VALENTE, p. 74, 2008).
3
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em seguida, avançar no processo de construção da análise qualitativa de dados
multidimensionais (ALMEIDA, 2000; ALMOULOUD, 2015; VALENTE, 2015).
Ressalta-se que para a realização do progressivo desenvolvimento da análise das
Classes e Subclasses de categorias da Árvore de Similaridade do CHIC Aprendizagem,
Transdisciplinaridade e Tecnologias, parte-se do nível de similaridade 1, até se chegar ao
último nível selecionado, considerando-se a delimitação de níveis mais significativos e
emergentes, que, na presente Tese, é expresso pela Tabela 10.
Apresenta-se no Quadro 23, uma síntese interpretativa das categorias que
representam os níveis de classificação de similaridade de 1 a 4 e os emergentes 12 e 14, obtidas
a partir do uso do CHIC.
Quadro 23 – Síntese da interpretação preliminar das categorias representativas dos níveis: de classificação de
similaridade de 1 a 4 e dos emergentes 12 e 14, obtidas a partir do uso do CHIC. (continua)

1- Relativamente à subclasse de categorias 2.1, o nível de similaridade 1, e suas
categorias associadas, segundo a Figura 4.2.3, infere-se sobre àquilo que está, ao
mesmo tempo, entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de
qualquer disciplina, ou seja, à luz das definições conceituais da
Transdisciplinaridade TRD4_01. Tais Níveis de compreensão epistemológico da
Transdisciplinaridade SPI4e5_01, auxiliam a se interpretar e compreender as
possíveis relações, entre os diversos saberes e culturas, favorecendo uma
transversalização entre os campos e subcampos de conhecimento. Percebem-se
indícios preliminares dessas inter-relações, entre os campos de conhecimento:
Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, ao observar indícios de
apropriação de competências e habilidades, junto ao docente transdisciplinar em
formação, durante o desenvolvimento colaborativo das postagens nos fóruns TelEduc
e nas discussões presenciais da disciplina TTEC_2018.1.
2- Relativamente às subclasses de categorias 2.3 e 2.1, referentes aos níveis de
similaridade 2 e 3, respectivamente, estas estão associadas à categorias referentes aos
saberes tecnológicos, a modelagem e simulação do comportamento das ondas
sonoras STD5_05, com auxílio do Software PhET, ao Uso das TIC durante as
práticas pedagógicas na docência transdisciplinar STI4e5_05. Para auxiliar o
desenvolvimento de atividades pedagógicas utilizou-se o software de mapeamento
conceitual Cmap Tools, para a construção dos mapas conceituais, o software de
simulação de ondas PhET. Ambos forma empregados como estratégia pedagógica e
cognitiva, no intuito de auxiliar a construção e ressignificação de conhecimentos,
favorecendo assim o desenvolvimento da aprendizagem significativa STI4e5_01.
Outro momento significativo, referente ao uso das TIC, durante o desenvolvimento
da pesquisa, foi o uso do AVA TelEduc, para tecer o estudo colaborativo nos
fóruns de discussões, favorecendo o processo da coapreendizagem, através do
aprender juntos, ou seja, na dimensão da interação assíncrona, no sentido de
potencializar o desenvolvimento da aprendizagem na reflexão STI4e5_04.
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Quadro 24 – Síntese da interpretação preliminar das categorias representativas dos níveis: de classificação de
similaridade de 1 a 4 e dos emergentes 12 e 14, obtidas a partir do uso do CHIC (conclusão).

3- Relativo à subclasse de categorias 2.2, quanto ao nível de similaridade 4, percebese que o mesmo está associado à categoria aprendizagem e docência
transdisciplinar TRD4_06, ou seja, refere-se à inter-relação necessária entre as
dimensões que envolvem professores, alunos, durante o processo contínuo de
aprendizagem. Diante desse contexto ressalta-se que o meio e os demais sujeitos, em
suas interações, transformam a realidade a cada momento, cabendo aos alunos
cursistas tecerem um olhar voltado para a complexidade, a multidimensionalidade e a
multi-referencialidade da realidade na qual estão imersos. Nesse contexto chamam-se
de trilhas da aprendizagem e saberes discentes e docentes TRD4_09 o caminho
que busca explorar as múltiplas conexões entre os saberes, no intuito de que a
docência transdisciplinar envolva um entrelaçar das dimensões atitudinais,
metodológicas e epistemológicas, com foco do desenvolvimento do processo de
aprendizagem.
4- Da análise hierárquica e relacional preliminar, constituída anteriormente, emergem
intuitivamente duas categorias, que inter-relacionam os campos de conhecimento:
Aprendizagem e Tecnologia (saberes pedagógicos e tecnológicos). A categoria
APD2_07 uso dos mapas conceituais como estratégias inter – transdisciplinares,
que apresenta nível 14 de similaridade, busca representar uma rede de pensamento
ao inter-relacionar conceitos e ideias do pensamento complexo, fundamentado na
Transdisciplinaridade, à luz dos objetivos e do referencial teórico da Tese, contendo
outros elementos textuais importantes, relacionados à citada categoria, no que
concerne ao desenvolvimento de elementos que possam tecer inter-relações entre o
“afetividade” e a “Aprendizagem”.
Nesse contexto ressalta-se que durante a execução das atividades pedagógicas
realizadas no Fórum 5, para então se buscar estabelecer e emergir possíveis interrelações e significações, entre a dimensão do Socioemocional e da
Transdisciplinaridade, perceptíveis na categoria SPI4e5_04 - Educação ecológica
transdisciplinar e aspectos socioemocionais, que apresenta o nível 12 de
similaridade extraído do CHIC, reportou-se: às implicações junto ao mundo real,
temáticas e questionamentos relacionados aos valores humanos, emergíveis, a partir
de outras (sub)áreas de conhecimento, o que foi discutido colaborativamente, pelos
participantes, no Fóruns 5 do TelEduc. E, visualizado e interpretado
colaborativamente pelos participantes, por meio do uso de vídeos, referindo-se aos
efeitos catastróficos que o vazamento radioativo em Chernobyl causou junto às
crianças e meio ambiente. Acrescentaram-se as categorias APD2_07 e SPI4e5_04 ao
processo de constituição da análise hierárquica e relacional, embora estas duas
categorias contenham valores numéricos de índice de similaridade bem menores que
os demais níveis anteriormente analisados, determinados elementos emergentes,
contidos nessas categorias devam ser levados em consideração (PRADO, 2003;
RIBEIRO et al., 2015; SOUSA, 2015). Ressalta-se que em estágios mais avançados,
a importância das múltiplas implicações, que venham a ser estabelecidas entre estas
classes de categorias, serão incorporadas ao desenvolvimento da AQM, nos passos
seguintes, relativos ao da construção do processo de escrita, dos metatextos analíticos
e interpretativos da presente Tese.
Fonte: Própria (2019).
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Após a apresentação dos organizadores prévios, relativos aos passos iniciais da
caracterização do desenvolvimento da AQM, no qual elencaram-se os níveis de similaridades,
associados às suas subclasses de categorias, conforme expressos nos Quadros 22 e 23, partiuse para o desenvolvimento do passo seguinte, que se expressa através do desenvolvimento da
análise relacional e hierárquica, que constitui em metodologicamente associar, ao processo de
desenvolvimento da análise e interpretação dos elementos, as correspondentes narrativas que
foram postadas, inter-relacionadas e (re)significadas colaborativamente pelos participantes,
nos espaços do Fóruns de discussão TelEduc 2, 4 e 5, e que estão multidimensionalmente
associadas às categorias elencadas na Tese (COSTA; 2018; RIBEIRO, VALENTE, 2015;
SOUSA, 2015).
Desta forma, esse novo estágio, se caracteriza como composto por sucessivos ciclos
de idas e vindas (ALMEIDA, 2000, PRADO, 2003), junto às ações relativas ao
desenvolvimento da AQM, que foram desencadeadas pelo presente pesquisador e também
colaborativamente (re)discutidas junto ao Orientador da Tese.
Diante desse contexto, e à luz dos princípios metodológicos da ATD, do referencial
teórico e dos objetivos traçados para a pesquisa, o procedimento de análise e interpretação das
narrativas postadas pelos participantes no TelEduc, caracteriza-se por um intenso processo de
ciclos de idas e vindas, representando indícios de emergência de complexas inter-relações
multidimensionais, não-lineares e rizomáticas, junto aos campos teórico-metodológico e
prático, dos campos de conhecimento Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias
(saberes pedagógicos e tecnológicos) na presente Tese (MORAES; VALENTE, 2008;
SOUSA, 2015; RIBEIRO et al., 2018).
Tal procedimento de análise e interpretação das narrativas é caracterizado pela
emergência de análise hierárquica e relacional, segundo os pressupostos da teoria Ausubeliana,
que se ancora nos processos de diferenciação progressiva, ou seja, partir de conhecimentos
ou ideias mais gerais para os mais específicos e nos processos de reconciliação integradora,
no caso, movimentos de idas e vindas, inter-relacionando e ressignificando conceitos e ideias,
do tipo mais específicas para os mais gerais (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1978).
Apresenta-se na Tabela 11, as duas classes da árvore de similaridade, subdivididas
em sete subclasses, elencadas ao longo da análise da Árvore de Similaridade Aprendizagem,
Transdisciplinaridade e Tecnologias, com suas respectivas denominações:
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Tabela 11 – As duas classes da árvore de similaridade e as sete subclasses representativas da presente pesquisa e
suas denominações.

Árvore de Similaridade
APRENDIZAGEM, TRANSDISCIPLINARIDADE E TECNOLOGIAS

Subclasse

Classe
Nº

1

Denominação

Nº

Inter–relações entre os
pressupostos
da
1.1
aprendizagem e o uso dos
mapas conceituais em
atividades pedagógicas.

2.1

2

Transdisciplinaridade e
suas relações com os
saberes
tecnológicos,
pedagógicos
e
da
aprendizagem.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Descritor

Técnicas de elaboração e uso dos
mapas conceituais para interrelacionar conceitos e ideias em
atividades
pedagógicas,
favorecendo o desenvolvimento da
aprendizagem significativa.
Relações conceituais e níveis
epistemológicos
da
Transdisciplinaridade
como
organizador prévio para o
desenvolvimento dos saberes
pedagógicos e tecnológicos.
Trilhas da aprendizagem na
formação
do
docente
transdisciplinar.
Estratégias
Inter
e
Transdisciplinares
no
desenvolvimento das práticas
pedagógicas por meio do uso das
TIC.
Saberes
pedagógicos
e
tecnológicos no desenvolvimento
das competências profissionais do
educador transdisciplinar.
Inter – relações entre os conteúdos
de física, matemática e música
como estratégia metodológica do
docente transdisciplinar.
Transverzalizações
transdisciplinares para favorecer o
desenvolvimento de atividades
pedagógicas envolvendo aspectos
socioemocionais com auxílio do
uso das TIC.

Nível de
Similaridade e
índice de
similaridade
mais forte da
Subclasse

Nível 16
(0,91043)

Nível 1
(0,995382)

Nível 4
(0,985476)
Nível 2
(0,992563)

Nível 5
(0,985476)

Nível 7
(0,979416)

Nível 9
(0,973828)

Fonte: Própria (2019).

Nesse do contexto, enfatiza-se que, para tecer o processo de análise qualitativa dos
dados multidimensionais da pesquisa, foram então elencadas seis subclasses de categorias das
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quais, quatro delas por apresentarem os maiores níveis de similaridades, evidenciados com
auxílio do software CHIC, e as demais subclasses, por apresentarem as categorias que
emergiram intuitivamente durante o desenvolvimento da pesquisa. Ressalta-se, que as seis
subclasses pertencem à Classe 2 (Transdisciplinaridade e suas relações com os saberes
tecnológicos, pedagógicos e da aprendizagem) e estão associadas a árvore de similaridade
Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias.
Apresenta-se na subseção seguinte 4.3 o desenvolvimento da AQM, segundo a
subdivisão das categorias pertencentes a Classe 2 da árvore de similaridade, e suas subdivisões
em subclasses associadas.

4.3. Análise Qualitativa Multidimensional da Classe 2: Transdisciplinaridade e suas
relações com os saberes tecnológicos, pedagógicos e da aprendizagem

Diante desse cenário de desenvolvimento da análise qualitativa dos dados
multidimensionais da respectiva pesquisa, ressalta-se que para favorecer a compreensão do
leitor, serão tecidas discussões teóricas e metodológicas, à luz das postagens de narrativas
efetivadas pelos participantes nos Fóruns TelEduc, do referencial teórico e dos objetivos
apresentados na Tese. Apresenta-se, as subseções 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 e
4.3.8 relacionadas às suas respectivas Subclasses 2.1, 2.3, 2.1.2, 2.2, 2.6 e 2.3.2, sendo as quatro
primeiras estabelecidas hierarquicamente pelo critério clássico de níveis mais significativos de
similaridade, e as duas últimas, emergidas intuitivamente, sendo que todas as subclasses de
categorias pertencem à Classe 2 da árvore de similaridade (COSTA, 2018, RIBEIRO;
VALENTE, 2015; SOUSA, 2015).

4.3.1 Análise qualitativa multidimensional da Subclasse 2.1: Relações conceituais e níveis
de compreensão epistemológicos da Transdisciplinaridade como organizador prévio para o
desenvolvimento dos saberes pedagógicos e tecnológicos.
Referente aos três eixos temáticos da pesquisa AP=MCAP – Mapas Conceituais
e Aprendizagem; TR=ETSE – Educação Transdisciplinar e Softwares Educativos; SP e
ST= SAPT – Saberes Pedagógicos e Tecnológicos (Tecnologias), representa-se, na Figura
4.3 a Subclasse 2.1 que está associada a Classe 2 (Transdisciplinaridade e suas relações com
os saberes tecnológicos, pedagógicos e da aprendizagem).
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Figura 51 - Subclasse 2.1: Relações conceituais e níveis de compreensão epistemológicos da Transdisciplinaridade
como organizador prévio para o desenvolvimento dos saberes pedagógicos e tecnológicos.

Fonte: Própria 2019.

Na Figura 4.3, observa-se que a Subclasse 2.1 possui 6 categorias, na ordem assim
distribuídas: 1 categorias do eixo temático 1 - AP=MCAP – Mapas Conceituais e
Aprendizagem, (APD2_05 – Softwares e mapeamento cognitivo), 1 categoria do eixo
temático 2 - TR=ETSE – Educação Transdisciplinar e Softwares Educativos, (TRD4_01
- Definições conceituais da Transdisciplinaridade) e 4 categorias do eixo temático 3 - SP e
ST= SAPT – Saberes Pedagógicos e Tecnológicos (Tecnologias) - (SPI4e5_01 – Níveis de
compreensões epistemológicas da Transdisciplinaridade, SPI4e5_02 – Organizadores prévios,
STI4e5_01 - TIC e Aprendizagem Significativa, STI4e5_ 04 – AVA TelEduc e fóruns de
discussão).
A AQM das diversas subclasses e suas categorias associadas, será desenvolvida a
partir de um critério hierárquico e relacional, iniciando pela subclasse de categorias que
apresentar o maior nível de similaridade, visto que, em termos probabilísticos, este é
considerado como o que contém a subclasse com maior valor numérico de índice de
similaridade. Diante desse contexto, ressalta-se a existência de possibilidades de subdividi-la
em novos arranjos de subclasses, contudo algumas destas poderiam eventualmente apresentar
níveis (índices) de similaridade cada vez numericamente menores, razão por que tal ação é
metodologicamente descartada (COSTA, 2018, RIBEIRO; VALENTE, 2015; SOUSA, 2015).
De acordo com Sousa (2015), tal decaimento no valor do índice de similaridade
acarretaria que, as categorias associadas a uma destas subclasses, probabilisticamente
tenderiam a apresentar um menor grau de ligação (vizinhança) entre si, ou seja, um nível mais
fraco de convergência ou similaridade (ALMOULOUD, 2015; TONUS, 2007; VALENTE,
2015).
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Ressalta-se que nesta pesquisa, a Subclasse 2.1 apresenta o nível de similaridade
mais forte, conforme pode-se visualizar na Tabela 11, constituindo o elemento hierárquico mais
significativo e desencadeador do processo de análise a ser considerado junto aos demais níveis
associados à mesma.
A partir da gradativa maturação de estágios bem mais avançados do
desenvolvimento do processo de AQM, para se proceder à escolha de outras subclasses a serem
incorporadas ao processo da análise relacional, mesmo que determinadas subclasses possuam
níveis de similaridades mais fracos, se deve levar em conta a importância que categorias,
pertencentes a estas subclasses possam apresentar, junto a certos aspectos considerados mais
relevantes, no tocante a significados emergidos a partir da análise e interpretação de narrativas
postadas pelos participantes no TelEduc, e/ou elementos presentes no referencial teórico, e/ou
junto aos objetivos que caracterizem uma determinada pesquisa (CANALES, 2007; PRADO,
2003; RIBEIRO; VALENTE, 2015).
Após estas considerações preliminares, para desenvolver o encadeamento do
processo de análise das formas hierárquicas e das inter-relações entre as 6 categorias que
compõem a Subclasse 2.1, elenca-se a Subclasse 2.1.1, que representa o índice de
similaridade mais forte, dentre todas as subclasses de categorias do nível 1, que é composta
pelas categorias TRD4_01 - Definições conceituais da Transdisciplinaridade e SPI4e5_01 –
Níveis

de

compreensões

epistemológicas

da

Transdisciplinaridade,

pertencentes

respectivamente aos eixos temáticos 2 TR=ETSE – Educação Transdisciplinar e Softwares
Educativos temático e 3 - SP e ST= SAPT – Saberes Pedagógicos e Tecnológicos
(Tecnologias), conforme visualizadas na Figura 52:
Figura 52 – Visualização da subclasse 2.1.11, que representa a Subclasse de categorias com o nível de similaridade
mais forte TRD4_01 e SPI4e5_01, da Subclasse 2.1.

Fonte própria, 2019.
1

Representada pelo nó formado pelas categorias TRD4_01 e SPI4e5_01, e que constitui a subclasse 2.1.1,
caracterizada como o mais forte nível de similaridade da árvore de similaridade I – Aprendizagem,
Transdisciplinaridade e Tecnologias.

Numa análise preliminar, é possível emergir indícios que a Subclasse 2.1.1:
TRD4_01- Definições conceituais da Transdisciplinaridade e SPI4e5_01 - Níveis de
compreensões epistemológicas da Transdisciplinaridade é composta por duas categorias
pertencentes a eixos temáticos diferentes, como foi ressaltado no parágrafo anterior.
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Segundo a AQM, em termos probabilísticos, relacionais, tal fator pode revelar a
existência de maior de convergência e similaridade entre as categorias envolvidas, isto implica
em que, podem ser favorecidas as formas de convergência e ligação entre suas categorias
relacionadas. Ou seja, há uma maior relação de proximidade entre elas4 (ALMEIDA, 2000;
RIBEIRO; VALENTE, 2015; VALENTE, 2015).
Após a discussão dos aspectos relacionados ao nível de similaridade dos
agrupamentos de categorias em subclasses, parte-se agora para o desenvolvimento da análise e
interpretação das narrativas dos participantes dos fóruns de discursão, a partir da visualização
das formas de organização hierárquica e relacional, observáveis entre as categorias, na árvore
de similaridade do CHIC.
Nesse estágio se comporá o desenvolvimento da análise qualitativa de dados
multidimensionais, referente às narrativas dos participantes, postadas nos Fóruns de
discussão TelEduc 4 e 5, e que foram associadas às categorias TRD4_01 e SPI4e5_01,
apresentadas na Figura 52, durante o processo de categorização de dados da presente Tese de
Doutorado (COSTA, 2018; MORAES, GALIAZZI, 2016; SOUSA, 2015).
Observa-se no Quadro 13, que dos 22 participantes das atividades disciplinares de
aprendizagem colaborativa no Fórum 4, quatro deles realizaram postagens5 que atenderam à
categoria TRD4_01 – Definições conceituais da Transdisciplinaridade, analogamente ao
observar o Quadro 18, percebe-se que dos 22 participantes, oito deles realizaram postagens6
relativas aos Fóruns 4 e 5, que atenderam à categoria SPI4e5_01 – Níveis de compreensões
epistemológicas da Transdisciplinaridade.
Após uma depurada fase de (re)análise e (re)interpretação das e entre os conteúdos
textuais das narrativas dos 4 participantes que atenderam à categoria TRD4_01, à luz dos
objetivos e referencial teórico da Tese, em seguida são tecidas formas de inter-relações e
ressignificações, entre estes elementos. Para estabelecer o início do processo de análise interrelacional, apresentam-se algumas das narrativas postadas no Fórum 4, ou trechos das mesmas,
iniciando pela narrativa da Aluna cursista CM, postada em 08/04/2018 as 22h: 13m:46s no
Fórum 4, na mensagem 06, que está associada à categoria TRD4_01, como ilustrado a seguir:

“Uma vez identificada a relação entre as categorias, ela tem que ser interpretada com base no conhecimento
proveniente da ação ou intervenção, que foi realizada com os participantes da pesquisa ou na fundamentação
teórica que dá sustentação à pesquisa. “(VALENTE, 2015).
5
Nos anexos da Tese são apresentados, na íntegra, todos os conteúdos postados pelos participantes, ao longo do
desenvolvimento de cada um dos fóruns de discussão TelEduc 4 e 5, que representam os estudos colaborativos
das duas unidades pedagógicas de estudo, enfocados na pesquisa de campo.
6
Participantes: RD, UT, JUW, MN, MM. (F5) e UT, RD, MCM (F4)
4
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Definições conceituais da Transdisciplinaridade ... Sendo a Transdisciplinaridade
uma postura epistemológica que requer “uma tal presencialidade do sujeito, autônomo
e curioso de tal forma consciente de seu papel cognoscitivo” (MORAES, 2017).
Pessoal penso no professor transdisciplinar aquele que antes de tudo agrega em sua
prática o trabalho em grupo, pois é preciso que o professor interaja com os professores
de outras áreas, para que assim aconteça a transdisciplinaridade – Aluna Cursista CM

Outra narrativa, sobre as definições conceituais e epistemológicas da
Transdisciplinaridade, foi postada pela mediadora externa a UFC MCM em 31/03/2018 as
18h:29m:02s no Fórum 4, na mensagem 37, relacionada à categoria TRD4_01, como é
mostrada a seguir
Definições conceituais da Transdisciplinaridade [...] A própria etimologia da palavra
trans-disciplinar já nos revela um pouco de sua natureza. Aquilo que transcende o
disciplinar, reconhecendo o dinamismo intrínseco do que acontece em outro nível
fenomenológico, em outro domínio linguístico, ou em outro nível de realidade. Mas,
o que é que está além das disciplinas? Além das disciplinas, dos objetos do
conhecimento, está o sujeito, o ser humano, com toda a sua multidimensionalidade,
imbricado em uma realidade complexa a ser conhecida. Está o sujeito com seu
pensamento racional, empírico e técnico, mas também com seu pensamento
simbólico, mítico e mágico, nutrido por sua intuição e espiritualidade.
Mediadora Externa a UFC- MCM

Apresenta-se ainda uma terceira narrativa, relacionada à categoria TRD4_01,
postada pela Aluna cursista WHS em 02/04/2018 no Fórum 4, na mensagem 87:
Definições conceituais da Transdisciplinaridade [....] transdisciplinaridade, rompe
com a postura linear do conhecimento, propondo um olhar mais abrangente, ou seja,
multidimensional e o pensamento complexo se organiza a partir de operadores
cognitivos. – Aluna cursista WHS

Quanto as postagens de participantes, relacionadas à segunda categoria do nível de
similaridade

1,

SPI4e5_01

–

Níveis

de

compreensões

epistemológicas

da

Transdisciplinaridade, três exemplos ilustrativos são apresentados, a seguir:
Um primeiro exemplo é representado pela contribuição da narrativa postada pelo
professor formador interno a UFC RD em 11/04/2018 as 21h:04m:56s no Fórum 5, na
mensagem 29, que está associado à categoria SPI4e5_01:
Níveis de compreensão epistemológica da Transdisciplinaridade [...] na concepção da
transversalização entre os campos e sub-campos de conhecimento, o respectivo
capítulo nos apresenta uma abordagem sobre os efeitos causados pelo acidente nuclear
de Chernobyl, provocado pelo vazamento do isótopo césio 137, que gerou impactos
significativos no meio ambiente e entre os seres vivos[...]. Nesta perspectiva
transdisciplinar que esse capítulo estudado envolveu de forma brilhante as múltiplas
e complexas relações ternárias entre a educação, currículo, uso das tecnologias
(softwares educativos), questões ambientais, sociais, sociológicas que contribuem
significativamente para nossa formação enquanto pesquisadores, co-investigadores
mais íntegros e reflexivos. Professor formador interno a UFC - RD.
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Um segundo exemplo contempla a narrativa postada pela Aluna cursista MN, em
16/04/2018 as 22h:13m:58s relacionada a categoria SPI4e5_01 do Fórum 5, mensagem 55.
Níveis de compreensão epistemológica da Transdisciplinaridade [....] As interfaces
das reflexões suscitadas nos remete fundamentalmente ao currículo interdisciplinar
das áreas de conhecimento científico, matemático e musical, exigindo de cada
educador, a visibilidade e conscientização e intencionalidade clara da
multirreferencialidade numa visão sistêmica não apenas de conteúdo, mas das
habilidades e competências que se configuram de forma concreta articulada a
realidade dos atores envolvidos na aprendizagem com foco nas dimensões, humana,
histórica, ética, social, cultural e política. [...] Aluna cursista MN

Um terceiro exemplo, constitui a narrativa postada pelo Aluno cursista MM em
19/04/2018 as 13h:44m:26s no Fórum 5, na mensagem 69, está associada à categoria
SPI4e5_01, como ilustrado a seguir:
Níveis de compreensão epistemológica da Transdisciplinaridade. [...] Sociedade
Planetária do século XXI, no sentido de romper as amarras e visões (uni)disciplinares,
reducionistas, da lógica binária, antropocêntricas, para se conceber novos cenários,
fundamentados numa epistemologia e ontologia complexas, onde figurem visões
ancoradas nos princípios da lógica ternária e da transdisciplinaridade, defensoras da
ecologia profunda [...] Aluno cursista- MM

Do ponto de vista do campo de conhecimento da Transdisciplinaridade
(BATALLOSO, 2011; MORAES; GALIAZZI, 2016; NICOLESCU, 2002), as seis postagens
revelam indícios de estágios diversos de concepções, segundo os aspectos conceituais, práticos,
metodológicos e epistemológicos da transdisciplinaridade, relacionados aos campos de
conhecimento Aprendizagem e Tecnologia (saberes pedagógicos e tecnológicos) e aos
diferentes processos de ensino e de aprendizagem, que possam a ser estruturados, ao uso
pedagógico dos ambientes virtuais de aprendizagem, sob a ótica da complexidade, o que pode
ser observado na discussão argumentativa e colaborativa, elencada e maturada entre os
participantes RD, CM, WHS, MN, MM e MCM, aos quais foram citados.
Outros aspectos importantes, decorrentes do desenvolvimento da aprendizagem
colaborativa dos participantes, junto aos estágios de ressignificação e inter-relação das
narrativas foi refletir e repensar, sobre a necessidade de renovação de estratégias e propostas
direcionadas à formação do docente Transdisciplinar, que gradativamente deve se apropriar dos
três princípios pétreos da transdisciplinaridade: níveis de realidade, lógica do terceiro incluído
e complexidade (NICOLESCU, 2000).
E sobre a importância do uso Pedagógico das TIC, na facilitação da construção de
conhecimentos e saberes pedagógicos e tecnológicos, para favorecer o aprender fazendo
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(DEWEY, 1979), saberes pedagógicos e tecnológicos (RIBEIRO et al., 2017; SOUSA ,2015)
e o desenvolvimento da coaprendizagem na ação e reflexão (SCHÖN, 2003; VALENTE, 2005).
Estes cenários descritivos, representados pelas postagens de narrativas dos
participantes, registradas nos Fóruns 4 e 5 do TelEduc, caracterizam distintas formas de práticas
pedagógicas colaborativas, e inferem na emergência de percepções de aprendizagem, através
de um processo não-linear, em que se destacam múltiplas possibilidades de navegação e
interação no espaço assíncrono, para mapear cognitivamente o desenvolvimento da
aprendizagem, durante o estudo colaborativo, que decorre num fórum de discussão.
Ressalta-se

que durante esses movimentos de idas e vindas, decorrentes do

processo de análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2016) das relações
multidimensionais e hierárquicas entre as narrativas postadas no TelEduc pelos participantes
CM, RD, WHS, MCM, MM e MN e as categorias TRD4_01 e SPI4e5_01, referentes à
Subclasse 2.1.1 em discussão, observou-se indícios de inserção e inter-relação entre os
elementos do referencial teórico da presente Tese, sendo então possível perceber passos iniciais
de um movimento que, potencialmente busca estabelecer mecanismos de inter-relação, cada
vez

mais

complexos

e

abrangentes,

entre

os

campos

da

Aprendizagem,

Transdisciplinaridade e Tecnologias.
No que se refere aos procedimentos teóricos e metodológicos, relacionados aos
pressupostos da ATD, conjugada ao uso do software CHIC para tecer inter-relações entre os
campos do conhecimento e construir os metatextos interpretativos (emergência do novo ou
sagrado), seguindo uma perspectiva da complexidade e transdisciplinaridade, se faz
necessário estabelecer pontes entre: a construção de categorias e a definição dos eixos temáticos
da Tese (BATALLOSO, 2011; MORAES; GALIAZZI, 2016; MORAES; VALENTE, 2008;
NICOLESCU, 2002).
Enfim, na análise multidimensional desenvolvida na corrente Seção 4.3.1, em seu
ponto de partida, foi adotado a discussão a partir das categorias TRD4_01 e SPI4e5_01
pertencentes respectivamente aos eixos temáticos 2 TR=ETSE – Educação Transdisciplinar
e Softwares Educativos temático e 3 - SP e ST= SAPT – Saberes Pedagógicos e
Tecnológicos (Tecnologias), favorecendo assim o desenvolvimento do estágio de análise
multidimensional, na busca de inter-relacionar os três campos de conhecimento.
Tecidas

as

considerações

apresentadas

quanto

à

análise

qualitativa

multidimensional da Subclasse 2.1.1, na próxima Subseção será discutida a Subclasse 2.3,
denominada Estratégias Inter e Transdisciplinares no desenvolvimento das práticas
pedagógicas por meio do uso das TIC, que contém o segundo nível de similaridade mais
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significativo, revelado na árvore de similaridade I: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e
Tecnologias.

4.3.2.

Análise qualitativa multidimensional da Subclasse 2.3: Estratégias Inter e

Transdisciplinares no desenvolvimento das práticas pedagógicas por meio do uso das TIC.

Conforme indica o arquivo de saída de dados do software CHIC, a Subclasse 2.3:
Estratégias Inter e Transdisciplinares no desenvolvimento das práticas pedagógicas por
meio do uso das TIC representa o segundo nível de similaridade mais significativo, revelado
na árvore de similaridade I. Da Figura 50, é possível identificar as categorias que representam
a subclasse 2.3, pertencente a Classe 2 – Transdisciplinaridade e suas relações com os saberes
tecnológicos e pedagógicos e a aprendizagem. Apresenta-se na Figura 53 as quatro categorias
que compõem a Subclasse 2.3.
Figura 53 - Subclasse 2.3: Estratégias Inter e Transdisciplinares no desenvolvimento das práticas pedagógicas por
meio do uso das TIC

Fonte própria 2019.

Observa-se na Figura 53 que a Subclasse 2.3 possui 4 categorias, das quais uma
pertence ao eixo temático 1- AP=MCAP – Mapas Conceituais e Aprendizagem, (APD2_07
Mapas conceituais e estratégias inter e transdisciplinar), e três pertencem ao eixo temático 3 SP e ST= SAPT – Saberes Pedagógicos e Tecnológicos (Tecnologias), (STD5_05
Modelagem e simulação do comportamento das ondas sonoras), (STI4e5_05 Avaliação do uso
das TIC nas práticas da docência transdisciplinar) e (SPI4e5_05 Saberes pedagógicos).
As categorias STD5_05 e STI4e5_05 seguindo-se as mesmas considerações
metodológicas da análise multidimensional hierárquica e relacional, adotada na Subseção 4.3.1,
passam a constituir a Subclasse 2.3.1., que representa o segundo nível de similaridade mais
forte e significativo de todo o conjunto de categorias elencadas na pesquisa, sendo representada
na Figura 54 e constituirá o elemento desencadeador do processo de análise subsequente.
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Figura 54 – Visualização da Subclasse 2.3.1.1, que representa o grupo de categorias STD5_05 e STI4e5_05,
pertencentes à Subclasse 2.3.

Fonte própria 2019.
1

Representada pelo nó formado pelas categorias STD5_05 e STI4e5_05, que constitui a Subclasse 2.3.1, e
contém o segundo nível de similaridade mais forte da árvore de similaridade I - Aprendizagem,
Transdisciplinaridade e Tecnologias.

Da Figura 54, à luz da análise qualitativa multidimensional, percebe-se a forte
similaridade presente entre as categorias STD5_05 (Modelagem e simulação do
comportamento das ondas sonoras) e STI4e5_05 (Avaliação do uso das TIC nas práticas da
docência transdisciplinar), que probabilisticamente, do ponto de vista AQM, indica que pode
haver maior convergência e similaridade, entre as categorias da Subclasse 2.3.1. Ou seja,
decorre uma maior relação de proximidade entre elas7 (ALMOULOUD, 2015; SOUSA, 2015;
VALENTE, 2015).
Diante desse contexto, que envolve os aspectos relacionados aos níveis de
similaridade dos agrupamentos das categorias em subclasse, parte-se para o desenvolvimento
da análise multidimensional das narrativas dos participantes, postadas nos fóruns de discussão,
de forma análoga utilizada na subseção 4.3.1.
Pode-se visualizar nos Quadros 16 e 18, os participantes das atividades disciplinares
de aprendizagem colaborativa no Fórum 5, dos quais, seis participantes realizaram postagens8
que atenderam à categoria STD5_05 (Modelagem e simulação do comportamento das ondas
sonoras), enquanto nove9 atenderam à categoria STI4e5_05 (Avaliação do uso das TIC nas
práticas da docência transdisciplinar).
Enfatiza-se que, após (re)analisar, (re)interpretar e comparar as narrativas dos 6
participantes que atenderam a categoria STD5_05, à luz dos objetivos e referencial teórico da
Tese, foram discutidas as relações entre estes elementos. Feitas essas considerações, inicia-se
o processo de análise inter-relacional, perfazendo-se a apresentação de algumas narrativas
postadas no Fórum 5, ou trechos das mesmas, iniciando pela narrativa do participante professor

“Uma vez identificada a relação entre as categorias, ela tem que ser interpretada com base no conhecimento
proveniente da ação ou intervenção, que foi realizada com os participantes da pesquisa ou na fundamentação
teórica que dá sustentação à pesquisa. “(VALENTE, 2015).
8
Participantes: UT, MGR, RD, JUW, MC, MN.
9
Participantes: UT, RD, MC, WHS, MN (F5), UT, RD, MC, JUW (F4)
7
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formador interno a UFC UT, postada em 06/04/2018 as 23h:46m:11s no Fórum 5, na mensagem
10, que está associada à categoria STD5_05, como ilustrado a seguir:
Modelagem e simulação do comportamento das ondas sonoras.... Fundamentada na
Transdisciplinaridade e no uso pedagógico das Tecnologias de Informação e
comunicação (TIC). De maneira que quando o professor for utilizar o software de
simulação PhET, que será empregado como “organizador prévio” (AUSUBEL), possa
despertar a curiosidade nos alunos e propiciar motivação, como também, fazer com
estes alunos tenham a capacidade de estabelecer inter-relações e (res)significações
colaborativamente dos conteúdos originários da Matemática, Física e Educação
Musical. - Formador interno a UFC UT.

Outra narrativa, postada pelo participante professor formador interno a UFC RD
em 07/04/2018 as 22h:51m:36s no Fórum 5, na mensagem 11, relacionada à categoria
STD5_05, é mostrada a seguir:
Modelagem e simulação do comportamento das ondas sonoras .... Tal proposta servirá
de base teórica para o aluno compreender as funções seno e cosseno, obtidas a partir
da série de Fourier ao utilizar o software PhET. A metodologia consistirá em, a partir
de uma abordagem conceitual e de modelagem computacional desenvolver as interrelações e (res) significações oriundas dos três campos de conhecimentos:
aprendizagem, transdisciplinaridade e tecnologia através de uma prática pedagógica
que envolve conhecimentos físicos, matemáticos e musicais, possibilitando aos alunos
cursistas visualizar e simular o comportamento das ondas sonoras. Segundo os autores
tal proposta favorece a construção dos saberes pedagógicos, cognitivos e práticos
através do uso das TICs como ferramenta pedagógica que auxilia o desenvolvimento
da (co) aprendizagem. (Almeida; Valente 2011; Dewey 1979; Morais 2015; Ribeiro
2008). Formador interno a UFC RD.

Apresenta-se ainda uma terceira narrativa, relacionada à categoria STD5_05,
postada pela Aluna cursista MN em 16/04/2018 as 16h:05m:06s no Fórum 5, na mensagem 65:
Modelagem e simulação do comportamento das ondas sonoras ... Aprendizagem
mediada pela integração do conhecimento científico, matemático e musical com a
utilização do software PhET, torna-se dinâmica, motivadora, favorável à mudança de
posturas no tratamento didático entre as áreas de conhecimento e oportuniza a todos
um novo olhar imbricado nas múltiplas e complexas possibilidades da
transversalização
dos
diferentes
campos
de
conhecimento (RIBEIRO, 2016; ZABALA, 2000). - Aluna Cursista MN

Quanto às postagens de participantes, relacionadas à segunda categoria do nível de
similaridade 2, STI4e5_05 – Avaliação do uso das TIC nas práticas da docência
transdisciplinar. A seguir apresenta-se 3 exemplos ilustrativos:
Num primeiro exemplo, é ilustrada a narrativa postada pela Aluna cursista WHS
em 18/04/2018 as 19h:09m:57s no Fórum 5, na mensagem 43, está associada à categoria
STI4e5_05, como ilustrado a seguir:
Avaliação do uso das TIC nas práticas da docência transdisciplinar [...] As
tecnologias, a partir do uso de softwares tem esse poder de conseguir articular áreas
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"teoricamente" distintas. O software apresentado na aula passada deixou muito claro
que os saberes não estão de forma isolados, mas interrelacionados aos pressupostos
epistemológicos, ontológicos e metodológicos da Transdisciplinaridade, e que podem
ser desenvolvidos com auxílio do uso pedagógico das TIC.
- Aluna Cursista WHS.

Um segundo exemplo é representado pela contribuição da narrativa postada pelo
professor formador interno a UFC MC em 14/04/2018 as 10h:20m;43s no Fórum 5, na
mensagem 50, que está associado à categoria STI4e5_05:
Avaliação do uso das TIC nas práticas da docência transdisciplinar [...] é possível
perceber muitos aspectos da docência transdisciplinar, uma vez que há uma forte
integração entre disciplinas como música, matemática, física e ciências ambientais,
bem como a integração entre sentimentos, pensamentos, razão e emoção ao longo do
desenvolvimento da prática através do exercício de várias inteligências (musical,
emocional, linguística e logico matemática). Formador interno a UFC MC

E um terceiro exemplo é representado pela contribuição da narrativa, postada pela
Aluna cursista MN em 24/04/2018 as 00h:27m:48s no Fórum 5, na mensagem 76, que está
associado à categoria STI4e5_05:
Avaliação do uso das TIC nas práticas da docência transdisciplinar [...] aprendemos
que na condução do ato de ensinar as decisões devem integrar-se ao conhecimento
transdisciplinar das áreas, ou seja, Transdisciplinaridade, (co)Aprendizagem e Interrelações entre Educação Matemática, Científica e Musical Promovendo o Uso
Pedagógico de Software de Simulação. Dessa forma, observamos através dos vídeos,
dentre outros recursos propostos pelos Professores formadores com intencionalidades
de sugerir uma busca mais incisiva na dinâmica e utilização das ferramentas
tecnológicas, despertando-nos para a habilidade e competências necessárias ao
exercício da docência. Sobretudo, de impulsionar aos discentes um olhar mais amplo
de conhecimentos e uma aprendizagem significativa numa relação de diálogo e
interação com auxílio da tecnologia educacional. – Aluna Cursista MN.

Do ponto de vista do campo de conhecimento Tecnologia relativo as categorias
do eixo temático 3 - SP e ST= SAPT – Saberes Pedagógicos e Tecnológicos (Tecnologias)
(VALENTE, 2015, RIBEIRO et al., 2017; SOUSA, 2015), na perspectiva da construção
colaborativa do conhecimento pelos participantes no Fórum 5, referente as categorias STD5_05
(Modelagem e simulação do comportamento das ondas sonoras) e STI4e5_05 (Avaliação do
uso das TIC nas práticas da docência transdisciplinar), é possível observar que, revelam indícios
de estágios de diferentes formas de desenvolvimento de saberes, envolvendo o uso das TIC,
como uma proposta baseada nos pressupostos da transdisciplinaridade, relacionando à docência
transdisciplinar, ao desenvolvimento da coaprendizagem e as inter-relações entre conteúdos,
provenientes de campos de conhecimento, associados à educação matemática, científica,
musical e socio ambiental, de distintas ou combinadas maneiras, como integradora e desafiante,
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favorecendo assim o desenvolvimento de novas competências e habilidades, relacionadas aos
saberes pedagógicos e tecnológicos (COSTA, 2018, LIMA, 2014; SOUSA, 2015).
Desta forma, junto às narrativas anteriormente explicitadas, que foram postadas
pelos participantes UT, RD, MN, WHS e MC, observa-se que, colaborativa e assincronamente,
eles teceram ressignificações de conceitos, numa perspectiva do construtivismo, notadamente
referente aos temas: Modelagem e simulação do comportamento das ondas sonoras e TIC e
práticas pedagógicas na docência transdisciplinar.
Diante desse contexto, é apresentada uma discussão textual, partindo-se das
concepções contidas nas narrativas dos 5 participantes anteriormente destacados, tomando-se
como elementos de partida as considerações e aspectos ligados aos pressupostos do uso das
TIC, no sentido de se emergir novas percepções entre os saberes pedagógicos e tecnológicos.
De acordo com um trecho da narrativa postada pelo cursista formador UT, em
06/04/2018 as 23h:46m:11s no Fórum 5, na mensagem 10, e que está associada à categoria
STD5_05, no qual ele afirma que a “Tese oferece uma proposta pedagógica, fundamentada na
Transdisciplinaridade e no uso pedagógico das Tecnologias de Informação e comunicação
(TIC)”. De maneira que quando o professor for utilizar e software de simulação PhET, que será
empregado como “organizador prévio” (AUSUBEL), possa despertar a curiosidade nos alunos
e propiciar motivação, como também, fazer com que estes alunos desenvolvam
colaborativamente a capacidade cognitiva de estabelecer inter-relações e (res)significações
junto a conteúdos originários de campos de conhecimento da Matemática, Física, Educação
Musical e Educação Socioambiental (COSTA, 2018; RIBEIRO et al., 2018).
Comentando as considerações do professor formador UT, um importante marco
estruturante apontado por teóricos é que, do ponto de vista do construtivismo, o uso das
tecnologias, favorece múltiplas e complexas possibilidades de transversalização de
significados, entre conteúdos, provenientes de diferentes campos de conhecimento, o que nesta
pesquisa, pode ser observado, durante a análise das narrativas dos participantes, postadas
principalmente no Fórum 5 do TelEduc, as quais revelaram indícios destas formas de
transversalização conceitual interdisciplinar, ao se propor novas abordagens ontológicas,
epistemológicas e metodológicas, no intuito de desfragmentar possíveis posturas
unidisciplinares, redutoras, e lineares, entre as disciplinas letivas e os conteúdos curriculares
(MORAES; BATALLOSO, 2015; RIBEIRO et al., 2017; ZABALA, 2000).
Ainda ao longo desses ciclos de discussão colaborativa, argumentativa e assíncrona,
desenvolvidos nos fóruns do AVA TelEduc, os participantes puderam maturar novos
conhecimentos e múltiplos saberes, além de que, na aprendizagem assíncrona, foi favorecido o
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aprender na ação e reflexão (SCHÖN, 2003; VALENTE, 2005), o aprender fazendo (DEWEY,
1979; TEIXEIRA, 2006), em que teoria e prática, mutuamente se ressignificam, e o
desenvolvimento de múltiplos saberes pedagógicos e tecnológicos, o que favoreceu aos
participantes possibilidades de apropriação de novas possibilidades de olhares, sobre o
exercício da prática pedagógica colaborativa e assíncrona (MASETTO, 2003; MATUÍ, 2006;
MAGALHÃES; ROCHA; DAMAS, 2009)
As demais narrativas apresentadas pelos participantes WHS, RD, MC e MN, podem
ser interpretadas sob a égide das considerações logo anteriormente descritas, na perspectiva de,
partindo-se de categorias STD5_05 e STI4e5_05 pertencentes ao eixo temático da Tecnologia,
se possibilite discutir e analisar aspectos ligados às TIC, além de emergências de inter-relações
entre a educação cientifica, matemática, musical e socioambiental, junto ao universo das
postagens realizadas no TelEduc pelos participantes no Fórum 5.
A fim de (re)interpretar e (re)enfatizar a necessidade do desenvolvimento de
múltiplos olhares, sobre a dimensão e a dinâmica da prática pedagógica por meio do uso
pedagógico e cognitivo das TIC, foram abordados trechos de narrativas, postadas pelos
participantes MN e RD no Fóruns 4 e 5 TelEduc, que evidenciam preliminarmente o surgimento
de indícios do desenvolvimento da aprendizagem colaborativa e assíncrona, referente a
categoria STI4e5_05. A aluna cursista MN corrobora ressaltando que “uso das tecnologias
como ferramenta pedagógica, revela indícios de desenvolvimento nos processos de ensino e/ou
aprendizagem”. Evidências observadas durante a mediação nas atividades pedagógicas, ao
inter-relacionar a matemática, física e a música de forma transdisciplinar, com o auxílio do
software PhET série de Fourier.
Complementarmente, a postagem do professor formador interno a UFC RD ressalta
a urgente necessidade de se repensar a práxis pedagógica do professor, que deve ser permeada
pelo uso significativo das TIC sob a ótica dos pressupostos da Transdisciplinaridade, porém
percebe-se que muitos professores, ainda utilizam uma metodologia tradicional, linear,
cartesiana e behaviorista durante suas aulas.
No que se refere ao desenvolvimento dos ciclos de interação colaborativa,
analisados e interpretados na prática pedagógica, cita-se trechos de uma postagem, realizada
pela aluna cursista WHS, durante as discussões colaborativas realizadas no Fórum de Discussão
TelEduc 5, em que é afirmado “ saberes não estão de forma isolados, mas interrelacionados aos
pressupostos epistemológicos, ontológicos e metodológicos da Transdisciplinaridade, e que
podem ser desenvolvidos com auxílio do uso pedagógico das TIC”.
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Mencionada postagem, oriunda da Aluna cursista WHS, também pode ser
analisada, inter-relacionada e compreendida, se manipulando e visualizando os recursos do
PhET, através do simulador de ondas sonoras, para poder observar e inter-relacionar possíveis
realidades, que possam ser emergidas, a partir da dinâmica de variação do comportamento de
certos fenômenos, interpretando-as a partir da apropriação de diferentes conceitos, estes
associados aos campos de conhecimento da matemática (séries de funções do tipo
seno/cosseno), física (acústica) e música (ouvir e/ou comparar diferentes timbres musicais), e
também, ao assistir os vídeos que exibem os cruéis efeitos ocasionados à vida no planeta, devido
ao acidente de Chernobyl: radiação nuclear, ondas eletromagnéticas.
Diante desse contexto, percebe-se que as narrativas são inter-relacionadas e
ressignificadas colaborativamente, resultando na emergência de uma gama de multiplicidade
de metatextos que são colaborativa e assincronamente consolidadas no fórum de discussão, pois
permite a caracterização e emergência de todo este ciclo de espirais de aprendizagem,
caracterizado durante os estágios de desenvolvimento da aprendizagem formando-se assim
uma complexa e multidimensional teia de narrativas fortemente entrelaçadas (COUTINHO,
2007; OKADA, 2008a; RIBEIRO et al., 2017; SOUSA, 2015).
Diante do universo educacional do século XXI, surgem necessidades emergentes
de se repensar os contextos da educação e a formação do Educador Transdisciplinar, já que
o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos permeada pelo uso TIC, é notoriamente
regido por modalidades fortemente entrelaçadas de comunicação e interação, registradas em
plataformas virtuais de aprendizagem (ALMEIDA, VALENTE, 2011, COUTINHO, 2007;
SOUSA, 2015), como no caso das ações presentes, na dimensão da presente pesquisa de campo
investigada, com destaque para os processos de construção colaborativa de conhecimentos e
apropriação de saberes, decorridos junto às práticas pedagógicas da disciplina TTEC_2018.1,
notoriamente efetivados, através da postagem colaborativa de narrativas pelos participantes.
Enfim, as múltiplas possibilidades de construção colaborativa de novos
conhecimentos e saberes, realizadas no espaço dos fóruns de discussão, também contribuem
para a mútua ressignificação entre teoria e prática, já que os alunos cursistas necessitavam
elaborar suas sínteses dos conteúdos pedagógicos de cada fórum temático TelEduc para, em
seguida, discuti-las, através da realização das práticas pedagógicas colaborativas, estas
operacionalizadas através dos ciclos de discussões argumentativas e assíncronas, conduzidas
também no âmbito dos fóruns (COSTA, 2018; DEWEY, 1979; TEIXEIRA, 2006).
Esses estágios

procedimentais cíclicos, relacionadas aos processos de

categorização, uso do software CHIC e desenvolvimento da análise de dados
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multidimensionais, relativos aos campos de conhecimentos: núcleos duros e subcampos de
contorno (subcampos de conhecimento), estes últimos, representados pelos eixos temáticos da
presente Tese, nos remetem a novas formas e avanços na construção de possíveis movimentos
complexos, rizomáticos e caórdicos de inter-relações entre os campos de conhecimento
Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias (BATALLOSO, 2011; DELEUZE;
GUATTARI, 2000; HOCK, 2018; MORAES, 2010)
Tecidas

as

considerações

apresentadas

quanto

à

análise

qualitativa

multidimensional da Subclasse 2.3.1, que representa o segundo nível de similaridade mais forte
e significativo de todo o conjunto de categorias elencadas na pesquisa na próxima Subseção
será discutida a Subclasse 2.1.2, denominada “Relações conceituais e níveis epistemológicos
da Transdisciplinaridade como organizador prévio para o desenvolvimento dos saberes
tecnológicos”, que contém o terceiro nível de similaridade mais forte e significativo, revelado
na árvore de similaridade I: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias.

4.3.3 Análise Qualitativa Multidimensional da Subclasse 2.1.2: Relações conceituais e níveis
epistemológicos da Transdisciplinaridade como organizador prévio para o desenvolvimento
dos saberes tecnológicos

Prossegue-se o processo de elaboração da AQM da Árvore de Similaridade IAprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, obedecendo a um critério hierárquico e
relacional (ALMOULOUD; 2015; VALENTE, 2015), que contempla o terceiro nível de
similaridade mais significativo, ao qual está atrelado a Subclasse 2.1.2: Relações conceituais e
níveis epistemológicos da Transdisciplinaridade como organizador prévio para o
desenvolvimento dos saberes pedagógicos e tecnológicos. Desse modo, faz-se necessário
revisitar a Figura 48, de onde é possível visualizar e extrair o seguinte par de categorias:
STI4e5_01 TIC e Aprendizagem Significativa e STI4e5_04 AVA TelEduc e fórum de
discussão.
Segue na Figura 55 o citado par de categorias, que representa o terceiro nível mais
forte e significativo da árvore de similaridade I, as quais compõem a Subclasse 2.1.2.
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Figura 55 – Subclasse 2.1.2: Relações conceituais e níveis epistemológicos da Transdisciplinaridade como
organizador prévio para o desenvolvimento dos saberes tecnológicos.

Fonte própria 2019.

Conforme pode ser visualizado no Quadro 18, dos participantes das atividades
disciplinares de aprendizagem colaborativa que atenderam à categoria indutiva STI4e5_01 –
TIC e Aprendizagem Significativa, 9 realizaram postagens, sendo 3 no Fórum TelEduc 410 e 6
realizaram postagens no Fórum TelEduc 511. Quanto aos 11 participantes das atividades
disciplinares de aprendizagem colaborativa que atenderam à categoria STI4e5_04 – AVA
TelEduc e Fóruns de Discussão, 5 realizaram postagens no Fórum TelEduc 412 e 6 realizaram
postagens no Fórum TelEduc 513.
Analisadas e comparadas então as narrativas dos participantes que atenderam às
categorias STI4e5_01 e STI4e5_04, à luz dos objetivos e do referencial teórico da Tese, foram
analisadas as relações entre estes elementos. Para estabelecer o início deste processo de análise
inter-relacional, apresentam-se algumas das narrativas, postadas nos Fóruns TelEduc 4 e 5, ou
trechos das mesmas, iniciando pela narrativa do professor formador interno a UFC RD, postada
no Fórum 5 em 10/04/2018 às 17h:27m:58s, mensagem 22, e sucessivamente, a narrativa da
Aluna cursista WHS, postada no Fórum 4 em 03/04/2018, às 15h:58m:16s, mensagem 87,
ambas associadas à categoria STI4e5_01, como ilustrado a seguir:
TIC e Aprendizagem Significativa [...] Uso de mapas conceituais favorece ao
estudante ampliar sua visão pedagógica transdisciplinar sobre os diversos conceitos
que se inter-relacionam através da diferenciação progressiva e reconciliação
integradora conforme a teoria Ausubeliana[...] Professor Formador interno a UFC RD
TIC e Aprendizagem Significativa [...] penso que o uso pedagógico de ferramentas
tecnológicas para trabalhar a matemática com pedagogos já é uma ruptura com as
estratégias convencionais que muito encontramos na escola. Ver na informática
educativa meios de se reconstruir conceitos que foram construídos equivocadamente
por pedagogos, o que é muito comum encontrar, é uma estratégia alternativa e
transdisciplinar, pois ao mesmo tempo que relacionamos diferentes saberes,
matemática e tecnologia, estamos interagindo em um espaço digital formativo e
colaborativo. Aluna cursista WHS.

Outra narrativa, postada pelo professor formador interno a UFC UT em 12/04/2018
às 06h:09m:46s no Fórum 5, na mensagem 30, que está relacionada à categoria STI4e5_01
10

UT, RD, JUW, MC
RD, MC, JUW, WHS, MN, UT
12
RD, UT, JUW, MC, MN.
13
RD, MC, UT, JUW, WHS, MGR.
11
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reportando-se ao uso de vídeos como recurso midiático utilizado durante a prática pedagógica
para retratar as questões socioambientais que o vazamento do isótopo radioativo césio 137
ocasionou em Chernobyl:
TIC e Aprendizagem Significativa [...] A utilização dos Vídeos, como recursos
midiáticos, explora a sensibilidade e as emoções dos discentes, contextualiza os
conteúdos, como permite o desenvolvimento da criatividade. Esta prática pedagógica
proporciona para formação discente, uma leitura e compreensão do mundo, fazendo
relação com o conteúdo programático.
-Professor formador interno a UFC UT.

De acordo com Costa (2018), a possibilidade de se desenvolver um currículo do
tipo CTS/CTSA, para se tratar colaborativamente das questões socioambientais, incorporandose a utilização das TIC, de maneira a se maturarem múltiplos saberes ambientais (CARVALHO,
2012; LEFF, 2011), insere-se, à luz da complexidade e da transdisciplinaridade (MORAES,
2017; MORAES; BATALLOSO, 2015; MACHADO; SILVA; VIEIRA, 2017), no contexto de
novas possibilidades que as tecnologias potencialmente podem oferecer no campo educacional,
como no caso da educação aberta (ALMEIDA; ALMEIDA, 2015; MORAN; MASETTO;
BEHRENS, 2000; OKADA et. al., 2013).
Contudo, se faz necessário que as TIC sejam utilizadas de forma metodológica e
pedagogicamente embasadas (ALMEIDA; VALENTE, 2011), com as novas concepções de
letramentos, desenvolvidas por meio das múltiplas formas de conexão e integração entre as
informações e conhecimento, expressos nas formas de: texto, áudio, imagem, simulação,
software educativo, ressaltando-se o uso de mídias e redes sociais e a navegação hipermidiática
de informações (OKADA, et. al., 2013; RIBEIRO et al., 2014; RIBEIRO et al., 2016).
No tocante às concepções e implicações pedagógicas relacionadas à construção do
conhecimento na ação e reflexão, Schön (2003) e Teixeira (2006) destacam as possibilidades
do aprender fazendo, enfatizando-se, a partir destes, a construção colaborativa de
conhecimentos em ambientes virtuais (COUTINHO; LISBÔA; 2011; KRATOCHWILL;
LUCAS, 2012; OKADA, 2013), através do estar junto virtual, como ressaltado por Valente
(2005), em que se favorece a construção de novos conhecimentos na forma de espirais de
aprendizagem, através de ciclos de ação-reflexão-depuração e nova ação e ressalta-se também
a integração de saberes pedagógicos e tecnológicos (LIMA, 2014), desenvolvida
colaborativamente em ambientes virtuais (SOUSA, 2015).
Ressalta-se também o papel importante que o uso das TIC proporciona na
construção e maturação de novos saberes, habilidades e competências, alicerçada na teoria da
aprendizagem ausubeliana significativa (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1978), ao
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consolidar os pressupostos da aprendizagem significativa, onde os conhecimentos a serem
aprendidos devam ser pedagogicamente relacionados aos subsunçores dos alunos, opondo-se à
aprendizagem memorística e mecânica (CRUZ, 2012; MARTINS, 2009; RIBEIRO et al.,
2018).
Diante desse contexto, o uso dos mapas conceituais, revelou indícios de inovação e
relevância, ao inserir formas não-lineares de acesso e construção de redes de novos
conhecimentos, através das propostas apontadas pelo mapeamento cognitivo, utilizando-se a
Web e os softwares de mapeamento cognitivo, a fim de favorecer o desenvolvimento da
capacidade de análise e síntese e a co-aprendizagem na ação e reflexão (MASETTO, 2003;
OKADA, 2008a, 2013; SCHÖN, 2003).
Apresenta-se a seguir, um conjunto de quatro narrativas relacionadas à categoria
STI4e5_04, em que duas foram postadas no Fóruns 4 TelEduc, na mensagem 56, postada em
27/03/2018 pelo professor coordenador da disciplina TTEC JUW e na mensagem 98, postada
em 05/04/2018 pela Aluna cursista MN.
AVA TelEduc e Fóruns de Discussão[...] desenvolvimento da discussão
argumentativa, quando os participantes dos fóruns analisam os conteúdos das
postagens de sínteses de seus colegas, e os (res)significam, formando-se assim uma
rede não-linear e entrelaçada de narrativas postadas no fórum de discussão, que se
constituem em múltiplas "espirais de aprendizagem" na "reflexão e depuração"
(VALENTE, ALMEIDA, OKADA. SCHÖN).
- Professor coordenador da disciplina TTEC JUW.
AVA TelEduc e Fóruns de Discussão [...] espaço que proporciona a si e ao outro um
diálogo reflexivo, livre de amarras, dinâmico e transdisciplinar na docência.
-Aluna Cursista MN.

As demais, foram postadas no Fórum 5 TelEduc pelos alunos cursistas (MGR:
mensagem 48, postada em 12/04/2018, MM: mensagem 69, postada em 19/04/2018) a serem
discutidas a seguir, sob uma forma integrada de análise multidimensional, e que contêm outros
elementos textuais importantes, relacionados à citada categoria, no que concerne ao
desenvolvimento da coaprendizagem no AVA TelEduc.
AVA TelEduc e Fóruns de Discussão [...]. A metodologia utilizada no TelEduc,
favoreceu interação assíncrona entre os cursistas da disciplina TTEC, resgatando os
organizadores prévios e ressignificando os conceitos.
-Aluna Cursista – MGR.
AVA TelEduc e Fóruns de Discussão [...] O Ambiente virtual de aprendizagem
(AVA) TelEduc, foi espaço virtual, em que se desenvolveram estudos de
coinvestigação e coaprendizagem, de forma assíncrona, entre os cursistas. O uso
fundamentado de tais recursos, durante a realização de práticas, permite conceber
diferentes propostas pedagógicas de situações de aprendizagem, que relacionem
diferentes possibilidades de associações, interpretações, inter-relações e
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ressignificações entre conteúdos, proporcionar ao educador novas visões pedagógicas
e holísticas.
- Aluno Cursista MM.

Após analisar, interpretar e inter-relacionar os conteúdos descritos nas narrativas
dos participantes à categoria indutiva STI4e5_04, AVA TelEduc e aos Fóruns de Discussão 4
e 5, explicita-se a seguir um processo de discussão e interpretação textual, para se maturar a
produção dos metatextos associados, à luz do referencial teórico e objetivos da Tese.
Busca-se estabelecer possíveis inter-relações entre as narrativas dos participantes
JUW, MN, MGR e MM a categoria indutiva STI4e5_04. A primeira análise refere-se aos
estágios de desenvolvimento da coaprendizagem nos fóruns de discussão, no qual o participante
professor coordenador da disciplina TTEC, tece comentários sobre a formação de uma rede
não-linear e entrelaçada de narrativas postadas no fórum de discussão, que se constituem em
múltiplas "espirais de aprendizagem" na "reflexão e depuração" favorecendo

o

desenvolvimento de coinvestigação e coaprendizagem, de forma assíncrona, corroborando,
segundo a Aluna cursista MN para a construção de um diálogo reflexivo, livre de amarras,
dinâmico e transdisciplinar entre os participantes.
Tais afirmações, são apontadas pelo Aluno cursista MM, como possíveis reflexões
quanto à formação do Educador-Transdisciplinar, ao proporcionar a este educador novas visões
pedagógicas e holísticas.
Ou seja, adicionalmente às argumentações das narrativas dos participantes JUW,
MN e MM, emerge um processo de transversalização, que envolve as inter-relações entre os
campos e subcampos de conhecimento que compõe o núcleo duro da Tese, por meio das
interações colaborativas entre os participantes no fórum TelEduc, favorecendo ressignificações
conceituais durante as réplicas e treplicas das postagens. (RIBEIRO et al., 2018: SOUSA,
2015).
Ressalta-se a importância dessa discussão transversal que envolve outros campos
de conhecimento junto à formação dos alunos cursistas, no sentido de promover a
sustentabilidade e a multirreferencialidade (FAGUNDES; BURNHAM, 2001, ZABALA,
1998) junto à concepção de possíveis caminhos de renovação dos currículos e dos processos de
ensino e de aprendizagem.
Diante desse contexto no qual a respectiva pesquisa se desenvolve o professor
formador interno a UFC UT, corrobora ao tecer comentários sobre o uso das TIC, ou seja, do
software PhET para inter-relacionar fenômenos visualizados, a conceitos presentes nos textos
dos conteúdos pedagógicos, e originários de campos de conhecimentos da física, matemática,
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música e educação socioambiental, durante a discussão efetivada nos Fórum TelEduc 5, no
tocante à prática pedagógica colaborativa, bem como, ao se fazer o uso do software Cmap
Tools, para construir mapas conceituais. Tais procedimentos, objetivavam relacionar e
(res)significar, de forma rizomática, não-linear e/ou hierarquicamente os conceitos e de vídeos
postados no Youtube para retratar o acidente nuclear em Chernobyl, a fim de favorecer a
integração com as questões socioambientais (RIBEIRO et al., 2018).
Refletindo-se sobre os complexos movimentos de idas e vindas, que se
caracterizaram junto ao desenvolvimento dos estágios de composição das seções da Tese,
quanto aos aspectos pedagógicos, cognitivos, tecnológicos e ambientais envolvidos e
relacionados, para se estabelecer relações multidimensionais, à luz dos pressupostos da
Transdisciplinaridade, ressalta-se a apropriação de novos Saberes Pedagógicos e Tecnológicos,
junto ao desenvolvimento do processo de desenvolvimento metatextual interpretativo da AQM,
diante das narrativas dos participantes MN, WHS, MM, MGR, RD, UT e JUW nos Fóruns 4 e
5 TelEduc. (MORIN, 2014; SOUSA, 2015; TARDIF, 2014).
A seguir, e à luz da emergência da transdisciplinaridade, derivado do processo de
discussão da AQM, gradativamente efetivado junto aos diversos níveis de similaridade que
foram analisados nas subseções anteriores, serão apresentados e discutidos, na subseção 4.3.4,
algumas nucleações vinculadas as inter-relações entre os pressupostos da aprendizagem,
transdisciplinaridade e do uso das tecnologias na formação do educador transdisciplinar,
decorridas das categorias pertencentes à Subclasse 2.2 Trilhas da aprendizagem na formação
do docente transdisciplinar, relativas ao quarto nível de similaridade mais significativo.

4.3.4. Análise qualitativa multidimensional da Subclasse 2.2: Trilhas da aprendizagem na
formação do docente transdisciplinar.

Conforme os arquivos de saída de dados do software CHIC, a Subclasse 2.2
Trilhas da aprendizagem na formação do docente transdisciplinar, possui um nível de
similaridade associado à classificação de nível quatro, portanto o quarto nó mais significativo
de todo o conjunto de classes geradas pela árvore de similaridade I.
Da Figura 56, é possível extrair as três categorias que representam a Subclasse 2.2,
pertencente a Classe 2 – Transdisciplinaridade e suas relações com os saberes tecnológicos
e pedagógicos e a aprendizagem.
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Figura 56 - Subclasse 2.2 - Trilhas da aprendizagem na formação do docente transdisciplinar.

Fonte própria 2019.

Observa-se na Figura 56 que a Subclasse 2.2 possui três categorias, das quais todas
pertencem ao eixo temático 2 TR=ETSE – Educação Transdisciplinar e Softwares
Educativos (Transdisciplinaridade), (TRD4_02 Transdisciplinaridade como princípio
epistemológico), (TRD4_06 Aprendizagem e docência transdisciplinar) e (TRD4_09 Trilhas
da aprendizagem e saberes discentes e docentes)
As categorias TRD4_06 e TRD4_09, seguindo-se as mesmas considerações
metodológicas da análise multidimensional hierárquica e relacional, adotada nas subseções
anteriores 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3, passam a constituir a Subclasse 2.2.1, que representa o quarto
nível de similaridade mais forte e significativo, de todo o conjunto de categorias elencadas na
pesquisa, sendo representada na Figura 57 e que constituirá o elemento desencadeador do
processo de análise subsequente.
Figura 57 – Visualização da Subclasse 2.2.1.1, que representa o grupo de categorias TRD4_06 e TRD4_09,
pertencentes à Subclasse 2.2.

Fonte própria 2019.
1
Representada pelo nó formado pelas categorias TRD4_06 e TRD4_09, que constitui a Subclasse 2.2, e que
contém o quarto nível mais forte de similaridade da árvore de similaridade I - Aprendizagem,
Transdisciplinaridade e Tecnologias.

Após visualizar a Figura 57, sob a ótica da análise de dados multidimensionais,
passa-se então a analisar as possíveis formas de inter-relações hierárquicas e relacionais entre
as categorias TRD4_06 e TRD4_09 e suas narrativas associadas, à luz do referencial teórico e
objetivos desta Tese, que foram postadas pelos participantes no Fórum 4.
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Foram analisadas, inter-relacionadas e interpretadas então as argumentações
presentes nas narrativas dos 714 participantes, que atenderam à categoria TRD4_06
(Aprendizagem e docência transdisciplinar), à luz dos objetivos e referencial teórico da Tese,
Para estabelecer o início do processo de análise inter-relacional, apresentam-se a
seguir trechos de três das narrativas postadas no Fórum 4, elaboradas pelos participantes RD,
MCM e MM, respectivamente em 27/03/2018 às 20h:37m:00s, na mensagem 16, em
31/03/2018 às 17h:29m:26s, na mensagem 23, e em 19/04/2018 às 13h:50m:47s, mensagem 99
como ilustrado a seguir:
Aprendizagem e docência transdisciplinar [...] refletir sobre a Transdisciplinaridade é
navegar no mar de inter-relações teórico - metodológico dos conteúdos disciplinares
que se completam e se (res) significam diante do processo de ensino aprendizagem.
Vivenciar a Transdisciplinaridade em um ambiente virtual de aprendizagem
representa novas formas de apreender e socializar as informações em diferentes
contextos em seus espaços e tempos, através de vídeos conferências, da web, de
simuladores e do uso softwares educativos, oportunizando o aprendiz gerenciar de
forma autônoma seus estudos, e assim favorecer um diálogo mais igualitário e uma
aprendizagem mais significativa.
- Professor formador interno a UFC RD.
Aprendizagem e docência transdisciplinar [...] o paradigma educacional que emerge
desta proposta científica apresenta as dimensões construtivista, interacionista,
sociocultural, afetiva e transcendente (Moraes, 1997). É um paradigma que se apoia
na ação do aprendiz sobre o mundo, na atuação sobre a sua realidade, no
reconhecimento de sua interação com o mundo e no desenvolvimento de diferentes
diálogos que o indivíduo estabelece consigo mesmo, com os outros, com a natureza e
com o sagrado. Diálogos que o faz um ser histórico, datado, contextualizado, portanto,
situado no tempo e no espaço, através dos quais ele busca sobreviver e transcender a
partir de suas ações e reflexões sobre o mundo e consequente transformação de sua
realidade".
- Mediadora externa a UFC MCM.
Aprendizagem e docência transdisciplinar [...] atitude da docência transdisciplinar se
encontra pela: autonomia, sentir pensar agir, lógica ternária, ciência com consciência,
abertura, flexibilidade, incerteza e emergência, multitemporalidade, ética, escuta
sensível e o diálogo, transculturalidade e transreligiosidade [...].
-Aluno Cursista MM

Diante desse contexto, citam-se trechos das diversas narrativas postadas pelos
participantes RD, MM e MCM no Fórum 4, que representam movimentos de idas e vindas,
réplicas e tréplicas, mapeados pelo presente pesquisador, durante os estágios de
desenvolvimento da análise multidimensional. O participante RD, ressalta que uma das
contribuições mais importantes do construtivismo se expressa através da superação de alguns
princípios behavioristas, que ainda hoje encontram-se na base do ensino tradicional, no qual o
aluno é caracterizado como um ser passivo, receptivo e assimilador e o professor como o

14

UT, MCM, MC, RD, JUW, MN, MM.
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detentor do saber. Já o Aluno cursista MM, afirma que “docência transdisciplinar se revela na
autonomia, no sentir, no pensar e agir, na lógica ternária, ciência com consciência, abertura,
flexibilidade, incerteza e emergência”, ou seja, não existe mais lugar para o ensino tradicional
behaviorista, em que o aluno apenas memoriza o conhecimento já acabado, repassado pelo
professor.
Em uma tréplica aos trechos citados no parágrafo anterior, a participante mediadora
externa a UFC MCM, no Fórum 4, postou no Fórum 4 TelEduc, mensagem 99:
[...] “Quem acabou de vez com o instrucionismo são os autores Humberto Maturana
e Francisco Varela ao explicarem a dimensão biológica da aprendizagem e do
processo de construção do conhecimento envolvendo a corporeidade humana. Para
ambos, o que acontece externamente influência, mas não determina a direção da
mudança estrutural que o ser vivente realizará em seu domínio existencial e
organizacional. Assim, as interações instrutivas não existem, pois, o organismo não
reage a estímulos ambientais por uma cadeia de causa e efeito” [...] (MORAES, 2018).
- Mediadora externa a UFC – MCM.

Consequentemente, nem sempre um bom ensino produz aprendizagem equivalente.
E não se pode prever, ou imaginar, o que eventualmente poderia emergir, junto aos voláteis,
complexas dinâmicas e imprevisíveis trilhas, que possam emergir, a partir dos estágios que
decorram, durante a realização de práticas pedagógicas.
E nesta concepção pedagógica, numa ótica do sociointeracionismo (VIGOTSKI,
2003), do aprender fazendo (DEWEY, 1979; TEIXEIRA, 2006), do aprender na ação e
reflexão (ALMEIDA, 2000; PRADO, 2008: SCHÖN, 2003), e do aprender através do estar
junto virtual (VALENTE, 2005), que também pode ser encontrada na categoria TRD4_09
(Trilhas da aprendizagem e saberes docentes e discentes), durante o desenvolvimento dos
estágios do estudo colaborativo, realizado no Fórum 4, junto ao conjunto de trechos das
narrativas postadas pelos participantes UT, WHS, MIR, MN, expressos respectivamente na
mensagem 17, postada em 26/03/2018 às 23h:03m:55s, na mensagem 46, postada em
03/04/2018 às 17h:25m:37s, na mensagem 68, postada em 29/03/2018 às 22h:44m:18s e
mensagem 98, postada em

05/04/2018 às 02h:41m:11s, que referem-se aos planos das

sucessivas e mutantes mudanças de olhares discente e docente, para as dimensões da
complexidade, multidimensionalidade e a multireferencialidade, no que tange os aspectos
atitudinais, metodológicos, ontológicos e epistemológicos, que possam eventualmente ocorrer,
durante o processo de ensino (MATURANA, 2000; MIRAS, 2006; OKADA, 2006a; TARDIF,
2011; ZABALA, 2009).
Trilhas da aprendizagem e saberes docentes e discentes [...] Docência Transdisciplinar
baseou-se nos princípios pétreos da transdisciplinaridade como pressupostos
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ontológicos e epistemológico que buscou o reconhecimento das relações entre os
diversos saberes e as culturas presentes na sociedade, e na formação do educador, um
novo sentido da vida, e uma atitude aberta do espírito humano, ao vivenciar a partir
da lógica ternária e romper as fronteiras do conhecimento disciplinar.
- Professor Formador interno a UFC – UT.
Trilhas da aprendizagem e saberes docentes e discentes [...] quando se fala em
Formação Inicial de Professores, não tem como não pensarmos em currículo,
proporcionar fundamentos ontológicos, epistemológicos e metodológicos de uma
docência transdisciplinar; vivenciar o próprio conceito de docência transdisciplinar;
identificar as implicações do paradigma emergente para a didática, CURRICULO,
avaliação e outros.
-Aluna cursista – WHS.
Trilhas da aprendizagem e saberes docentes e discentes [...] importância da
intencionalidade didática que deve estar contida no planejamento ao propor integração
dos conteúdos e formas adequadas para se promover a percepção de outras realidades
e diálogo entre os saberes permeados pela transdisciplinaridade e destacam as
estratégias didáticas desenvolvidas ao longo da disciplina foram permeadas por uma
docência com atitude dialógica, flexível, sensível, integradora, inovadora, criativa,
multidimensional, facilitadora do diálogo ciência/docência e consciência, tendo a
ética como elemento transversal às ações desenvolvidas
- Professora formadora interno a UFC – MIR.
Trilhas da aprendizagem e saberes docentes e discentes [...] docência transdisciplinar
explicitamente observa-se a necessidade de saberes que englobam todo o processo
mediado pelas competências e habilidades no agir, pensar, sentir, criar individual e
coletivamente ä luz dos fundamentos ontológicos, epistemológicos e metodológicos
A Docência Transdisciplinar tem como compromisso resgatar a harmonia das relações
entre indivíduo, natureza e sociedade (triângulo da vida), havendo relações de respeito
e confiança nos ambientes de aprendizagem.
- Aluna Cursista - MN

Diante desse contexto, ancorando-se nos pressupostos metodológicsos e cognitivos
da AQM percebe-se nas narrativas postadas pelos participantes UT, WHS, MIR e MN, a
urgencia necessidade de se repensar a docência transdisciplinar. Tais reflexões correspondem à
necessidade de renovação da formação do educador transdisciplinar, para fazer o uso
pedagógico e cognitivo das TIC na educação, desenvolvimento da coaprendizagem,
interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, educação ambiental, conscientização ecológica,
currículo e sustentabilidade planetária (RIBEIRO et. al., 2013; SOUSA, 2015; ZABALA,
2008).
A seguir, citam-se as interações postadas no Fórum 4 pelo participante professor
coordenador da disciplina TTEC_2018.1, JUW, representada na mensagem 52, realizada em
30/03/2018 às 12h:18m:25s, e que representa uma síntese ao processo discursivoargumentativo, que se originou a partir da narrativa do participante UT (26/03/2018, 23:09:44)
e, que sucessivamente, se tece, entrelaça e (res)significa assincronamente, através de réplicas e
tréplicas, postadas pelos participantes WHS, MIR e MN.
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Inicialmente o participante UT posta sua mencionada síntese no Fórum 4 TelEduc,
na qual expressa uma ressignificação da seção “Docência Transdisciplinar”, conforme os
trechos I, II e III.
I- [...] questiona e discute alguns pressupostos epistemológicos, ontológicos e
metodológicos, os quais nos levam a refletir e repensar, sobre a necessidade de renovação de
estratégias e propostas direcionadas à Formação Docente Transdisciplinar. [...]
II- [...] Professor em sua formação necessita se apropriar dos três princípios pétreos
da Transdisciplinaridade: níveis de realidade, lógica do terceiro incluído e complexidade
(NICOLESCU, 2000), e assim poderá estabelecer novas formas multirreferenciais,
multidimensionais e ambíguas de inter-relacionar práticas pedagógicas e sociais. [...].
III –[...] Professor deve se questionar sobre a constante temporalidade e mutação
da realidade multifacetada dos estudantes, realidade esta, que por sua vez, se mostra
intrinsicamente ancorada em múltiplas e complexas realidades humanas, cognitivas e sociais, e
que os processos de ensino e de aprendizagem e a mediação pedagógica devam se basear numa
escuta sensível [...].
Segundo a participante MIR na mensagem 68, realizada em 29/03/2018, existe a
necessidade de se consolidar novos conhecimentos dentro do paradigma complexo e
transdisciplinar, de modo a se compreender, mais sistêmica e avançadamente, como ocorre o
processo de construção de conhecimentos e como podem ser trabalhadas as estratégias
didáticas. Nesse contexto, a Aluna cursista WHS no Fórum 4, na mensagem 46, postada em
03/04/2018, corrobora ao ressaltar que, o grande problema na formação do professorado é a
deficiência de conhecimento, em relação aos fundamentos ontológicos e epistemológicos
capazes de explicar como ocorrem os processos de aprendizagem, ou como conhecemos o que
sabemos [...].
Diante desse contexto, ressalta-se que a desvalorização da docência no Brasil é um
empecilho, para o empreendimento de práticas pedagógicas interdisciplinares, visto que,
segundo Tardif (2014) e Perrenoud et al. (2008), há uma série de fatores que estão relacionados
à mesma, principalmente os que dizem respeito à limitada atratividade da profissão, dentre eles:
inexpressivos salários, carga horária excessiva, violência escolar, precarização e flexibilização
do trabalho docente.
Para os autores, essa desvalorização tem se configurado como uma das variáveis
relevantes para se compreender os limitados perfis de aprendizagem, alcançados pela educação
brasileira, bem como para o engessamento das práticas pedagógicas (COLL, 2002; COSTA,
2018 et al., 2013; PERRENOUD et al., 2008; PISA, 2018).
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Numa visão de ordem sistêmica, as possíveis fronteiras de choque, entre limites e
possibilidades precedentemente apontados, sob o cenário da crise dos paradigmas emergentes
e das áreas de conhecimento. Desta forma, ressalta-se que os papéis da docência e dos saberes
devem ser repensados e renovados, à luz da Educação Transdisciplinar, integrada ao uso
pedagógico e cognitivo das TIC, no intuito de se buscar renovar e garantir, a sustentabilidade
da dimensão de políticas e propostas educacionais, voltadas à uma plena educação e uma visão
pedagógica, comprometidas com a valorização da cidadania planetária e a conscientização
socioambiental (COSTA et al., 2018; GADOTTI, 2003; MACHADO; SILVA; VIEIRA, 2017;
RIBEIRO, 2016).
Nas Subseções 4.3.5

e

4.3.6, fundamenta-se nos princípios da integração

metodológica e cognitiva, fazendo-se o uso unificado da ATD e da AQM, para então se
complementar o desenvolvimento mais avançado da AQM, quando decorrentemente serão
elaborados metatextos analítico-interpretativos e implicativos, ancorando-se na emergência de
categorias, partindo-se de pressupostos da Transdisciplinaridade da Lógica Intuitiva e da
Lógica do terceiro Incluído (MORAES; VALENTE, 2008; MORAES, GALIAZZI, 2016;
PRADO, 2003; SOUSA, 2015).
Para tanto, como ponto de partida, evoca-se toda a anterior nucleação e maturação
de rizomáticas, caórdicas, complexas e multidimensionais (inter)relações e (res)significações,
surgidas e emergidas entre as subclasses de categorias, relativas aos quatro primeiros e mais
hierárquicos níveis de similaridade anteriormente analisados e interpretados, e que foram
descritos textualmente, na forma de metatextos analítico-interpretativos, estes apresentados nas
Subseções 4.3.1 a 4.3.4 (DELEUZE; GUATTARI, 2000; HOCK, 2001; RIBEIRO et al., 2018).
Decorrentemente, a partir da inter-relação entre as classes de categorias dos quatro
primeiros níveis de similaridade e os discursos postados pelos participantes, nos Fóruns de
discussão TelEduc 2, 4 e 5, analisados, interpretados e organizados na forma de metatextos,
decorre a emergência

inesperada de duas outras categorias, que apresentam níveis de

similaridade bem mais fracos que os demais, níveis anteriormente analisados, e estão contidas
nas classes de categorias que constituem as subclasses 2.3 e 2.6 da árvore de similaridade I do
CHIC.
Portanto, nesta fase preliminar de composição do organizador prévio junto aos
leitores da Tese, determinados elementos dessas subclasses devem ser levados em
consideração.
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4.3.5 Análise Qualitativa Multidimensional da Subclasse 2.6: Transverzalizações
transdisciplinares para favorecer o desenvolvimento de atividades pedagógicas envolvendo
aspectos socioemocionais com auxílio do uso das TIC.

Diante do contexto metodológico da AQM, na subseção 4.3.5, busca-se estabelecer
um critério complementar, ao critério clássico de seleção de classes e subclasses de categorias,
quando as mesmas deviam ser sucessivamente analisadas, segundo seus níveis de similaridade
mais fortes, associados a árvore de similaridade obtida a partir do CHIC, o que foi anteriormente
adotado nas subseções 4.3.1 a 4.3.4. (CANALES, 2007; GÓES, 2012; MORAES; VALENTE,
2008; RIBEIRO et al., 2008).
Ressalta-se que o critério complementar, adotado na presente subseção para
escolha de classes ou subclasses de categorias que devam ser analisadas, se baseia na
significância que possa, de maneira rizomática, caórdica e complexa, inesperadamente
emergir, à luz dos princípios da lógica intuitiva e do terceiro incluído, junto a determinados
elementos do referencial teórico e dos objetivos da Tese, no tocante ao estabelecimento de
caminhos de idas e vindas, associados à análise e interpretação mais avançadas de
resultados (NICOLESCU, 2001; MORAES , 2015; MORAES; GALIAZZI, 2016; SOUSA,
2015).
Diante desse contexto, reenfatizando, tal critério complementar favoreceu emergir,
junto aos olhares do presente pesquisador e seu orientador, aspectos que puderam interrelacionar e ressignificar espaços e dimensões da Educação Transdisciplinar e o
Socioemocional, no tocante ao desenvolvimento de complexas transversalizações
transdisciplinares, que anteriormente se caracterizaram, ao longo do processo de
desenvolvimento da AQM, maturada nas subseções 4.3.1. a 4.3.4 (COSTA, 2018; SOUSA,
2015).
No intuito de estabelecer inesperadas relações, entre elementos ligados ao
“socioemocional” e os campos de conhecimentos “Aprendizagem, Transdisciplinaridade e
Tecnologias”, o primeiro passo caracterizou-se em emergir relações entre o Socioemocional e
a Transdisciplinaridade, adotando os procedimentos de análise multidimensional, extraindo
da árvore de similaridade I: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias,
representada na Figura 46, as categorias que constituem a Subclasse 2.6 - Transverzalizações
transdisciplinares para favorecer o desenvolvimento de atividades pedagógicas envolvendo
aspectos socioemocionais com auxílio do uso das TIC, e que contém o décimo segundo nível
de similaridade, conforme observadas na Figura 58.
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Ressalta-se que o décimo segundo nível de similaridade é bem menos significativo
que os anteriores, mas no cenário deste limitado nível de similaridade, se encontram as
categorias STD5_04 – Transverzalizações disciplinares (ecologia profunda), que,
conjuntamente com a categoria SPI4e5_04 – Educação ecológica transdisciplinar e aspectos
socioemocionais, caracterizam a Subclasse 2.6.1 ilustrada na Figura 59.
Diante desse cenário de análise qualitativa dos dados multidimensionais, ressaltase que a categoria STD5_04 não será analisada, já que o critério emergido de modo inesperado
e intuitivamente se constitui na dimensão do emergir relações entre o “socioemocional” e
“transdisciplinaridade”. Outro fator de exclusão da categoria STD5_04 se ampara no aspecto
que, à medida que diminui o valor do nível hierárquico de similaridade de uma certa classe ou
subclasse de categorias observada, isto implica que, probabilisticamente, a forma de
convergência entre suas categorias relacionadas, tende a ser desfavorecida, ou seja, haveria uma
menor relação de proximidade ou ligação entre as mesmas (PRADO, 2003; 2008; RIBEIRO;
VALENTE, 2015; SOUSA, 2015).
A seguir é apresentada a Figura 58 - Subclasse 2.6 - Transverzalizações
transdisciplinares para favorecer o desenvolvimento de atividades pedagógicas envolvendo
aspectos socioemocionais com auxílio do uso das TIC.
Figura 58 – Subclasse 2.6 - Transverzalizações transdisciplinares para favorecer o desenvolvimento de atividades
pedagógicas envolvendo aspectos socioemocionais com auxílio do uso das TIC.

Fonte própria 2019.

Observa-se na Figura 58 que a Subclasse 2.6, pertence ao eixo temático 3 –
Tecnologias (saberes pedagógicos e tecnológicos), constituída pelas categorias (STD5_04
Transversalizações disciplinares – Ecologia Profunda), (SPI4e5_04 Educação ecológica
transdisciplinar e

aspectos socioemocionais), (SPI4e5_02

Formação do educador

coinvestigador) e (SPI4e5_03 Atividades pedagógicas e uso das TIC).
Realizada esta etapa, é então possível se delimitar e extrair da Figura 58, que
contempla a Subclasse 2.6, as categorias, STD5_04 e SPI4e5_04 seguindo-se as mesmas

219
analogias e considerações metodológicas da análise multidimensional hierárquica e relacional
adotada nas subseções anteriores 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4 passam a constituir a Subclasse
2.6.1, elencada, na Figura 59 e que constituirá o elemento desencadeador do processo de análise
subsequente.
Figura 59 Categorias que compõem a Subclasse 2.6.1.

Fonte própria 2019.

Após a visualização da Figura 59, sob a ótica da AQM, passa-se então a analisar e
interpretar as possíveis formas de inter-relações hierárquicas e de proximidades que possam
ocorrer junto e entre as narrativas dos participantes, postadas nos Fóruns 4 e 5 do TelEduc,
relacionadas a categoria emergente SPI4e5_04 (MORAES; GALIAZZI, 2016; MORAES;
VALENTE, 2008; RIBEIRO; SOUSA, 2015).
Partindo-se da discussão caracterizada anteriormente, quanto aos procedimentos a
serem adotados junto ao desenvolvimento da AQM da presente subseção 4.3.5, inicialmente
foram apresentadas algumas narrativas, das quais uma foi postada pela professora mediadora
externa a UFC MCM no Fórum 4, mensagem 23, em 31/03/2018 e as demais, pelas alunas
cursistas

e Professores formadores internos a UFC, (RD: mensagem 29, postada em

11/04/2018, WHS: mensagem 40, postada em 18/04/2018, MC: mensagem 34, postada em
12/04/2018 e MGR: mensagem 48, postada em 12/04/2018), discutidas durante a execução das
atividades pedagógicas realizadas no Fórum 5, para então se buscar estabelecer e emergir
elementos de inter-relação entre “Socioemocional” e a “Transdisciplinaridade”, observados
na categoria SPI4e5_04 - Educação ecológica transdisciplinar e aspectos socioemocionais,
pertencente à Subclasse 2.6.1.
Postagem efetivada no Fórum TelEduc 4:
Educação ecológica transdisciplinar e aspectos socioemocionais [...] No Paradigma
Educacional Emergente (Moraes, 1997), não abordamos a dimensão afetiva na
caracterização do paradigma. Sua inclusão ocorreu a partir de estudos posteriores
relacionados às teorias biológicas representadas pelos pensamentos de Maturana e
Varela (1995, 1997). Mais especificamente, pelo conceito de “mente incorporada”
desenvolvido por Varela (1996). Estes estudos, associados ao desenvolvimento da
neurociência e à descoberta e evolução do conceito de inteligência emocional no seio
da comunidade cientifica nacional e internacional, levou-nos a melhor compreender
que o conhecimento depende de processos auto-organizados que acontecem em nossa
corporeidade, sinalizando que a cognição não se restringe apenas ao que acontece no
cérebro humano, mas integra uma totalidade da qual participa todo o organismo
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humano. E, nesta integração, as emoções e os sentimentos têm um papel
fundamental[...]. Mediadora externa a UFC MCM.

Postagens efetivadas no Fórum TelEduc 5:
Educação ecológica transdisciplinar e aspectos socioemocionais [...] de forma
brilhante as múltiplas e complexas relações ternárias entre a educação, currículo, uso
das tecnologias (softwares educativos), questões ambientais, sociais, sociológicas que
contribuem significativamente para nossa formação enquanto pesquisadores, coinvestigadores mais íntegros e reflexivos – Professor formador interno a UFC RD.

Educação ecológica transdisciplinar e aspectos socioemocionais [...] Esses vídeos
realmente nos deixam apreensivos e abalados, principalmente quando se trata de
desastres causados pelo próprio homem "educado" a fauna e a flora. A partir do que
você colocou fica realmente o questionamento: Para que estamos educando nossas
crianças? Como a transdisciplinaridade, essa educação ecológica pode nos ajudar a
superar esse modelo curricular educacional irreflexivo, antropocêntrico? - Aluna
cursista WHS.
Educação ecológica transdisciplinar e aspectos socioemocionais[...] numa perspectiva
transdisciplinar se faz necessário trabalhar num viés holístico e complexa do
conhecimento, em que o desenvolvimento científico e tecnológico deve não apenas
atender a um interesse puramente acadêmico ou econômico, mas deve ser amplamente
debatido nas suas dimensões sociais e ambientais. – Professor formador interno a
UFC MC.
Educação ecológica transdisciplinar e aspectos socioemocionais[...] de forma
complementar e reflexiva do ponto de vista humanístico, do nível de percepção e
realidade da transversalidade entre diferentes campos de conhecimentos, o uso de
vídeos do youtube adotados para estudo das ondas eletromagnéticas, alçou uma
discussão sobre o vazamento do reator de Chernobyl elencando impactos irreversíveis
a flora e a fauna. O que propõe a pensar nos princípios de da Ecologia Profunda, a
qual critica o interesse do homem sobreposto a tudo e a todos. - Aluna cursista MGR.

Diante desse contexto, analisando as supracitadas postagens, selecionadas a partir
dos Fóruns 4 e 5, algumas de suas inter-relações com a categoria SPI4e5_04 - “Educação
ecológica transdisciplinar e aspectos socioemocionais”, e elementos do referencial teórico,
podem ser caracterizadas segundo os relatos posteriores.
Dentre as postagens, a do Fórum 4 corroborada pela mediadora externa MCM,
retrata uma perspectiva ecossistêmica, sobre a existência de um paradigma Educacional
Emergente

que

apresenta

dimensões

construtivistas,

interacionista,

sociocultural,

socioemocional e afetiva, que se apoia nos diferentes diálogos que o indivíduo estabelece
consigo mesmo, com os outros, com a natureza e com o sagrado (NICOLESCU, 2001;
MORAES; 2004; MORAES; VALENTE, 2008).
Diante desse contexto, a postagem realizada no Fórum TelEduc 5 pela Aluna
cursista MGR, corrobora com a postagem efetivada no Fórum TelEduc 4 pela mediadora
externa MCM, ao ressaltar a importância das relações socioemocionais, na aquisição do
conhecimento, propiciando a superação do pensamento linear, dualista, fragmentado, por uma
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lógica não linear e complexa, na qual os níveis de percepção e realidade são fortalecidos pelas
relações que as pessoas desenvolvem consigo e com a natureza (COSTA, 2018; MORAES,
2015).
Dentre as postagens do Fórum 5 apresentadas, o participante RD reflete sobre as
múltiplas e complexas relações ternárias entre a educação, currículo, uso das tecnologias
(softwares educativos), questões ambientais, sociais, socioemocionais que contribuem
significativamente para a formação do educador coinvestigador transdisciplinar, a participante
WHS reporta-se ao sofrimento de uma enorme série de pessoas e animais, anatomicamente
deformados pela radiação que o vazamento do isótopo radioativo Césio 137, provocou em 1986
em Chernobyl, a fim de refletir, sob a ótica da transdisciplinaridade, o currículo fortemente
antropocêntrico, a sociedade humana, os modelos educacionais, de modo a se repensar em como
(re)construir uma educação mais embasada nos princípios da transdisciplinaridade (MORAES,
2004; RIBEIRO et al., 2018; SOUSA, 2015).
O participante MC, reporta-se a necessidade de trabalhar a Educação ecológica
transdisciplinar e os aspectos socioemocionais num viés holístico e complexo do
conhecimento, em que o desenvolvimento científico e tecnológico deve não apenas atender aos
interesses puramente acadêmicos e/ou econômicos, mas deve ser amplamente debatido nas suas
dimensões sociais e ambientais (COSTA, 2018; LOPES, 2008; MORAES; BATALLOSO,
2015; NAESS, 1973).
Finalmente, a Aluna cursista MGR ressalta do ponto de vista humanístico, a
construção de uma sociedade mais justa, mais altera, na possibilidade de se poder ver através
do outro, conviver com o outro, respeitando o pensamento do outro, para provocar uma
mudança no nível de percepção e realidade e de compreensão de nossa realidade.
Diante desse cenário, percebe-se que houve interações colaborativas
transdisciplinares, decorridas entre os participantes, durante as discussões colaborativas
realizadas nos Fóruns 4 e 5, revelando indícios de uma transversalização curricular,
favorecendo assim o desenvolvimento da aprendizagem e a decorrente emergência de
competências socioemocionais.
Enfim, percebe-se que a categoria SPI4e5_04

emerge como uma categoria

Intuitiva, perante a urgente necessidade de se discutir as competências “Socioemocionais” nas
escolas, o que requer não somente uma adequação do currículo, mas também uma sólida
formação dos docentes, favorecendo o desenvolvimento da capacidade de articulação entre os
conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e ambientais, tão necessários no contexto
educacional do século XXI, e que os docentes e discentes também se apropriem
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significativamente do uso pedagógico e cognitivo das TIC, em suas atividades pedagógicas e
de pesquisa colaborativa (MORAES; BATALLOSO, 2015; NAESS; ROTHEMBERG, 1990).
Tecidas as considerações apresentadas quanto ao desenvolvimento dos estágios
AQM da Subclasse 2.6, e sua decorrente análise-interpretativa metatextual, os caminhos de
idas e vindas, associados a estes complexos, caórdicos e rizomáticos ciclos multidimensionais,
analíticos conduziram o presente pesquisador a, inesperada e novamente emergir, sob a luz do
princípio da lógica do terceiro incluído e da lógica intuitiva, uma segunda categoria a ser
analisada, esta pertencente ao eixo temático Aprendizagem, assunto que será tratado em
parágrafos subsequentes (COSTA, 2018, MORAES; GALIAZZI, 2016; RIBEIRO;
VALENTE, 2015).
Na próxima Subseção será discutida a Subclasse 2.3.2, denominada “Estratégias
Inter e Transdisciplinares no desenvolvimento das práticas pedagógicas e Uso de Mapas
Conceituais.” que, entre sua subclasse, está contida a categoria APD2_07 – Mapas
conceituais e estratégias inter e transdisciplinar, revelada na árvore de similaridade I:
Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias.
Portanto, nesta fase preliminar de composição do organizador prévio junto aos
leitores da Tese, determinados elementos dessa subclasse devem ser levados em consideração.
4.3.6 Análise Qualitativa Multidimensional da Subclasse 2.3.2: Estratégias Inter e
Transdisciplinares no desenvolvimento das práticas pedagógicas e Uso de Mapas
Conceituais.

Dos questionamentos argumentativos apresentados logo anteriormente, sobre a
emergência de uma segunda categoria, de forma inesperadamente intuitiva, sedimenta-se a
necessidade de ampliar o diálogo sobre a transversalização de uma visão mais sistêmica, junto
ao campo de conhecimento Aprendizagem, à medida que, gradativamente, este mapeamento
foi se configurando, durante os estágios em que se maturava a análise e interpretação
metatextual de resultados na Seção quatro da Tese, quando decorrentemente emergiu
intuitivamente a categoria APD2_07 “ Mapas conceituais e estratégias inter e transdisciplinar”
pertencente ao eixo temático Aprendizagem, sob a égide de uma nova perspectiva da
dimensionalidade teórica-metodológica e prática, e dos possíveis caminhos que possam ser
repensados na construção de uma Rede Não-Linear de Narrativas Entrelaçadas, de caráter
relacional, multidimensional, rizomática, caórdica e complexa, o que pode favorecer o processo
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de desenvolvimento da coaprendizagem assíncrona e colaborativa (HOCK, 2001; OKADA et
al., 2014; SOUSA, 2015; VALENTE, 2015).
Analogamente, seguindo o mesmo critério complementar, adotado na seção 4.3.5
a Subclasse 2.3.2 a ser analisada, se baseia na significância que possa inesperadamente
emergir, junto a determinados elementos do referencial teórico e dos objetivos da Tese, no
tocante ao estabelecimento de caminhos de idas e vindas, associados à análise das narrativas
e dos mapas conceituais, construídos pelos participantes e postados na ferramenta portfolio do
TelEduc, favorecendo o desencadeamento das discussões e (res)significações colaborativas
durante o desenvolvimento da disciplina TTEC_2018.1.
Diante desse contexto, partindo-se destes princípios, justifica-se a análise de dados
multidimensionais a serem desenvolvidos na presente sessão, a partir de elementos pertinentes
ao referencial teórico e à análise multidimensional, efetivada nas subseções 4.3.1 a 4.3.5, a fim
de emergir e estabelecer inter-relações entre elementos ligados à Afetividade e Cognição ao
campo de conhecimento “aprendizagem” (COSTA, 2018; MORAES; BATALLOSO, 2015;
SOUSA, 2015).
Para tanto, adotaram-se os procedimentos de AQM, extraindo da árvore de
similaridade I: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, representada na
Figura 46, as categorias que constituem a Subclasse 2.3.2 - Estratégias Inter e
Transdisciplinares no desenvolvimento das práticas pedagógicas uso de Mapas
Conceituais, e que contêm o décimo quarto nível de similaridade, conforme observado na
Figura 60.
Ressalta-se que o décimo quarto nível de similaridade é bem menos significativo
que os anteriores, mas que no cenário deste limitado nível de similaridade, se encontra a
categoria emergente (APD2_07 Mapas conceituais e estratégias inter e transdisciplinar),
pertencente ao eixo temático 1- AP=MCAP – Mapas Conceituais e Aprendizagem, e as
demais categorias (STD5_05 Modelagem e simulação do comportamento das ondas sonoras),
(STI4e5_05 TIC e práticas pedagógicas na docência transdisciplinar) e (SPI4e5_05 Saberes
pedagógicos), pertencentes ao eixo temático 3 - SP e ST= SAPT – Saberes Pedagógicos e
Tecnológicos (Tecnologias).
Perante esse cenário, voltado ao desenvolvimento dos estágios da análise qualitativa
dos dados multidimensionais, ressalta-se que as categorias STD5_05, STI4e5_05, SPI4e5_05,
não foram analisadas, visto que, ao se diminuir o valor do nível de similaridade de uma certa
classe ou subclasse de categorias observada, isto implica que, probabilisticamente, a forma de
convergência e similaridade entre suas categorias relacionadas, tende a ser desfavorecida, ou
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seja, haveria uma menor relação de proximidade ou ligação entre as mesmas, conforme
similarmente foi discutido na subseção 4.3.5 (COSTA, 2018; RIBEIRO; VALENTE, 2015;
SOUSA, 2015).
A seguir é apresentada a Figura 60: Subclasse 2.3 - Estratégias Inter e
Transdisciplinares no desenvolvimento das práticas pedagógicas por meio do uso das TIC, que
contempla as categorias referentes a subclasse 2.3.2.
Figura 60 – Subclasse 2.3: Estratégias Inter e Transdisciplinares no desenvolvimento das práticas pedagógicas por
meio do uso das TIC.

Fonte própria 2019.

Realizada esta etapa, é então possível se delimitar e extrair, da Figura 60, que
contempla a Subclasse 2.3, a categoria APD2_07 – Mapas conceituais e estratégias inter e
transdisciplinares, seguindo-se as mesmas analogias e considerações metodológicas da análise
multidimensional hierárquica e relacional, adotadas nas subseções anteriores 4.3.1 a 4.3.5 que
passa a constituir a Subclasse 2.3.2, e que concentrará o elemento desencadeador do processo
de análise subsequente.
Após a visualização da Figura 60, sob a ótica da análise qualitativa de dados
multidimensionais, passa-se então a analisar as possíveis formas de inter-relações hierárquicas
e de proximidade que possam ocorrer junto e entre as narrativas dos participantes, postadas nos
Fórum 2 do TelEduc, relacionadas à categoria emergente APD2_07 - Mapas conceituais e
estratégias inter e transdisciplinar (MORAES, GALIAZZI, 2016; RIBEIRO; VALENTE,
2015; SOUSA, 2015).
Partindo-se da discussão arrazoada anteriormente, no tocante aos procedimentos
adotados frente ao desenvolvimento da AQM da corrente subseção 4.3.6, primeiramente serão
apresentadas as narrativas de quatro participantes, que estão vinculadas à categoria emergente
APD2_07 “ Mapas conceituais e estratégias inter e transdisciplinar”, à luz dos objetivos e
referencial teórico da Tese, e que contêm outros elementos textuais significativos, relacionados
à citada categoria, no que concerne ao desenvolvimento de elementos que possam tecer inter-
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relações, à luz de pressupostos da Interdisciplinaridade, da Transdisciplinaridade e do
Mapeamento Cognitivo, entre a Afetividade e Cognição ao campo de conhecimento
Aprendizagem.
Para estabelecer o início do processo de análise inter-relacional, apresentam-se a
seguir trechos de quatro das narrativas postadas no Fórum TelEduc 2, pelos Alunos cursistas
CM, MS, RFM e MN, respectivamente em 06/03/2018 às 07h:07m:26s, na mensagem 06, em
25/02/2018 às 17h:50m:20s, na mensagem 19, em 03/03/2018 às 19h:43m:31s, mensagem 42,
e em 29/03/2018 às 20h:37m:06s, como expresso textualmente a seguir:
Mapas conceituais e estratégias Inter e transdisciplinar [...] no texto a autora apresenta
as relações entre os mapas conceituais como recurso favorecedor do desenvolvimento
da aprendizagem significativa, apontando que os mapas conceituais favorecem o
entendimento conceitual e que a aprendizagem ocorre em três níveis, segundo Moreira
(1999): o cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Aluna cursista – CM.
Mapas conceituais e estratégias Inter e transdisciplinar [...] apresenta as vantagens ao
utilizar os mapas conceituais destacando que um mapa conceitual possibilita maior
flexibilidade e dinâmica que o texto escrito, por permitir as articulações hierárquicas
e multilinear entre os conceitos. Ao afirmar que "o pensamento humano é construído
por redes e associações não lineares" OKADA, 2008), nos remete a ideia do
pensamento complexo que tem a transdisciplinaridade como fundamento, conforme
preconiza alguns teóricos como Edgar Moran e Moraes e Valente (2008), O texto
ainda apresenta elementos e conceitos, como e quando utilizar os mapas conceituais
além de apresentar os softwares adequados, dentre os quais destacamos o Cmap Tools.
Aluno cursista – MS.
Mapas conceituais e estratégias inter e transdisciplinar [...] os mapas conceituais são
apresentados como uma das formas de representar as articulações entre os conceitos
já existentes com os novos, favorece desenvolver a síntese dos conceitos de forma
hierárquica e relacional, e assim organizar melhor as ideias e informações. Aluna
cursista – RFM.
Mapas conceituais e estratégias inter e transdisciplinar [...] para que a aprendizagem
significativa possa ocorrer, é fundamental valorizar o conhecimento prévio do aluno.
As estruturas cognitivas que os aprendizes já possuem são essenciais para eles
compreenderem novos conceitos. Aluna Cursista – MN.

Diante desse contexto, analisando as postagens selecionadas no Fórum 2 TelEduc,
algumas de suas inter-relações com a categoria APD2_07 “Mapas conceituais e estratégias inter
e transdisciplinar”, e elementos do referencial teórico, podem ser caracterizados segundo os
relatos posteriores.
Dentre as postagens no Fórum 2 TelEduc, a Aluna cursista CM corrobora ao retratar
a relação entre a teoria da aprendizagem significativa com a estrutura conceitual de
mapeamento cognitivo e ressalta os níveis em que a aprendizagem pode ocorrer: o cognitivo, o
afetivo e o psicomotor. Nesse cenário, à luz dos pressupostos da Educação e da Psicopedagogia
transdisciplinares (MORAES; BATALLOSO, 2015: SOUSA, 2015), observa-se que os
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conhecimentos são construídos nas interações entre os sujeitos, o que pôde ser observado nas
experiências cognitivas e afetivas que se corporificaram durante o desenvolvimento da prática
pedagógica na respectiva Tese, estreitando a relação entre ensinar, aprender, produzir e a
construção de metatextos discursivos.
Diante desse contexto a Aluna cursista MN, corrobora ao ressaltar a importância
fundamental de valorizar o conhecimento prévio do aluno, pois as estruturas cognitivas que os
aprendizes já possuem são essenciais para que eles compreendam novos conceitos e assim,
possa favorecer o desenvolvimento de uma aprendizagem mais eficaz e significativa, e que,
segundo a narrativa do Aluno cursista MS, tal fato se constata, durante a formação de uma rede
não linear de narrativas entrelaçadas, de caráter multidimensional e complexa, onde se
estabelece um processo de (res)significação e inter-relação dos conteúdos das postagens
efetivadas nos fóruns TelEduc, o que pode favorecer o desenvolvimento da coaprendizagem
assíncrona e colaborativa.
A Aluna cursista RFM, em sua narrativa, destaca o uso dos Mapas Conceituais
como uma ferramenta que possibilita uma organização de ideias e informações para escrita de
um texto de modo mais criativo, reflexivo e dinâmico. Ressalta-se que foi uma estratégia da
ação pedagógica utilizada durante o desenvolvimento das atividades na disciplina TTEC_ 2018,
a fim de evidenciar as representações de uma estrutura conceitual e suas diversas inter-relações
transdisciplinares.
Enfim, percebe-se que, a partir da categoria APD2_07, e os discursos do sujeitos
que lhes estão associados, é possível de emergir Intuitivamente (MORAES; GALIAZZI, 2016;
RIBEIRO et al., 2018; SOUSA, 2015), a urgente necessidade de discutir elementos que
relacionam a afetividade e cognição ao campo de conhecimento Aprendizagem, ressaltando as
relações existentes entre Professor e Aluno, e sua importância para o desenvolvimento e
construção holística do conhecimento, que se processa através de valores que embasam e
justificam a aprendizagem, face às complexas, e subjetivas relações interpessoais dos sujeitos
envolvidos, precedida de um diálogo que estimule a capacidade reflexiva e a construção de
uma visão plural do conhecimento.
Para tanto, requer não somente uma adequação do currículo, mas uma formação
docente para o uso pedagógico e cognitivo das TIC, a fim de favorecer o desenvolvimento da
capacidade de articulação entre os conhecimentos científicos, tecnológicos, sociais e
ambientais, tão necessários no contexto educacional do século XXI (COSTA, 2018; NAESS;
ROTHEMBERG, 1990; VALENTE, 2015).
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Diante das considerações anteriormente arrazoadas, na subseção 4.3.7 a seguir,
apresentam-se alguns dos mapas conceituais, construídos e postados pelos participantes, na
ferramenta pedagógica portfólio individual, dentro de uma proposta em que os conhecimentos,
presentes nos conteúdos pedagógicos disponibilizados, fossem então (re)organizados, interrelacionados e (res)significados pelos mesmos, de forma não-linear, favorecendo o
desenvolvimento da aprendizagem significativa e da capacidade de análise e síntese
(AUSUBEL, 2003; COSTA, 2018; MOREIRA; MASINI, 2009; NOVAK, 2010).

4.3.7 Mapas conceituais produzidos e postados pelos participantes durante a realização das
atividades pedagógicas nos fóruns temáticos de discussão TelEduc 2 e 5

Apresenta-se nesta subseção, um processo de análise e interpretação de mapas
conceituais, postados pelos participantes MGR e MC, na ferramenta portfólio individual
TelEduc, referentes ao Fóruns 2- Mapas Conceituais em Projetos e Atividades Pedagógicas e
Fórum 5 – Educação matemática, Cientifica e Musical Transdisciplinar, no intuito de se
estabelecer diferentes e rizomáticas formas de inter-relações, junto às categorias emergentes
APD2_07 e SPI4e5_04 elencadas na presente Tese, à luz dos pressupostos da Lógica Intuitiva
e do Terceiro Incluído, e sendo estas categorias pertencentes respectivamente às subclasses 2.3
e 2.6 e aos eixos temáticos AP=MCAP – Mapas Conceituais e Aprendizagem e SP e ST=
SAPT – Saberes Pedagógicos e Tecnológicos (Tecnologias) (COSTA, 2018; RIBEIRO;
VALENTE, 2015; SOUSA, 2015).
Como a aprendizagem colaborativa se desenvolve no espaço assíncrono, estas
interações decorridas podem ser (res)significadas numa proposta de reflexão, favorecendo o
desenvolvimento do processo de mapeamento cognitivo, durante a análise e discussão dos
mapas que foram postados na ferramenta portfólio.
Ressalta-se que os mapas conceituais podem ser utilizados como instrumentos de
ensino e de aprendizagem configurando-se como uma ferramenta cognitiva extremamente
contributiva para auxiliar a construção do conhecimento de forma significativa, favorecendo a
criação de uma tempestade de ideias, permitindo estabelecer associações com as teorias
previamente construídas.
Apresenta-se, nas Figuras 61 e 62 mapas conceituais que foram selecionados
referentes aos conteúdos pedagógicos dos Fóruns temáticos 2 e 5 do AVA TelEduc.
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Figura 61 - Mapa conceitual elaborado pela Aluna Cursista MGR, correspondente ao conteúdo postado na
ferramenta pedagógica material de apoio, no Fórum 2 do TelEduc.

Fonte: AVA TelEduc 2019.

Nesse contexto o mapa conceitual apresentado pela Aluna cursista MGR, evidencia
uma breve exposição da teoria da aprendizagem significativa, como uma estratégia facilitadora
e agregadora de atividades colaborativas entre os sujeitos da aprendizagem, e que pode ser
observado na respectiva Tese, ao buscar estabelecer relações conceituais com a teoria da
aprendizagem significativa e as técnicas de mapeamento conceitual e suas aplicações.
No segundo mapa conceitual, postado pelo professor formador interno a UFC MC,
ressalta-se as inter-relações entre a educação matemática, científica e musical transdisciplinar,
numa perspectiva dos pressupostos da transdisciplinaridade, da articulação entre saberes de
diferentes áreas de conhecimento, por meio de práticas interdisciplinares e transdisciplinares e
do desenvolvimento de educação CTS/CTSA, associado às TIC e rede sociais (CHRISPINO et
al., 2013; COSTA et al., 2013; JACOBI, 2007; LEFF, 2011; RIBEIRO et. al., 2013).
Nesse contexto, evidencia-se uma transversalização entre aos campos e subcampos
de conhecimento a luz do referencial teórico da respectiva Tese, favorecendo o
desenvolvimento de uma conscientização socioambiental, que se discorreu por meio de
práticas pedagógicas interdisciplinares, com a utilização do software PhET e com o uso de
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vídeos retirados do Youtube, reportando-se ao vazamento do isótopo radioativo Césio 137 em
Chernobyl. conforme ilustrado na Figura 62.
Figura 62 - Mapa conceitual elaborado pelo participante professor formador interno a UFC MC, correspondente
ao conteúdo postado na ferramenta pedagógica material de apoio, no Fórum 5 do TelEduc.

Fonte AVA TelEduc 2019.

Ressalta-se que as práticas pedagógicas desenvolvidas durante a disciplina
TTEC_2018.1, revelou indícios, de que é possível Inter-relacionar os campos e subcampos de
conhecimento, fazendo-se o uso da transdisciplinaridade para promover a desfragmentação da
linearidade do currículo, a promoção e a maturação de uma visão holística da
escola/sociedade/meio ambiente, viabilizado pela educação CTS/CTSA. (COSTA, 2018)
Para tanto, durante o momento da prática presencial, se fez necessário trabalhar
alguns conceitos básicos de ondulatória e acústica, para que os participantes pudessem
compreender e relacionar o comportamento da voz humana, as funções harmônicas seno e
cosseno e representá-las através de uma simulação computacional, através do uso do software
PhET.
Por fim, numa perspectiva de transversalização com outras áreas de conhecimento,
pôde-se relacionar os efeitos catastróficos que a radiação emitida pelo vazamento do isótopo
césio 137 em Chernobyl provocou junto aos seres vivos, através do uso de vídeos retirados do
Youtube.
Assim, tornou-se possível os participantes, no ambiente de aprendizagem TelEduc,
através do uso pedagógico e cognitivo, das ferramentas do AVA TelEduc, colaborativamente
tecerem e maturarem reflexões, quanto a inúmeros aspectos, relativos a diferentes dimensões
do Socioemocional e Afetividade.
Diante desse complexo contexto pedagógico, buscou-se estabelecer pontes e
conexões, entre a pluralidade de conhecimentos existentes entre as disciplinas matemática,
física, música e educação socioambiental, tendo a Transdisciplinaridade como um movimento
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coletivo, não-linear e transversalizante, que suscita a emergência de novas abordagens
ontológicas, epistemológicas e metodológicas, tentando desmistificar a tradicional postura
disciplinar redutora, fragmentar e linear (LOPES, 2008; MORIN, 2003; SOUSA, 2015).
Tal proposta revelou alguns indícios de inter-relações transdisciplinares durante a
construção dos saberes pedagógicos, cognitivos e práticos, através do uso das TIC como
ferramenta pedagógica e cognitiva, que auxilia o desenvolvimento da (co)aprendizagem.
(DEWEY, 1979; MORAES; BATALLOSO 2015; OKADA, 2013).
Em síntese, os mapas conceituais apresentados e discutidos colaborativamente pelos
participantes, durante o transcurso das atividades da disciplina TTEC, e que nesta subseção
foram reapresentados, revelam indícios de um nível de emergência e significância entre as
categorias APD2_07, SPI4e5_04, no que refere-se a uma abrangência da visão pedagógica
transdisciplinar, sobre os diversos conceitos que se inter-relacionam e ressignificam, através da
diferenciação progressiva e reconciliação integradora, conforme a teoria Ausubeliana
(AUSUBEL , 2003; MOREIRA, 2011; NOVAK, 2000).
Portanto, compreender e inter-relacionar a educação matemática, científica, musical
e socioambiental, significa bem mais que navegar, frente a um mundo de conhecimentos e de
saberes, às vezes desconhecido, mutante e volátil, e que vai muito além de, simplesmente,
utilizar softwares educativos, e vídeos, como no caso de ferramentas de apoio ao
desenvolvimento de atividades pedagógicas, mas sim dialogar, a nível ecológico, curricular e
de conscientização de políticas públicas, de forma embasada nos pressupostos epistemológicos,
ontológicos, cognitivos da transdisciplinaridade e da complexidade.
A Subseção 4.3.8, a seguir, reporta-se à caracterização de um olhar, de caráter mais
sistêmico, não-linear, caórdico e holístico, referente aos complexos movimentos
transversalizantes, de idas e vindas, que ciclicamente emergem, a partir de um estágio mais
avançado do desenvolvimento dos metatextos interpretativos, derivados do uso da AQM.
Nesta ótica, busca-se mapear, visualizar e interpretar iconograficamente, os
estágios associados ao desenvolvimento do Mapeamento Cognitivo, com destaque para a
Emergência da Transdisciplinaridade, através da transversalização e integração de diferentes
elementos, presentes nos campos de conhecimentos Aprendizagem, Transdisciplinaridade e
Tecnologias.
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4.3.8 Análise dos movimentos cíclicos, multidimensionais e complexos, junto aos campos e
subcampos de conhecimento Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias realizados
durante o desenvolvimento da Tese.

Apresentadas as discussões a respeito dos mapas conceituais, referentes aos Fóruns
2 e 5, bem como refletindo-se sobre todo o processo de análise e interpretação, desenvolvidos
ao longo das subseções anteriores já citadas, respectivamente segundo os níveis de similaridade
1 a 4, estes referentes às subseções 4.3.1 a 4.3.4, e as duas categorias analisadas e interpretadas,
à luz da lógica Intuitiva e lógica do Terceiro Incluído, subseções 4.3.5 e 4.3.6, conforme
ilustrado na Tabela 10, contempla-se que a AQM realizada se ancorou numa proposta de
integração metodológica entre pressupostos da ATD (MORAES; GALIAZZI, 2016) e da AQM
(MORAES; VALENTE, 2008; RIBEIRO et al., 2017; SOUSA, 2015; VALENTE, 2015).
Reenfatiza-se que o respectivo desenvolvimento do processo de AQM transcorreu
através da realização de inúmeras séries de complexos movimentos de idas e vindas, partindose de certas subclasses, e suas respectivas categorias, pertencentes aos subcampos de
conhecimento: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, sendo que estes
objetivaram estabelecer todo o processo de análise e interpretação de dados e a (re)construção
e (re)escrita dos metatextos, associados e interpretados à luz dos objetivos da Tese e de seu
referencial teórico.
Diante desse contexto de AQM, percebe-se que esses progressivos movimentos de
idas e vindas transcorrem, partindo-se das subáreas de contorno, em direção aos núcleos duros
dos supracitados campos de conhecimento: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e
Tecnologias, passando-se a ser ciclicamente acessados, inter-relacionados e (res)significados
entre si, diante das respectivas categorias, nas narrativas, e a luz do referencial teórico da
corrente Tese, o que está diretamente associado ao uso da metodologia da ATD, resultando num
processo gradativo de emergência da Transdisciplinaridade (MORAES, 2010; MORAES;
VALENTE, 2008; RIBEIRO et al., 2017; SOUSA, 2015).
Com base nas reflexões e (re)construção da escrita de metatextos interpretativos,
produzidos no transcurso desse processo, torna-se possível visualizar e interpretar
imageticamente o mapeamento cognitivo de movimentos multidimensionais e complexos
(LEVY, 2004; OKADA, 2008b; RIBEIRO et al., 2017), junto aos campos de conhecimento
Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, o que pode novamente ser sintetizado e
sistematizado, conforme ilustrado na Figura 63, que se sucede.
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Figura 63 – Mapeamento Cognitivo da emergência da transdisciplinaridade através da integração dos campos de
conhecimentos Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias.

Fonte: Adaptada de (SOUSA, 2015).

Realizando uma análise comparativa durante os estágios iniciais da constituição
textual da seção que compõe a “ Fundamentação Teórica”, observa-se na Rosácea da Figura 14,
a representação inicial de uma proposta de elaboração de mapeamento cognitivo de interrelações, e (re) significações, do núcleo duro e subcampos de contorno, estes relacionados aos
três eixos temáticos da presente Tese, e que tece inter-relações entre a aprendizagem,
transdisciplinaridade e tecnologias, abrigando um certo conjunto de autores e seus pressupostos,
que são julgados possuir um caráter secundário de importância, em relação ao núcleo duro do
referencial teórico, e que foram definidas para se proceder ao processo de categorização, através
dos pressupostos da análise textual discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2016).
Tal concepção preliminar decorria porque não havia sido desencadeado antes o
processo de análise de dados multidimensionais dos dados oriundos da árvore de similaridade
do CHIC (SOUSA, 2015).
Visualizando a Figura 63, observa-se que ela foi concebida após a maturação textual
da análise de dados multidimensionais e análise textual discursiva desenvolvida nas
subseções 4.3.1 a 4.3.6, notando-se que as narrativas dos participantes foram acrescentadas
às categorias na composição dos subcampos de contorno. Desta maneira, como pode ser
representado na Figura 63, através dos movimentos intercruzados das setas, pode perceber que
desse processo analítico, é permitido se emergirem relações complexas e multidimensionais,
em que as narrativas dos participantes podem ser associadas às categorias, as quais por sua vez
estão relacionadas aos eixos temáticos (AP = MCAP), TR = ETSE e (SP e ST= SAPT), e,

233
estes últimos, associados aos subcampos de contorno, pertencentes aos subcampos de
conhecimento definidos nas seções iniciais da Tese (MORAES; VALENTE, 2008; RIBEIRO
et al., 2017; SOUSA, 2015).
Ressalta-se que o respectivo processo de análise, maturação e discussão de
resultados da corrente pesquisa, sucedeu-se através de intensos movimentos cíclicos de idas e
vindas, em que houve o desencadeamento de mecanismos multidimensionais e complexos, sob
a égide dos princípios da transdisciplinaridade (MORAES, 2010; MORIN, 2012,
NICOLESCU, 2000).
A Figura 63, representa a transversalização do processo de inter-relação e
associação entre: categorias, narrativas e referencial teórico da Tese, através dos movimentos
cíclicos que se intercruzam, simbolizados por setas horizontais e verticais. Esse cenário de
análise desta representação imagética (LÉVY, 2004) pode auxiliar cognitivamente na
concepção de um processo de sistematização da AQM que foi iniciado, a partir dos subcampos
de contorno, e caminhou na direção dos núcleos duros de cada subcampo de conhecimento, os
quais representam o referencial teórico da presente Tese (COSTA, 2018; SOUSA, 2015).
Diante desse cenário, suscita a emergência da transdisciplinaridade, através do
fluxo do conjunto de setas, que sempre se deslocam na direção perpendicular e em sentido
contrário, o que subjetivamente potencializa a emergência e inter-relação “de” e “entre” novos
significados, que resultam da integração metodológica entre os pressupostos da ATD e da
AQM, em direção aos subcampos de contorno, em busca de transversalizar os núcleos duros,
de cada subcampo de conhecimento (Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias).
Após a análise da Figura 63 - Mapeamento Cognitivo da emergência da
transdisciplinaridade através da integração dos campos de conhecimentos Aprendizagem,
Transdisciplinaridade e Tecnologias, analisa-se Figura 64 que representa a concepção de uma
abordagem sistemática dos estágios da integração procedimental e metodológica entre a ATD
e a AQM, e que corresponde à formação de um complexo e multidimensional ciclo espiral
interpretativo, caracterizado por movimentos de idas e vindas, em que o pesquisador estabelece
ao longo de todo o processo de análise e interpretação de dados, em que ora caminha-se do
referencial teórico para as narrativas, ora caminha-se das narrativas para o referencial teórico e
para as (sub)Classes de categorias, culminando-se em ressignificações e novas compreensões
sobre os dados pesquisados, até se alcançar uma visão sistêmica e bem mais avançada do todo,
e assim, se atingir a zona do sagrado, quando se emerge o novo ou inesperado.
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Figura 64 - Três estágios procedimentais cíclicos, envolvendo a integração metodológica dos processos de
categorização, uso do software CHIC e desenvolvimento da AQM.

Fonte adaptada de (SOUSA, 2015).

Ao analisar a Figura 64, percebe-se no hexágono a esquerda a representação
esquemática imagética da primeira etapa do estágio da integração metodológica entre a ATD e
AQM, no qual observam-se as duas primeiras fases metodológicas da ATD, que são:
unitarização e categorização (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2016).
No interior desse hexágono, observa-se um quadro, composto pela caracterização
dos três eixos temáticos, adotados na presente Tese, denominados Mapas Conceituais e
Aprendizagem (MCAP=AP), Educação Transdisciplinar e Software Educativo integrado à
Transdisciplinaridade (ETSE=TR) e Saberes Pedagógicos e Tecnológicos, este último
agregado ao campo de conhecimentos das Tecnologias (SAPT=SP e ST), os quais servem de
referência, para se poder organizar as categorias junto aos mesmos, e constituem uma das etapas
metodológicas, vinculada ao desenvolvimento da AQM (COSTA, 2018; VALENTE, 2015;
RIBEIRO et. al., 2017; SOUSA, 2015).
Na parte central da Figura 64, observa-se a representação esquemática imagética da
segunda etapa, que envolve a integração entre a ATD e AQM, em que as categorias,
organizadas, segundo seus eixos temáticos, são submetidas ao estágio de processamento
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computacional, através do uso operacional do software CHIC, obtendo-se em seguida, em uma
de suas saídas de dados, a Árvore de Similaridade denominada Aprendizagem,
Transdisciplinaridade e Tecnologias, na qual é possível se visualizar e estabelecer, diferentes
formas de inter-relações, do tipo hierárquicas e relacionais, entre suas (sub)Classes de
categorias e as categorias, elencadas na pesquisa.
Concluindo o processo de análise, percebe-se, à direita da Figura 64, uma
representação esquemática imagética da terceira etapa da integração metodológica, que decorre
entre a ATD e AQM. Nessa etapa, encontra-se a representação da terceira fase metodológica
da ATD: a (re)construção da escrita dos metatextos (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI,
2016), que corresponde à emergência do novo e inesperado, o que se constitui na quarta fase
metodológica da ATD (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2016), através das
interpretações tecidas pelo pesquisador, ao se inter-relacionar, de forma hierárquica e
relacional, segundo os pressupostos metodológicos da AQM: (sub)Classes de categorias e
narrativas dos indivíduos, com base nos objetivos traçados e à luz do referencial teórico adotado
(RIBEIRO et. al., 2017; SOUSA, 2015).
Enfim, a dimensão destas três etapas que iconograficamente representam na Figura
64 os estágios da mencionada integração metodológica, entre o uso da ATD e a AQM,
correspondem a um complexo e multidimensional ciclo espiral hermenêutico-interpretativo,
realizado pelo pesquisador, ao longo de todo o processo de análise e interpretação de dados, o
que suscita o surgimento da emergência da transdisciplinaridade, e que análoga e
comparativamente pode ser interpretado à luz do referencial teórico e dos objetivos da Tese,
quando se discutiu o mapeamento cognitivo da emergência da transdisciplinaridade, através da
integração dos campos de conhecimento Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias
Concluídas a análise, interpretação e maturação dos metatextos, desenvolvidos e
apresentados na Seção 4, quanto ao uso de técnicas da análise de dados multidimensionais, para
emergir o estabelecimento de inter-relações hierárquicas e relacionais, envolvendo as
subclasses formadas por categorias, narrativas de participantes, objetivos e referencial teórico,
apresenta-se a seguir a Seção 5, que expressa as conclusões e sugestões da pesquisa, realizada
nesta Tese.
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5 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES

A presente investigação foi desenvolvida vivenciando-se o contexto da construção
de mutante e volátil cenário educacional da sociedade do século XXI, na busca de se emergir
caminhos que favoreçam a renovação do ensino, aprendizagem e pesquisa, desenvolvidos de
modo holístico e colaborativo, para favorecer a construção e (res)significação de novos
conhecimentos, competências e saberes, de forma a motivar e formalizar o pensamento, a
conquista da cidadania e o método científico.
A Figura 65 ilustra um mapa conceitual da Seção 5 da Tese, Conclusões e
Sugestões, representando uma estratégia cognitiva para formação de um organizador prévio
ausubeliano, através de uma síntese significativa e interrelacional da referida Seção.
Figura 65 - Mapa Conceitual ilustrando a estrutura da Seção 5 da Tese.

Fonte própria (2020).
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Nesse contexto, ressalta-se que o projeto CRONOS (Transdisciplinaridade e TIC
no Desenvolvimento da Aprendizagem, Pesquisa e Construção de Saberes), apresentou
aspectos norteadores para o desenvolvimento da respectiva Tese, ao evidenciar junto ao
pesquisador uma proposta que possa contribuir para a renovação da formação transdisciplinar
do Educador Coinvestigador, sustentada em pressupostos Teóricos, Metodológicos e da Prática,
oriundos da Transdisciplinaridade, Docência, Integração das Tecnologias e Currículo e
perspectivas da realidade e rápidas e complexas mudanças do século XXI, decorridas no âmbito
da áreas de conhecimento, notadamente nos cenários dos sistemas educacionais e da pesquisa.
Metodologicamente foram desenvolvidas práticas coinvestigativas, entre
Docentes e Discentes, no espaço assíncrono, na busca de emergir complexas inter-relações
que foram tecidas notada e colaborativamente em Fóruns de Discussão TelEduc, durante o
processo de desenvolvimento de estágios da aprendizagem colaborativa, decorrida através da
construção das narrativas dos Alunos cursistas, Professores formadores internos a UFC e dos
Mediadores externos a UFC, em seus momentos de estudos colaborativos, no contexto do
desenvolvimento de sessões didáticas, no transcurso da disciplina TTEC_2018.1.
Diante desse complexo contexto, todos os estágios necessários ao desenvolvimento
da corrente Tese favoreceram a emergência de uma significativa reflexão, perante a necessidade
de se repensar determinadas propostas metodológicas e cognitivas, como a integração: de
Recursos Educacionais Abertos (REA), os papéis das TIC, AVA TelEduc e Mídias Sociais,
frente aos espaços educativos e de práticas pedagógicas, complementando-se com o uso
integrado, colaborativo e cognitivo de ferramentas e recursos, disponíveis em: plataformas de
Webconferência; Hangouts do Google (Google Drive), Computadores, Skype, telefonia Celular,
WhatsApp e WebWhatsApp, junto ao processo de orientação coinvestigativa de Tese
(ALMEIDA, VALENTE, 2011; OKADA, 2013a).
Mencionados processos integrativos revelaram, junto à análise e interpretação dos
dados coletados, indícios de emergência da aprendizagem significativa, ao favorecer a
construção e (res)significação dos novos conhecimentos, por meio da apropriação de saberes,
relacionados aos (sub)campos de conhecimentos Aprendizagem, Transdisciplinaridade e
Tecnologias.
Ressalta-se que um dos desafios e tributos da respectiva Tese, consistiu na reflexão
dos princípios norteadores da coaprendizagem e da coinvestigação, afim de buscar estabelecer
pontes multifacetadas, entre os elementos da formação do Educador-coinvestigador
Transdisciplinar, frente às mencionadas realidades apontadas quanto à sociedade planetária
do século XXI, no sentido de romper as amarras e visões (uni)disciplinares, reducionistas, da
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lógica binária, antropocêntricas, para se conceber novos cenários, fundamentados numa
epistemologia e ontologia complexas, onde figurem visões ancoradas nos princípios da lógica
ternária e da transdisciplinaridade, defensoras da ecologia profunda.
Diante desse contexto, o processo de tessituras das narrativas multidimensionais e
entrelaçadas, se efetivou através do uso pedagógico e cognitivo de Ferramentas Pedagógicas
do AVA TelEduc, que, de caráter hierárquico e relacional, foram mapeadas através da
integração metodológica estabelecida entre o uso integrado de formalismos e técnicas,
relacionadas à ATD e AQM, no sentido de buscar compreender e explorar os caminhos de
dimensões complexas e transdisciplinares que possam aproximar e/ou separar os campos
de conhecimento Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias.
Em síntese, ressalta-se que a análise dos dados de campo dessa pesquisa, foi
estrategicamente organizada em três estágios procedimentais cíclicos, descritos a seguir:
No primeiro estágio, os dados de campo coletados durante a pesquisa, foram
inicialmente analisados por meio da ATD, conforme observado nas seções três e quatro desta
Tese, os quais foram metodologicamente obtidos a partir de elementos mapeados junto ao
referencial teórico e das narrativas, postadas nos Fóruns de Discussão TelEduc 2, 4 e 5 da
disciplina TTEC_2018.1 pelos seus 22 participantes.
Ressalta-se que durante o processo de categorização, foram extraídas trinta e
uma (31) categorias, das quais vinte um (21) foram do tipo dedutivas e dez(10) indutivas,
que metodologicamente, foram agrupadas em (3) três eixos temáticos: (7) pertencentes ao eixo
temático - Mapas Conceituais e Aprendizagem (MCAP=AP), (9) pertencentes ao eixo
temático - Educação Transdisciplinar e Software Educativo integrado à Transdisciplinaridade
(ETSE=TR) e (15) pertencentes ao eixo-temático Saberes Pedagógicos e Tecnológicos, este
último agregado ao campo de conhecimentos das Tecnologias (SAPT=SP e ST). Esses dados
foram posteriormente processados, através do uso do software de mapeamento cognitivo
CHIC.
O segundo estágio consistiu no uso do software CHIC, para emergir, de forma
hierárquica e relacional, a partir de seus dados de saída, a árvore de similaridade, afim de
observar o nível de relação e semelhança entre as categorias, partindo-se da mapeamento
cognitivo dos arranjos de (sub)Classes de categorias, geometricamente pertencentes e
arranjados na Árvore de similaridade: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias,
e integrando-se metodologicamente os pressupostos da ATD e AQM.
As Subclasses de categorias, consideradas como as mais significativas, foram
analisadas e interpretadas, à luz dos pressupostos da transdisciplinaridade, das narrativas dos
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participantes, do referencial teórico e objetivos adotado na Tese, o que permitiu a (re)construção
de metatextos argumentativos e interpretativos, a partir da emergência de numerosos,
complexos, caórdicos, rizomáticos e imprevisíveis ciclos analítico-interpretativos, no que se
refere a interpretação e compreensão, de caráter mais avançado e sistêmico, quanto aos
resultados da presente pesquisa.
Feitas estas considerações de ordem geral, a seguir é retomada a discussão do
processo de análise dos dados multidimensionais, a partir das subclasses de categorias da
presente pesquisa. Foram então selecionados os quatro primeiros níveis de similaridade, os de
maior hierarquia de similaridade, ordenados decrescentemente, segundo os valores numéricos
de seus índices de similaridade, obtidos na saída de dados do software CHIC.
Ademais, fundamentando-se nos pressupostos da AQM, da lógica intuitiva e do
Terceiro incluído, foram emergidas mais duas categorias SPI4e5_04 e APD2_07, relacionadas
aos eixos temáticos: Saberes Pedagógicos e Tecnológicos (Tecnologias) SP e ST= SAPT e
Mapas Conceituais e Aprendizagem (MCAP=AP), e que apresentaram respectivamente o
décimo segundo e décimo quarto nível de similaridade. Ancorando-se intuitivamente na escolha
destes dois níveis de similaridade, foram, portanto, executados os procedimentos
metodológicos, necessários para se produzir os metatextos interpretativos relatados nas
subseções 4.3.5 e 4.3.6.
Ressalta-se que dos seis níveis de similaridade selecionados, analisados à luz do
referencial teórico, dos processos metodológicos e das narrativas efetivadas pelos
participantes nos Fóruns TelEduc, um pertence ao eixo temático (MCAP=AP), e que compõe
a Subclasse 2.3.2, dois níveis pertencem ao eixo temático (ETSE=TR), e que compõem as
Subclasses 2.1 e 2.2) e os três últimos níveis pertencentes ao eixo temático (SAPT=SP e ST),
e que compõem as Subclasses 2.3, 2.1.2 e 2.6, conforme pode ser observado na Tabela 8.
Diante dessa organização no processo de ATD e AQM, ressalta-se que o
desenvolvimento progressivo da análise das subclasses de categorias da Árvore de Similaridade
do CHIC Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, partiu primeiramente do
nível de similaridade 1, até se chegar aos níveis que emergiram-se inesperadamente e
intuitivamente, considerando-se a delimitação de seus níveis de significância na presente Tese,
adotando-se a seguinte ordenação para as subclasses: 2.1, 2.3, 2.1.2, 2.2, 2.6 e 2.3.2, das
quais a análise de cada subclasse mencionada está respectivamente formulada nas Subseções
4.3.1 a 4.3.6, referente ao terceiro estágio da pesquisa.
O terceiro e último estágio nesta pesquisa consistiu na realização dos estágios da
AQM, fase caracterizada pela análise de dados, no caso, das categorias e das narrativas postadas
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nos fóruns, a luz do referencial e dos objetivos traçados na pesquisa, consolidados na árvore de
similaridade, revelando ao leitor indícios de complexas conexões hierárquicas e
multidimensionais, existentes entre as categorias.
Nesse estágio, a pesquisa evidenciou indícios de um complexo, rizomático e
caórdico processo de construção cíclica, no sentido de se emergir e estabelecer, pontes de
ligação, envolvendo os campos e subcampos de conhecimento, ao longo da elaboração das
etapas de análise e interpretação, desenvolvidas nas Subseções 4.3.1 a 4.3.6, o que foi
possível, através da prévia definição dos eixos temáticos e construção de categorias, para,
posteriormente se fazer o uso da ATD e do CHIC, na busca da construção dos metatextos
hermenêutico-interpretativos, para enfim se culminar em estágios cíclicos interpretativos, ainda
mais avançados, quando se atinge a emergência do novo ou sagrado.
Diante desse contexto, emergiu, como aspecto importante e inovador da Tese, a
criação de múltiplas redes de Colaboração, Coaprendizagem e Coinvestigação entre os
participantes. Durante a operacionalização da análise de dados multidimensionais,
evidenciaram-se indícios de desenvolvimento da aprendizagem significativa, e apropriação
de saberes, observados durante o desenvolvimento de duas ações pedagógicas.
A primeira, consistiu na emergência de múltiplos saberes, relacionados à
motivação ao se utilizar o software de simulação PhET Fourier (criando ondas) em
atividades da prática pedagógica, envolvendo situações de aprendizagem e simulação
computacional, o que revelou indícios de inter-relações e ressignificações, entre distintos
conceitos, oriundos dos campos de conhecimento física, matemática e a música, e o
associado universo dos estágios de visualização, dinâmica e interpretação de fenômenos
experimentais, colaborativamente vivenciados pelos participantes e relacionados, às
mencionadas áreas de conhecimento.
A segunda, consistiu na emergência do novo, ou seja, insights, emergidos pelo
pesquisador relacionados as questões socioemocionais e afetivas, observadas durante o
desenvolvimento da prática pedagógica e nas postagens realizadas nos fóruns de discussão
TelEduc 4 e 5, ao reporta-se a formação docente e aos vídeos retirados do Youtube, retratando
os catastróficos problemas socioambientais, que o vazamento radioativo provocou em
Chernobyl em 1986.
Enfim, tais evidências de desenvolvimento da aprendizagem significativa, foram
mapeadas pelo pesquisador, através das narrativas postadas pelos Alunos cursistas, durante
o desenvolvimento das atividades colaborativas nos Fóruns 4 e 5 TelEduc, e que estão
associadas

às

Subclasses

2.3

e

2.6

da

árvore

de

similaridade

denominada:
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“Transdisciplinaridade e suas relações com os saberes tecnológicos, pedagógicos e a
aprendizagem”, e que foram discutidos nas Subseções 4.3.5 e 4.3.6.
Nesta Tese, evidenciou-se como estratégia complementar relacionada à
ressignificação de conceitos e desenvolvimento da aprendizagem significativa Ausubeliana,
o uso pedagógico e cognitivo de Mapas Conceituais. Reenfatiza-se que, além das discussões
ocorridas nos fóruns temáticos, os Alunos cursistas e os Professores formadores internos a UFC,
foram instigados a construírem e postarem seus mapas conceituais na ferramenta portfólio do
TelEduc, para colaborativamente serem posteriormente discutidos e apresentados, durante os
momentos presenciais, da disciplina TTEC_2018.1.
Tais atividades discentes foram então mapeadas pelo presente pesquisador,
revelando indícios de complexos e transdisciplinares elementos que possibilitaram
evidenciar como, colaborativamente, os participantes inter-relacionaram e construíram
conceitos para se apropriarem de significados, oriundos dos campos de conhecimento
anteriormente relatados, favorecendo junto aos olhos do presente pesquisador, uma nova
perspectiva da dimensionalidade teórico-metodológica e prática, e de possíveis caminhos,
que poderiam ser repensados e traçados, junto às relações, tensões e equilibrações, na
perspectiva de estabelecimento de diálogos, entre as áreas de conhecimento Aprendizagem,
Transdisciplinaridade e Tecnologias. Tal análise foi complementarmente incorporada à
Subseção 4.3.7
Nesta perspectiva, evidenciou-se, um significativo estabelecimento de diálogos,
entre os campos de conhecimento Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias,
com destaque a importância da comunicação através de variadas estratégias, sobretudo no
que se refere à dinâmica de ensino e/ou de aprendizagem, a formação do educador
coinvestigador transdisciplinar, e aos aspectos curriculares, fatores estes cruciais para o
estabelecimento da ação docente transdisciplinar.
No tocante ao processo de formação do sujeito educador coinvestigador
transdisciplinar, evidenciou-se na Tese durante os estágios de desenvolvimento de uma série
de práticas colaborativas, indícios de emergência da aprendizagem significativa, por meio da
(co)aprendizagem e da apropriação de saberes pedagógicos e tecnológicos, assim como a
criação de múltiplas redes de colaboração, entre os membros participantes, possibilitando
estabelecer, a partir da análise textual discursiva das narrativas postadas nos Fóruns de
Discussão TelEduc perspectivas multidimensionais e complexas. Tais possibilidades,
permitiram o presente pesquisador analisar e (re)significar os conteúdos que foram
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construídos pelos participantes através do diálogo. (KRATOCHWILL; SILVA, 2007,
SOUSA, 2015).
Diante desse contexto, ressalta-se que para promover a construção dos objetivos
específicos da Tese, relacionados as ações coinvestigativas, alguns trechos foram escritos
colaborativamente pelo presente Doutorando e/ou o Doutorando Prof. Ubaldo Tonar (UT_F)
e/ou o respectivo Orientador de Doutorado (JW_F), fundamentados nos pressupostos da
Educação Aberta e Coinvestigação, evidenciando-se o retorno e a implicação social mais
ampliada, quanto às possíveis contribuições, advindas da realização de uma Tese.
Diante desse contexto de AQM, evidenciaram-se progressivos movimentos de idas
e vindas, partindo-se das subáreas de contorno, em direção aos núcleos duros dos supracitados
campos de conhecimento: Aprendizagem, Transdisciplinaridade e Tecnologias, passando-se a
ser ciclicamente acessados, inter-relacionados e (res)significados entre si, diante das respectivas
categorias, nas narrativas, e à luz do referencial Teórico da corrente Tese, associados a
metodologia da ATD. Destacadas incursões cognitivas e metodológicas, favorecem o
desenvolvimento de um gradativo processo de Emergência da Transdisciplinaridade, o que
permitiu emergir, junto ao presente pesquisador, novas formas de compreensão e de repensar
a realidade “do e no” aprender fazendo dos Alunos cursistas, no universo do espaço
assíncrono das práticas pedagógicas colaborativas e dos momentos, vividos e partilhados por
eles e também por este pesquisador, durante o transcurso de realização das sessões didáticas
que constituíram a disciplina TTEC_2018.1.
Do ponto de vista cognitivo, a linguagem multidimensional empregada durante os
estágios de elaboração do Corpus da Tese, revelou indícios de que seus conteúdos foram
construídos, acessados e mapeados de forma não-linear e rizomática, o que pode facilitar a
ressignificação, inter-relacionamento de seus elementos, representados multimidiaticamente
seja na forma textual, desde suas seções, subseções, parágrafos, frases, ou simples palavras, ou
ainda iconograficamente representados, na forma de figuras e mapas cognitivos conceituais ou
dendrogramas, como no caso do CHIC. Estas ações cognitivas integradoras contribuem, no
sentido de se produzir novas interpretações e compreensões, estratégias importantes para o
desenvolvimento da aprendizagem significativa e de competências na construção de novos
conhecimentos e saberes.
Enfim, mesmo durante os momentos de insegurança e insights, junto a este
pesquisador, além de uma sensação de que, embora a Tese haja sido considerada concluída,
do ponto de vista do construtivismo, muito ainda poderá ser construído neste universo de
pesquisa, revelando uma necessária reflexão sobre a dimensão epistemológica, ontológica
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e metodológica, deflagrando futuros e novos investimentos, por parte dos pesquisadores, de
maneira a aproximar os pressupostos teórico-metodológicos e práticos, através do
surgimento de novas técnicas, alinhadas aos paradigmas emergentes, na busca de promover
as dimensões emocional e social dos alunos e professores.
Contrapõe-se que a presente Tese não explicita propostas de eventuais caminhos
de como poderiam ser realizadas essas mudanças, entretanto ela analisou, partindo-se dos
espaços de uma prática pedagógica, como se desenvolve à Docência do Educador
Pesquisador e Coinvestigador, sustentada em pressupostos Teóricos, Metodológicos e da
Prática, oriundos da Transdisciplinaridade e Integração das Tecnologias e Currículo,
bem quanto, como em citada formação, colaborativamente os Alunos cursistas tecem,
(res)significam e (re)constroem inter-relações e os múltiplos saberes, entre conteúdos
pedagógicos e tecnológicos, oriundos de distintas áreas e campos de conhecimento.
Como possíveis sugestões para os futuros trabalhos, podem ser enumeradas as
seguintes:


A partir das formas de inter-relações que foram maturadas entre os
campos do desenvolvimento da aprendizagem, Transdisciplinaridade
o e uso pedagógico das tecnologias, através da análise multidimensional
das narrativas postadas e ressignificadas pelos participantes nos Fóruns
de Discussão, deve-se investigar a concepção de uma proposta de uma
educação

transdisciplinar

baseada

nos

pressupostos

teórico-

metodológicos e práticos da coapreendizagem e da coinvesticação, como
apresentados na presente Tese;


A partir dos resultados obtidos na Tese, evidenciar o Novo Panorama
Educacional do século XXI, no âmbito dos colegiados de cursos de ensino
médio, graduação e pós-graduação, favorecendo um caminho de reflexão,
perante a necessidade de repensar propostas metodológicas com a
integração dos Recursos Educacionais Abertos (REA) nos espaços
educativos

sob

influência

das TIC,

Mídias

Sociais, TelEduc;

Webconferência; Hangouts do Google (Google Drive), superando assim,
a fragmentação dos conteúdos na pesquisa e no ensino sob a égide da
Transdisciplinaridade;

244


Refletir sobre a desfragmentação, reformulação e renovação dos currículos
escolares e das propostas de formação do educador coinvestigador
transdisciplinar, de modo que possa haver a integração pedagógica e
cognitiva das TIC, junto à concepção e realização de práticas colaborativas,
relacionadas à discussão e análise das questões socioambientais e
conscientização ecológica, favorecendo a ruptura das diversas gaiolas
epistemológicas encontradas nas amarras e visões (uni)disciplinares,
reducionistas, da lógica binária e antropocêntricas.

Finaliza-se a escrita do corpus dessa respectiva Tese, consciente de que muito se
poderá fazer, para melhorar e promover o desenvolvimento, apropriação e a disseminação
dos resultados de uma pesquisa, desde o contexto das publicações científicas, mas
significativamente junto à promoção de múltiplas reflexões, entre seus leitores, favorecendo
assim a ressignificação e o inter-relacionamento entre seus elementos, no sentido de
produzir

novas

interpretações

e

compreensões,

estratégias

importantes

para

o

desenvolvimento da aprendizagem significativa e de competências para construção
colaborativa de novos conhecimentos e saberes, no âmbito da pesquisa. Na próxima seção da
presente Tese, apresentam-se as Referências.
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ANEXO A – PROGRAMA E EMENTA DA DISCIPLINA TTEC:
TRANSDISCIPLINARIDADE, TIC E O EDUCADOR-COINVESTIGADOR

Universidade Federal do Ceará - Faculdade de Educação
Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira - PPGEB
Linha de Pesquisa: Educação, Currículo e Ensino - LECE

Disciplina - TTEC: Transdisciplinaridade, TIC e o Educador-Coinvestigador
Código da Disciplina – PEP1888
Proponentes - Prof. Dr. Júlio Wilson Ribeiro.
Nível - Mestrado e Doutorado.
Semestre - 2018.1.
Carga horária semanal - 4h/a.
Data - quinta-feira, das 14:00 h às 18:00 h.
Número de vagas - 25.

Ementa

Aspectos epistemológicos, ontológicos e da prática fundamentados sob a ótica da
teoria da complexidade e da transdisciplinaridade. Apropriação do uso pedagógico das TIC na
formação do Educador-Coinvestigador.

Objetivos

- Construir uma base de pressupostos epistemológicos, ontológicos e da prática,
fundamentados na Teoria da Complexidade e da Transdisciplinaridade, no sentido de se
refletir sobre a Formação e os Saberes do Educador-pesquisador.
- Incorporar estratégias, fundamentadas nos pressupostos dos Recursos Educacionais Abertos
(REA), da coaprendizagem e da coinvestigação científica, ao desenvolvimento de práticas
pedagógicas colaborativas assíncronas e ou projetos colaborativos de pesquisa, de maneira a
favorecer a formação do Educador-coinvestigador.
- Proceder à fundamentação teórico-metodológica, quanto ao uso pedagógico das TIC e do
software educativo, para que os alunos cursistas realizem práticas transdisciplinares,

258
transversalizando diferentes campos de conhecimento, relacionados à educação científica,
matemática e musical.
- Utilizar recursos das TIC e um software educativo, para que os participantes realizem práticas
transdisciplinares que contextualizem a integração pedagógica entre os laboratórios de
tecnologia educacional e os laboratórios de práticas em bancada.

Justificativa

As velozes e crescentes mudanças, observadas na realidade social e educacional
do século XXI se caracterizam, dentre outros aspectos, por uma complexidade generalizada,
exigindo a formação de cidadãos e profissionais cada vez mais colaborativos, criativos,
empreendedores e reflexivos. Tal cenário caórdico e mutante (HOCK, 2001) suscita um
repensar dos rumos da educação transdisciplinar, para se harmonizar e favorecer: a construção
do convívio e diálogo, entre as mais diferentes dimensões das sociedades e culturas, a conquista
da dignidade cidadã de todos os seres vivos que habitam nosso planeta e sua sustentabilidade
(MORIN, 2011; MORAES, 2015; RIBEIRO, 2015)
Neste novo cenário, é crucial adquirir novas competências e saberes para se lidar,
colaborativa e assincronamente, com o acesso e análise da enorme avalanche de informações
digitais, provenientes de diferentes tipos de fontes de conhecimento, num cenário onde a
interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade tornam-se mais significativas, face os contínuos
e rápidos avanços oriundos das tecnologias educacionais e formas de comunicação
multimidiáticas e interativas.
Nesse sentido, fundamenta-se a necessidade de aprimorar o desenvolvimento da
capacidade de análise e síntese e minimização de obstáculos cognitivos, frente aos problemas
enfrentados para se: acessar, mapear, organizar, ressignificar e estabelecer complexas interrelações, entre informações provenientes de diferentes campos de conhecimento, perante a
crescente, rápida difusão e partilhamento de informações nos meios digitais, o que justifica a
criação de redes colaborativas de educadores e pesquisadores, com destaque para os
processos de desenvolvimento da coaprendizagem e ações de coinvestigação (ALMEIDA,
VALENTE, 2011; OKADA, 2013).
Nestes cenários, para favorecer a construção de novos conhecimentos e o
desenvolvimento de competências e saberes, os alunos cursistas da presente disciplina
desenvolverão suas atividades discentes, segundo uma proposta de aprendizagem
telecolaborativa, construtivista, reflexiva e que procure explorar a natureza complexa e
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transdisciplinar do objeto de estudo e da realidade e visão fragmentadas das áreas de
conhecimento. Entre algumas dessas atividades, sob uma ótica da transdisciplinaridade como
metodologia, destaca-se o processo de apropriação pedagógica de softwares aplicativos, para a
realização de duas práticas transdisciplinares colaborativas (MORAES, 2015; RIBEIRO, 2015)
A primeira transversalizará campos de conhecimento associados à educação
científica, musical e matemática, para tanto, se promoverá o uso de um software aplicativo que
modela e simula matemática e fenomenologicamente o comportamento de ondas sonoras,
permitindo a visualização geométrica de suas harmônicas, bem como possibilidades de audição
de seu som representativo. À essa prática, numa perspectiva da interdisciplinaridade, serão
incorporadas certas situações do mundo real, vivenciadas numa dimensão social, e envolvendo
a preservação do meio-ambiente, da cidadania e da sustentabilidade do planeta.
A segunda prática transdisciplinar abordará a concepção e uso de uma estratégia
pedagógica, de modo a se realizar a integração entre os laboratórios de tecnologia educacional
e os laboratórios de práticas em bancada, como ferramentas que auxiliem o desenvolvimento
da aprendizagem e a construção de saberes. Para tanto, será realizada uma prática, utilizandose um software de simulação e um kit para realização de experimentação em bancada, de modo
a se contextualizar uma mesma situação de aprendizagem, envolvendo a abordagem preliminar
de um problema no campo de circuitos elétricos, através de ambos os recursos pedagógicos
citados.
Para os cursistas, as estratégias adotadas nessas duas práticas transdisciplinares
anteriormente descritas, poderão se constituir num significativo recurso pedagógico a ser
explorado, quanto às possibilidades de estabelecimento colaborativo de múltiplas reflexões,
envolvendo: a inter-relação e ressignificação de conteúdos pertencentes a diferentes campos ou
áreas de conhecimento, a visualização e simulação fenomenológica do comportamento da onda
sonora ou dos circuitos elétricos; ressignificação mútua entre teoria e prática e (re)construção
de saberes, saberes estes relacionados à apropriação pedagógica e cognitiva das TIC como
ferramenta auxiliar ao desenvolvimento da coaprendizagem e da coinvestigação.
Essas múltiplas estratégias pedagógicas eventualmente poderão se revelar altamente
contributivas para o processo formação do Sujeito Educador e Coinvestigador, pois, o
desenvolvimento e a maturação de discussões argumentativas e reflexivas serão
colaborativamente

efetivadas

no

espaço

assíncrono,

através

do

uso

do

AVA

TelEduc/Multimeios/FACED/UFC. Assim, poderá ser possível aos cursistas incorporarem
novas competências e saberes, de forma a renovar o exercício da prática pedagógica e o

260
desenvolvimento sistêmico e integrado das diversas fases que compõe a realização de uma
prática.
Num país com injustificadas limitações na política educacional, é preciso repensar
a concepção da prática e estratégias pedagógicas, associando-se as exigências da sociedade da
informação do século XXI, de forma a valorizar a integração das tecnologias e currículo e
facilitar o processo de desenvolvimento da coaprendizagem e da coinvestigação.

Metodologia

- Organização de atividades discentes da disciplina TTIC, conduzidas na forma de estudos e
desenvolvimento de atividades colaborativas, realizadas notadamente no espaço assíncrono,
numa visão da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, centrando-se nos cursistas a
condução do processo de elaboração e apresentação periódica de ciclos de seminários
presenciais e/ou virtuais.
- Cada seminário será colaborativamente elaborado por equipes de alunos, para apresentação e
discussão coletiva, na forma conjugada de 2 (dois) documentos. Um MC, que organizará
graficamente as principais ideias, conceitos, dispondo as informações segundo um critério de
inter-relação significativa e das mais gerais para as mais específicas. E outro documento,
editado no Word, contendo o estudo de grupo.
- Abertura de fóruns temáticos de discussão no AVA TelEduc do Laboratório
Multimeios/FACED/UFC, para apoiar o desenvolvimento telecolaborativo das etapas e temas
que compõem as unidades de estudo da disciplina e seus seminários.
- Partilhamento prévio de temas de estudo e investigação, no início do período de cada
seminário.
- Os alunos serão orientados para, durante os seminários, discutir os temas de estudo e elaborar
e apresentar as atividades de mapeamento cognitivo, utilizando aplicativos recomendados,
momentos em que desenvolverão novas habilidades, prática pedagógica e a capacidade de
análise e síntese.
- Como contribuição para promover o contínuo desenvolvimento de atividades, que decorram
durante o transcurso da prática pedagógica, os professores-responsáveis pela disciplina
avaliarão as eventuais mudanças decorridas junto aos alunos, nos planos educacional e
pedagógico, partindo do princípio construtivista de que a mediação e a avaliação se
constituem através de processo contínuo que é função do desenvolvimento da coaprendizagem.
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Conteúdos

Campos

de

conhecimento

associados:

teorias

da

complexidade

e

transdisciplinaridade; integração das tecnologias e currículo; coaprendizagem e coinvestigação;
saberes docentes; mapeamento cognitivo da pesquisa e aprendizagem; aprendizagem
significativa.
Complementarmente, no aspecto de promover a formação do educadorcoinvestigador, na dimensão da mútua ressignificação entre teoria e prática, durante o
andamento das atividades pedagógicas da disciplina serão realizadas práticas, numa proposta
de se inter-relacionar a educação e a pesquisa. Literatura científica: livros, teses, artigos
científicos e pesquisa na internet.
Unidades de Estudo
I – Transdisciplinaridade e TIC na Aprendizagem e Saberes.
II - Formação do Educador-coinvestigador.
III - Uso Pedagógico e Investigativo de Software Educativo.
IV - Transdisciplinaridade e Inter-relações entre Educação Matemática, Científica e Musical.
V – Integração Pedagógica entre os Laboratórios de Tecnologia Educacional e de Práticas em
Bancada.
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ANEXO B - CONJUNTO DE NARRATIVAS DOS FÓRUNS DE DISCUSSÃO 2, 4 E 5
DA DISCIPLINA TRANSDISCIPLINARIDADE, TIC E O EDUCADOR
COINVESTIGADOR. (TTEC_2018.1).
TTEC 2018_1: Transdisciplinaridade, TIC e o Educador-Coinvestigador
Fóruns de Discussão - Ver fórum (exibir todas)
Fórum 02_MapasConceitProj&AtivPedag (OKADA)

Mensagens (1 a 60 de 60)
# Título
1. Sobre o texto Mapas co...
2.

Re: Sobre o texto Mapa...

3.

Re: Sobre o texto Mapa...

4.

Re: Re: Sobre o texto ...

5.

Re: Sobre o texto Mapa...

6.

Re: Sobre o texto Mapa...

7.

Re: Re: Sobre o texto ...

8.
9.
10.
11.

Re: Re: Re: Sobre o te...
Cmap tools: Suporte ao...
Re: Cmap tools: Suport...
Portfólio

12. Re: Portfólio
13. Mapa Conceitual
14. Re: Mapa Conceitual
15. Re: Mapa Conceitual
16. Re: Re: Mapa Conceitual
17. Re: Mapa Conceitual
18. Re: Mapa Conceitual
19. Mapas conceituais.
20. Re: Mapas conceituais.
21.
22.
23.
24.

Re: Mapas conceituais.
Aprendizagem Significa...
Re: Aprendizagem Signi...
Mapa Conceitual segund...

Autor
MGR Aluna cursista
JW Professor formador e coordenador
da disciplina TTEC
RD Professor formador interno a UFC
MIR Professora formadora interno a
UFC
MIR Professora formadora interno a
UFC
CM Aluna cursista
MIR Professora formadora interno a
UFC
SN Aluno cursista
RD Professor formador interno a UFC
SN Aluno cursista
RD Professor formador interno a UFC
JW Professor formador e coordenador
da disciplina TTEC
MS Professora e coordenadora da pósgraduação UFC
JW Professor formador e coordenador
da disciplina TTEC
UT Professor formador interno a UFC
RD Professor formador interno a UFC
MIR Professora formadora interno a
UFC
RS Aluno cursista
MS Professora e coordenadora da pósgraduação UFC
JW Professor formador e coordenador
da disciplina TTEC
MC Professor formador interno a UFC
ER Aluno cursista
RD Professor formador interno a UFC
SN Aluno cursista

Data
24/02/2018
24/02/2018
25/02/2018
05/03/2018
05/03/2018
06/03/2018
07/03/2018
21/03/2018
25/02/2018
21/03/2018
25/02/2018
26/02/2018
25/02/2018
26/02/2018
02/03/2018
03/03/2018
05/03/2018
08/03/2018
25/02/2018
26/02/2018
03/03/2018
27/02/2018
03/03/2018
28/02/2018
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25. Re: Mapa Conceitual se...
26. Re: Mapa Conceitual se...
27. Mensagem de ínício...
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Primeira Síntese
Re: Primeira Síntese
Síntese parte 1: Discu...
Re: Síntese parte 1: D...
Síntese parte 2: Mapas...
Segunda Síntese
Re: Segunda Síntese
Re: Segunda Síntese
Terceira Síntese
Re: Terceira Síntese
Re: Re: Terceira Síntese
síntese do texto Okada
Re: sintese do texto O...

41.

Integrando os demais a...

42.
43.

Síntese do artigo da P...
Re: Síntese do artigo ...

44.

Ponto de Partida – Dis...

45.
46.
47.
48.

Re: Ponto de Partida –...
Re: Ponto de Partida –...
Re: Re: Ponto de Parti...
Re: Re: Re: Ponto de P...

49.

O que são mapas concei...

50.

Re: O que são mapas co...

51.

Como os mapas podem se...

52.
53.
54.
55.
56.
57.

Sobre os mapas conceit...
Sobre o texto dos Mapa...
Re: Sobre o texto dos ...
Re: Sobre o texto dos ...
Re: Sobre o texto dos ...
O uso dos mapas conceituais
Re: O uso de mapas
58.
conceituais...
59. Mapas conceituais ...
60. Considerações/Resumo s...

RD Professor formador interno a UFC
RFM Aluna cursista
JW Professor formador e coordenador
da disciplina TTEC
UT Professor formador interno a UFC
RFM Aluna cursista
RD Professor formador interno a UFC
UT Professor formador interno a UFC
RD Professor formador interno a UFC
UT Professor formador interno a UFC
RD Formador interno a UFC
WHS Aluna cursista
UT Professor formador interno a UFC
MC Professor formador interno a UFC
UT Professor formador interno a UFC
MC Professor formador interno a UFC
RD Professor formador interno a UFC
JW Formador e coordenador da
disciplina TTEC
RFM Aluna cursista
RD Professor formador interno a UFC
MIR Professora formadora interno a
UFC
UT Professor formador interno a UFC
RD Professor formador interno a UFC
CM Aluna cursista
WHS Aluna cursista
MIR Professora formadora interno a
UFC
ADS Aluno cursista
MIR Professora formadora interno a
UFC
ADS Aluno cursista
WHS Aluna cursista
RD Professor formador interno a UFC
ADS Aluno cursista
SN Aluno cursista
LM Aluna cursista

01/03/2018
03/03/2018

MGR Aluna cursista

10/03/2018

MN Aluna cursista
MN Aluna cursista

29/03/2018
31/03/2018

28/02/2018
01/03/2018
03/03/2018
01/03/2018
02/03/2018
01/03/2018
02/03/2018
03/03/2018
07/03/2018
03/03/2018
03/03/2018
04/03/2018
03/03/2018
03/03/2018
03/03/2018
03/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
05/03/2018
08/03/2018
08/03/2018
05/03/2018
07/03/2018
05/03/2018
06/03/2018
07/03/2018
07/03/2018
08/03/2018
21/03/2018
07/03/2018
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1.

Sábado, 24/02/2018,
11:49:29
MGR Aluna cursista

Sobre o texto Mapas conceituais

Leitura fácil com orientação bem didática.
Destaco:
- Da teoria da Aprendizagem significativa de Ausubel, o subsunçor
como base inicial e necessária para uma nova aprendizagem. Serve
como âncora para sustentar novos conhecimentos;
- Com o mapa conceitual, posso representar minha rede de
pensamento, externalizar, reconstruir, e internalizar num movimento
dinâmico.
Muito bom!
2.

Re: Sobre o texto Mapas conceituais

Sábado, 24/02/2018,
14:22:05
JW Professor formador interno a UFC

Olá, MGR, parabéns e obrigado por sua brilhante iniciativa, pois
você já expressou algumas de suas primeiras impressões sobre o
artigo. Contudo, este fórum ainda não foi iniciado.
Vamos aguardar as orientações pedagógicas de como proceder.
abração/Prof. JW
3.

Re: Sobre o texto Mapas conceituais

Domingo, 25/02/2018,
09:51:17
RD Professor formador interno a UFC

Realmente colega MGR. Os mapas conceituais funcionam como
organizadores prévios na hierarquização das informações,
favorecendo ao estudando uma análise mais progressiva e
integradora do objeto em estudo.
4.

Segunda, 05/03/2018,
20:55:00
MIR Professora formadora interna a UFC

Re: Re: Sobre o texto Mapas conceituais

É verdade, RD,
Os mapas podem representar graficamente estruturas mentais
mediante a organização de conceitos de forma hierarquizada,
partindo de conceitos gerais, seguidos de conceitos específicos, nessa
construção é possível perceber o exercício cognitivo proposto por
Ausubel, que são: diferenciação progressiva e reconciliação
integradora, como proposta de sistematização de conhecimento
através da aprendizagem significativa.
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5.

Re: Sobre o texto Mapas conceituais

Segunda, 05/03/2018,
20:46:41
MIR Professora formadora interna a UFC

Olá, MGR
Seus destaques são interessantes!
A aprendizagem significativa acontece dentro de um processo
dinâmico de ralações entre conhecimentos prévios e novos
conhecimentos, para Ausubel a possibilidade de relacionar novos
conceitos com o que já existe de conhecimentos na estrutura
cognitiva (subsunçores) possibilita maior facilidade de compreensão
de significados e estabelecimento de relações, interpretações. O que é
diferente na aprendizagem mecânica, já que os conceitos foram
apenas memorizados e esse processo de memorização pode dificultar
a capacidade de enfrentar desafios cognitivos, reflexões e novas
relações conceituais por parte do sujeito que aprende.
6.

Terça, 06/03/2018,
07:07:26
CM Aluna cursista

Re: Sobre o texto Mapas conceituais

A autora apresenta a aprendizagem significativa, teoria desenvolvida
por Ausubel, no qual ele afirma a necessidade da valorização dos
conhecimentos prévios, chamado por ele de subsunçores. No texto a
autora apresenta os mapas conceituais como recurso de
desenvolvimento da aprendizagem significativa, alguns desses mapas
conceituais são apresentados e as formas de como auxiliam no
entendimento para novos conhecimentos.
7.

Quarta, 07/03/2018,
22:20:06
MIR Professora formadora interna a UFC

Re: Re: Sobre o texto Mapas conceituais

Olá CM,
Okada(2007) aponta também uma diversidade de possibilidades de
uso dos mapas conceituais em contextos educacionais, entre eles a
autora cita: Discussão inicial para introdução de um novo conceito
 Sistematização de conceitos vistos e aprendidos no final de algum
módulo
 Síntese de conceitos pesquisados em livros ou na Internet
 Estruturação de material de consulta e referência na web agrupados
por
conceitos
 Leitura de um texto, para mapeamento de conceitos
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 Organização de ideias e informações para escrita de um texto de
modo
mais criativo.
E ainda ressalta que o professor pode estimular aos alunos à
reflexões críticas, à ressignificações dos conhecimentos de forma
mais enriquecedora a medida que os subsunçores são resgatados e
utilizados como âncora para fazer ligações com novos conceitos
8.

Re: Re: Re: Sobre o texto Mapas conceituais

Quarta, 21/03/2018,
02:17:52
SN Aluno cursista

Boa noite, MIR!!
Essa disciplina na minha concepção tem um ponto positivo, a
formação de um professor com status de investigador, tendo como
ferramentas básicas o uso de tecnologia digital, como agora
softwares para construção de mapas conceituais. Como você bem
ressalta a autora renomada Okada em seu artigo, "estimular aos
alunos a reflexões críticas, à ressignificação dos conhecimentos".
Realmente é um grande desafio para os que fazem parte da escola
básica, que convivem com uma realidade totalmente diferente das
escolas dos EUA e Europa. Em minha eletivas promovo a elaboração
de mapas conceituais em equipe na lousa, pois, não tem como usar o
LEI. Outro desafio grande como estimular o senso crítico dos alunos
na escola pública: sabemos que sudeste é diferente do Nordeste,
USP, PUC e Unicamp, realidades diferentes de formação inicial dos
futuros professores. Na verdade, nós mestrandos doutorando e
professores temos que sentir a realidade de perto e só tem um jeito
visitando, participando com os professores a escola básica. Abraço
9.

Domingo, 25/02/2018,
11:09:36
RD Professor formador interno a UFC

Cmap Tools: Suporte ao ensino e aprendizagem

O presente artigo aborda a utilização da ferramenta computacional
Cmap Tools para a elaboração dos Mapas conceituais, que pode
oferecer vários benefícios, um deles é o de suporte ao ensino e
aprendizado. Trata-se de um recurso facilitador que auxilia ao aluno
trabalhar a construção de conceitos de forma a inter-relacioná-los de
forma reflexiva. Auxilia o professor na condução da mediação
pedagógica de conteúdo, pode ser utilizado na forma de
representação gráfica da informação, favorecendo o processo de
compreensão gradativa dos conteúdos, permite organizar as
informações segundo uma arquitetura flexível. O Cmap Tools
também pode ser executado em várias plataformas e manter um
dispositivo de construção de mapas, que permite ser realizado de
forma individual ou coletiva através da internet. Ademais, os mapas
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gerados podem ser enviados por correio eletrônico, é possível alterálos a qualquer instante, permitindo criar um banco de dados.
10.

Re: Cmap Tools: Suporte ao ensino e aprendizagem

Quarta, 21/03/2018,
02:01:39
SN Aluno cursista

Boa noite, RD!!
Ressaltando a sua postagem, suporte de ensino e aprendizagem.
Observando ao longo do tempo de magistério, tenho percebido o
abismo vigente entre a academia e a escola básica. Muitas vezes o
aluno após o término de sua graduação entra no mestrado e
posteriormente no doutorado, estuda os teóricos, as metodologias,
mas, infelizmente não presenciaram a realidade de nossa escola
pública. Laboratórios sucateados, professores não capacitados e
alunos desinteressados, para não falar que nos laboratórios a internet
cai constantemente. Isso é apenas um dos detalhes que caracterizam
o cenário das escolas de nosso estado, por não dizer do nosso país.
Falando de mim, posso lhe dizer que já empreguei mapas conceituais
em minhas aulas, inclusive neste momento estou empregando numa
eletiva sobre EA, mas, com muita dificuldade. Infelizmente a
realidade não é tão boa como se pensa na academia. Abraço
11.

Portfólio

Domingo, 25/02/2018,
11:15:23
RD Professor formador interno a UFC

Caros colegas, postei na ferramenta Portfólio um mapa conceitual do
construtivismo.
12.

Re: Portfólio

Segunda, 26/02/2018,
12:59:18
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Oi, RD, neste fórum, no dia 22, na mensagem 2 escrevi:
Olá, MGR, parabéns e obrigado por sua brilhante iniciativa, pois
você já expressou algumas de suas primeiras impressões sobre o
artigo.
Contudo, este fórum ainda não foi iniciado.
Vamos aguardar as orientações pedagógicas de como proceder.
abração/Prof. JW
13.

Mapa Conceitual

Domingo, 25/02/2018,
11:36:57
MS Aluno cursista

271
Quando OKADA, diz que "os mapas conceituais construídos tanto
por alunos, como por professores permitem visualizar os
conhecimentos prévios de cada um", isso nos remete a pensar o que o
prof. JW, destaca em sua fala," vamos Co investigar juntos". Vale
dizer que pensamos de modo individual, mas juntos podemos
estabelecer conexões que como diz OKADA "vão se ampliando com
novas informações apreendidas e ressignificadas nas discussões e
debates, sejam eles na sala de aula ou em ambientes virtuais de
aprendizagem. E o mapa conceitual se mostra como uma ferramenta
pedagógica capaz de auxiliar nesse processo. Sigamos nas
reflexões!!!
14.

Re: Mapa Conceitual

Segunda, 26/02/2018,
12:58:06
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Oi, MS, neste fórum, no dia 22, na mensagem 2 escrevi:
Olá, MGR, parabéns e obrigado por sua brilhante iniciativa, pois
você já expressou algumas de suas primeiras impressões sobre o
artigo.
Contudo, este fórum ainda não foi iniciado.
Vamos aguardar as orientações pedagógicas de como proceder.
abração/Prof. JW
15.

Re: Mapa Conceitual

Sexta, 02/03/2018,
23:36:33
UT Professor formador interno da UFC

Olá, Profa. MS
Também Profa. MS, tenho este mesmo entendimento, ou seja,
quando realizamos de forma colaborativa um Mapa conceitual, que é
uma ferramenta pedagógica, se apresentam novas ideias, conceitos e
proposições, que se fosse feito de forma individual talvez não se
apresentassem. Quando estamos coaprendendo de forma
coinvestigativa, todos no processo de uma atividade pedagógica só
têm a se apropriar de novas competências.
16.

Re: Re: Mapa Conceitual

Sábado, 03/03/2018,
09:59:01
RD Professor formador interno a UFC

Compartilho da mesma ideia, a construção colaborativa de um mapa
conceitual, favorece os aprendizes uma maior e melhor
hierarquização conceitual sobre os diversos pontos de vista, pois esse
modelo implica em modificações na estrutura cognitiva e não apenas
em acréscimos, visto que nessas sessões de feedback, através de
outras opiniões é possível rever conceitos, e avaliar o instrumento
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utilizado, de modo a enfatizar sempre os pontos mais relevantes do
assunto.
17.

Re: Mapa Conceitual

Segunda, 05/03/2018,
21:04:41
MIR Professora formadora interna a UFC

Olá, profa. MS,
Os mapas podem ser utilizados como instrumentos para estimular a
capacidade de classificação, categorização, decisão, clareza, análise e
síntese e ainda "oferecem uma forma de registro mais
flexível e dinâmica que a escrita de texto" como destaca Okada
(2007)
18.

Re: Mapa Conceitual

Quinta, 08/03/2018,
12:08:09
RS Aluno cursista

Prezados professores, estou curioso pelos próximos passos, acredito
que vou aprender muito com vcs, abraços.
19.

Mapas conceituais.

Esse texto da Okada que trata sobre a utilização dos mapas
conceituais em projetos educacionais e atividades pedagógicas é bem
familiar, uma vez que estamos aprofundando os estudos sobre essa
temática em discussão, pautado nos pressupostos da Teoria da
Aprendizagem Significativa de David Ausubel, Okada (2008) propõe
novas concepções e estratégias pedagógicas para o uso dos mapas
conceituais construídos com o auxílio de softwares adequados para o
mapeamento de conceitos.
A autora apresenta as vantagens ao utilizar os mapas conceituais
destacando que uma mapa conceitual possibilita maior flexibilidade e
dinâmica que o texto escrito, por permitir as articulações hierárquicas
e multi-linear entre os conceitos.
Ao afirmar que "o pensamento humano é construído por redes e
associações não lineares" OKADA, 2008), nos remete a ideia do
pensamento complexo que tem a transdisciplinaridade como
fundamento, conforme preconiza alguns teóricos como Edgar Moran
e Moraes e Valente (2008), O texto ainda apresenta elementos e
conceitos, como e quando utilizar os mapas conceituais além de
apresentar os softwares adequados, dentre os quais destacamos o
Cmap Tools.

Domingo, 25/02/2018,
17:50:26
MS Aluno cursista
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20.

Segunda, 26/02/2018,
12:58:29
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Re: Mapas conceituais.

Oi, MS, neste fórum, no dia 22, na mensagem 2 escrevi:
Olá, MGR, parabéns e obrigado por sua brilhante iniciativa, pois
você já expressou algumas de suas primeiras impressões sobre o
artigo.
Contudo, este fórum ainda não foi iniciado.
Vamos aguardar as orientações pedagógicas de como proceder.
abração/Prof. JW
21.

Re: Mapas conceituais.

Sábado, 03/03/2018,
09:56:01
MC Professor formador interno a UFC

Olá MS. Concordo com sua visão de conectar a aprendizagem
significativa com a transdisciplinaridade, visto que um dos
fundamentos desta é a questão da multireferencialidade, bem como a
lógica do terceiro incluído. a qual supera a ideia do falso e
verdadeiro. Isso nos dá novos elementos para tentar compreender
melhor a cognição humana, sendo que os mapas podem revelar
caminhos de como a estrutura cognitiva se organiza.
22.

Aprendizagem Significativa - Mapas conceituais

Boa tarde, pessoal, ainda estou me familiarizando com o ambiente e
com a dinâmica das discussões. Acompanhei os comentários que
vocês postaram e faço algumas colocações.
No texto proposto, a autora discute o uso de Mapas Conceituais em
favor de processos de ensino e de aprendizagem fundamentada na
teoria cognitivista de aprendizagem de Ausubel e Novak.
Entendo que Joseph Novak, além de desenvolver a técnica do
mapeamento conceitual, ultrapassou a visão cognitivista que Ausubel
dava para este conceito, imprimindo-lhe uma conotação mais
humanista.
Segundo Moreira (1999), hoje não se fala mais em estímulo, resposta
e reforço positivo. As "palavras de ordem" são aprendizagem
significativa, mudança conceitual e, naturalmente, construtivismo.
Apesar destas "palavras de ordem" estarem cada vez mais presentes
nos discursos educacionais, deixo aqui uma indagação posta por um
professor da Educação Matemática: Ele levanta a indagação de que
qualquer aprendizagem, em essência, é significativa, isto é, o ato de
aprender compreende uma relação umbilical com a construção de
significado, se você aprende algo, necessariamente está construindo

Terça, 27/02/2018,
16:24:56
ER Aluno cursista
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significados. Então, penso que se faz importante compreender a
aprendizagem significativa como um processo por meio do qual uma
nova informação (conceito) se relaciona com aspectos relevantes da
estrutura cognitiva do sujeito em aprendizagem, o que vai ao
encontro da concepção de conhecimentos como uma rede de
significados, tal como propõe Machado (2011).
23.

Sábado, 03/03/2018,
10:27:01
RD Professor formador interno a UFC

Re: Aprendizagem Significativa - Mapas conceituais

Olá, colega ER.
Gostei do seu comentário e acrescento dizendo que aprendizagem
pode ocorrer de diversas formas, através da ressignificação de
conceitos que podem ser de forma mecânica (decorar conceitos) ou
significativa (internalização dos novos conhecimentos no cognitivo,
através das relações de cognição com os conhecimentos prévios já
existentes). Porém vejo que ambas se completam em determinados
momentos do processo de ensino aprendizagem sendo uma condição
necessária para a existência da outra. Ausubel fala em sua teoria
sobre as relações entre os novos e os antigos conhecimentos, através
de âncoras (subsunçores) que são links de conexões entre as
informações, afirmando que quando um aprendiz consegue
estabelecer diversas relações, está preparado para aplicar esse
conceito em diversas circunstâncias.
O pensamento humano é construído por redes e associações não
lineares. Através de links que estabelecemos entre um novo saber e
outros já existentes vamos constituindo uma rede hipertextual – uma
estrutura dinâmica que vai se atualizando, se reconstituindo
constantemente de acordo com a nossa produção de sentidos e, de
como significamos. (Levy, 1993).
24.

Mapa Conceitual segundo Okada

Boa noite, caro, colega!
O artigo em questão trata do uso de mapas conceituais como
estratégia pedagógica de ensino, tendo como suporte teórico a teoria
da aprendizagem significativa proposta por Ausubel e Novak na
década de 80. A autora ressalta em seus estudos o emprego de
software de cartografia para organização e elaboração de mapas
conceituais, tais como, Nestor Web Cartographer, Cmap Tools e o
Compedium. Explora com detalhes a aplicação do mapa conceitual
em projetos e atividades educacionais. A pesquisa teve como lócus
na Universidade de Mackenzie, por meio da disciplina “Oficina- I:
Mapas conceituais na Aprendizagem.” Inicialmente, a autora relata
sobre a busca do professor por estratégias pedagógicas a que venha

Quarta, 28/02/2018,
00:29:51
SN Aluno cursista
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desenvolver uma aprendizagem significativa aos seus alunos em
relação aos conteúdos desenvolvidos em sala de aula. Nesta
perspectiva, ela explora a teoria de Ausubel, que tem como princípio
básico a aprendizagem significativa, explorando e valorizando o
conhecimento prévio dos alunos. Em sua pesquisa, a autora enfatiza
o uso de mapas conceituais em diversas situações, tais como, na
história em quadrinhos da minhoca, utilizando o software Cmap, A
autora além de detalhar outros softwares, para confeccionar os mapas
conceituais, ela traz os princípios básicos para seu uso em diversas
atividades pedagógicas. Abraço

25.

Re: Mapa Conceitual segundo Okada

Quinta, 01/03/2018,
09:09:08
RD Professor formador interno a UFC

Realmente colega soares os mapas conceituais nos ajudam a
hierarquizar as informações de modo a realizarmos links de conexões
seguindo um grau de relevância. Segunda Okada os mapas
conceituais propiciam a representação de uma estrutura conceitual e
suas diversas relações. Além disso, eles oferecem uma forma de
registro mais flexível e dinâmica que a escrita de texto. A autora
também comenta sobre a importância de considerarmos os
conhecimentos prévios dos estudantes, pois segundo a teoria
Ausubeliana esses conhecimentos passam por processos de
ressignificação através dos subsunçores que servem como âncoras
para sustentar os novos conhecimentos, novas relações, que são
formadas na estrutura cognitiva do aprendiz.
26.

Re: Mapa Conceitual segundo Okada

Sábado, 03/03/2018,
19:06:02
RFM Aluna cursista

Prezado SN, boa noite!
Bem pontual seu resumo.
Interessante você ter mencionado os softwares utilizados pela autora
para organização e elaboração de mapas conceituais. A meu ver, a
Profa. Okada enriqueceu seu artigo ao mencioná-los e ao mesmo
tempo, ao indicar os softwares que poderiam ser utilizados para os
downloads dos mesmos. Abraços
27.

Quarta, 28/02/2018,
23:35:20
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

MSG. de INÍCIO OFICIAL do FÓRUM (280218)

Olá a todos nossos prezados cursistas, 280218.
A partir de hoje declaramos iniciado o fórum 2:
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Discussão Telecolaborativa de Mapas Conceituais em Projetos &
Atividades Pedagógicas (OKADA).
Deveremos desenvolver novas habilidades e competências, ao
estudar colaborativamente o artigo da Okada e então coaprendermos
juntos.
Para tanto, cada aluno deverá postar aqui no fórum 2 uma síntese do
artigo. Vc. pode postar em diferentes mensagens, separadamente por
trechos do artigo.
Segundo as orientações metodológicas que disponibilizamos na
ferramenta pedagógica TelEduc "Dinâmica de Curso", a postagem do
cursista no fórum deverá apresentar uma síntese de "cada subseção
do artigo", e esta precedida PELO TÍTULO DA SUBSEÇÃO.
Cada aluno, deverá interagir com as postagens de cada um de pelo
menos 2 de seus colegas, eventualmente ressignificando-as e/ou
inter-relacionando-as com as suas postagens pessoais, de modo a
maturar novos conhecimentos, percepções, etc.
IMPORTANTE: tanto a síntese como a interação com as postagens
de 2 de seus colegas no fórum 2 DEVEM SE RESTRINGIR
APENAS AOS CONTEÚDOS DO ARTIGO.
Tal estratégia é adotada para não perdermos o foco do estudo
telecolaborativo: análise, síntese e (co)aprendizagem dos conceitos e
pressupostos teórico-metodológicos contidos no artigo da Okada:
MAPAS CONCEITUAIS EM PROJETOS E ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS, que pode ser baixado do material de apoio 2 do
TelEduc (02-MapeamConcProjAtividPedagog).
Prazo para término da discussão do artigo da Okada no fórum 2:
08mar 2018.
Ademais, cada aluno deve preparar um powerpoint e um mapa
conceitual, fazendo o uso do Software de Mapeamento Cognitivo
Conceitual CmapTools (OKADA), e trazê-los em pen drive, para
apresentação e discussão colaborativa na aula presencial do dia 8
mar.
Obviamente que alguns alunos ainda estarão aprendendo a usar o
CmapTools, mas podem fazer um mapa manualmente num papel e
transformá-lo num arq pdf.
Os Mapas Conceituais individuais devem ser postados na ferramenta
TelEduc Portfólio, tendo o aluno o cuidado de ativar no Portfólio a
opção disponibilizar para todos o arquivo.
Bons estudos telecolaborativos.
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[ ] Profs. JW, MZ e equipe de formadores permanentes; MN, UT e
RD e demais formadores colaboradores: IP
28.

Primeira Síntese

Quinta, 01/03/2018,
09:17:53
UT Professor formador interno a UFC

Primeira Síntese
Podemos utilizar os Mapas conceituais em projetos educacionais e
em atividades pedagógica, contribuindo metodologicamente com o
processo de ensino-aprendizagem. Tais atividades pedagógicas
devem ser desafiadoras para os alunos, fazendo com que eles possam
articular entre os conhecimentos que eles possuem com os
conhecimentos novos. Estes mapas conceituais permitem ao
professor visualizar as conexões conceituais existentes na estrutura
cognitiva dos alunos, permitindo perceber se houve uma
aprendizagem significativa.
O emprego dos Mapas conceituais se fundamenta na teoria cognitiva
de aprendizagem significativa de David Ausubel e Professor Joseph
D. Novak, na Universidade de Cornell - década de 80. Sendo a
aprendizagem significativa relaciona os conhecimentos prévios dos
alunos, ou seja, seus subsunçores (ou subsumer em inglês), com o
novo conhecimento. Os Mapas conceituais oferecem um “registro
mais flexível e dinâmico que a escrita de texto” (OKADA), em uma
estrutura gráfica, em que os conceitos são dispostos com palavraschave, sendo ligados através de linhas, de modo multi-linear,
tentando representar o pensamento humano que “é construído por
redes e associações não lineares” (OKADA). Digitalmente um Mapa
conceitual pode ser elaborado por meio de alguns softwares, que são:
Nestor Web Cartographer, Cmap Tools e Compendium.
Como uma rede hipertextual, que é uma estrutura dinâmica em
constante renovação em decorrência das produções de sentidos
(LEVY), a nossa rede pensamento, está sempre em uma dinâmica em
reconstrução. Com os Mapas conceituais se pode externalizar de
maneira instantânea este movimento dinâmico, se tornando uma
técnica de mapeamento cognitivo, como um “dispositivo fecundo
para o processo de aprendizagens” (OKADA).
Questionamento:
Para que o aprendiz aprenda novos conceitos é importante que se
tenha uma atividade pedagógica que seja desafiadora? Justifique.
29.

Re: Primeira Síntese

Boa noite!
Certamente. Se a atividade pedagógica não for desafiadora,

Sábado, 03/03/2018,
19:23:13
RFM Aluna cursista
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dificilmente o aprendiz irá avançar. Se não for algo que lhe desperte
o interesse, torna-se comprometido o processo de relação entre o que
já se sabe e a informação nova, inviabilizando, portanto, a construção
de novos conhecimentos.
Daí a necessidade de nós, quanto educadores, pensarmos em aulas
que sejam atraentes e desafiadoras a nossos alunos.
Abraços
30.

Quinta, 01/03/2018,
Síntese parte 1: Discutindo a Aprendizagem
10:40:47
Significativa
RD Professor formador interno a UFC

David Ausubel, nascido nos Estados Unidos em 1918, médicopsiquiatra de formação e professor emérito da Universidade de
Columbia em Nova Iorque dedicou vários anos de sua carreira
acadêmica à Psicologia Educacional. Na década de sessenta
desenvolveu a teoria da aprendizagem significativa com o objetivo
de propor uma teoria cognitivista que valorizasse os conhecimentos
prévios dos alunos para facilitar a construção de novos
conhecimentos.
Na perspectiva Ausubeliana, a aprendizagem significativa é o
processo segundo o qual se relaciona o novo conhecimento ou
informação (material potencialmente significativo) com a estrutura
cognitiva de quem aprende, de forma não arbitrária, substantiva e não
literal. Essa interação com a estrutura cognitiva (aspectos relevantes
presentes na mesma, que recebe o nome de subsunçor ou ideiaâncora).
É sobre o pensamento humano e suas variadas formas de aprender
que nos interessamos através da ação de mapear, o mapeamento da
cognição pode contribuir para a aprendizagem, bem como, com a
pesquisa. Okada em sua tese de doutorado (2006, p.5) denomina
mapa cognitivo “como uma representação gráfica do mundo
intelectual da mente humana”.
São muitas as representações que podem ser expostas a partir de
mapas dos mais variados tipos, tendo objetivo de representar ideias,
conceitos, pensamentos, diálogos, imagens, fotos, fatos, dentre
outros.
31.

Sexta, 02/03/2018,
Re: Síntese parte 1: Discutindo a Aprendizagem
23:03:27
Significativa
UT Professor formador interno a UFC

Oi, RD
Com você destacou RD os Mapas conceituais possibilitam apresentar
objetos de maneira multimidiática, ou seja, coexistem diversas
modalidades comunicativas (diálogos, texto, imagem, links de sites,
etc). Com esta potencialidade permite reproduzir de forma gráfica
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bidimensional a rede de pensamento humano, que está sempre sendo
reconstruída de modo dinâmico.
32.

Síntese parte 2: Mapas conceituais

Quinta, 01/03/2018,
10:51:54
RD Professor formador interno a UFC

Mapas conceituais são técnicas para apresentar mapeamento
conceitual, desenvolvida pelo professor Joseph Novak, da
Universidade de Cornell, na década de sessenta (1960) dando uma
conotação humanística ao conceito de aprendizagem significativa.
Segundo Okada (2008), essa técnica de mapeamento visa estabelecer
relações entre conceitos e sistematização do conhecimento, como um
instrumento potencialmente útil no ensino, na avaliação da
aprendizagem e na análise do conteúdo curricular.
Do ponto de vista instrucional, uma das vantagens de utilização dos
mapas conceituais é prover uma visão integrativa do assunto,
mostrando que o conceito de certa disciplina difere quanto ao grau de
inclusividade e generalidade apresentando numa ordem hierárquica
que facilite a aprendizagem e a retenção dos mesmos.
Os mapas conceituais como instrumento didático, mostram relações
hierárquicas entre conceitos, mostrando relações de subordinação e
super ordenação que possivelmente afeta a aprendizagem dos
mesmos. Nesse modelo, os conceitos mais gerais e inclusivos
aparecem na parte superior do mapa, prosseguindo, de cima para
baixo no eixo vertical e em ordem decrescente de inclusividade até
chegar aos conceitos específicos.
Vejamos algumas técnicas de mapeamento (OKADA, 2008a, p. 44),
contendo origem, tipo, definição e software adequado para uso.
1) Cmap Tools criado em 1972: Mapa conceitual de representação de
conceitos e suas relações através de ligações hierárquicas descritas
por palavras que determinam sentenças ou proposições válidas
estabelecendo assim um significado dentro de certo domínio de
conhecimento (NOVAK, 1998).
2) Mindmanager Feemind criado em 1974: Mapa mental de
representação de ideias que emergem através de palavras-chave e
suas associações envolvendo texto, imagem, cores e conexões
espaciais com objetivo de visualizar, classificar e gerar ideias, ou
estudo, resoluções de problemas e tomada de decisão (BUZAN,
2000).
3) Reasonable Rationale criado em 1980: Mapa argumentativo
Representação de raciocínio composto por uma constelação de
pressupostos, razões e objetivos que vão construindo argumentos
visando esclarecer um determinado assunto (VAN GEKDER, 2004).
4) Compendium criado em1990: Mapa dialógico Representação de
discussão através de um conjunto de questões ou problemas,
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possíveis soluções, respostas, prós e contras, anotações, referencias e
conclusões ou decisões. A conversa é orientada e configurada através
da visualização do próprio mapa que representa o diálogo
(CONKLIN, 2006).
5) Nestor Web Cartographer criado em 1990: Mapa web
Representações digitalizadas hipertextuais que representam redes de
informações e documentos da internet (CHEN, 2003; KITCHIN e
DODGE, 2001).

33.

Segunda Síntese

Sexta, 02/03/2018,
22:49:03
UT Professor formador interno a UFC

Segunda Síntese
Os Mapas conceituais são idênticos a DIAGRAMAS, em que as
palavras-chave estão ligadas por setas, em que na parte superior do
Mapa estão os conceitos mais abrangentes, que vão se ligando aos
conceitos mais específicos na direção inferior do Mapa. Tendo a
possibilidade de alterações, o idealizador do Mapa, por meio “da
ação e reflexão, do fazer e compreender, o sujeito vai reconstruindo
conhecimento e ampliando sua rede de significados” (OKADA),
pode contemplar qualquer área do conhecimento.
Okada sugere as seguintes etapas para elaboração de um Mapa
conceitual, que são: escolha de um tema; definição dos objetivos da
atividade; identificar os conceitos principais; definir a sequência
hierárquica dos conceitos; definir os conectivos entre as palavraschave; realizar encontros de feedback, para interpreção dos Mapas
pelos autores.
Questionamento:
É importante o papel do professor em verificar as relações
estabelecidas em um Mapa conceitual elaborada por um aluno?
Justifique.
34.

Re: Segunda Síntese

Sábado, 03/03/2018,
10:40:52
RD Professor formador interno a UFC

Bom dia colega UT.
Fantástico essas etapas para elaboração do mapa conceitual, pois
quando o aprendiz, consegue identificar os objetivos, a situação
problema, hierarquizando conceitos através das palavras e chaves,
realizando feedbacks entre os links, e consegue avaliar o instrumento
utilizado de
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modo a enfatizar sempre os pontos mais relevantes do assunto
implica dizer que houve modificações na estrutura cognitiva, ou seja
o aprendiz está internalizando de forma significativa esses novos
conhecimentos.
35.

Quarta, 07/03/2018,
10:38:25
WHS Aluna cursista

Re: Segunda Síntese

Ótimo questionamento, UT, pois é importante manter o rigor na
avaliação do que é posto em um mapa conceitual, observar se se as
relações postas ali são realmente possíveis e coerentes. O rigor em
analisar cuidadosamente é um exercício do professor tanto em textos
lineares, como em textos multilineares como os mapas conceituais.
36.

Terceira Síntese

Sábado, 03/03/2018,
08:30:26
UT Professor formador interno a UFC

Terceira Síntese
Para Okada a aprendizagem “implica em modificações na estrutura
cognitiva e não apenas em acréscimos”. Para que ocorra este
acréscimo na estrutura cognitiva é necessário que ocorra uma
aprendizagem significativa. Segundo Ausubel, a aprendizagem
significativa se efetiva quando: “conceitos registrados nos diversos
níveis devem representar o contexto abordado; a organização
hierárquica facilita a apreensão dos conceitos; novas ideias e
conceitos devem ser "potencialmente significativos" para o aluno”
(OKADA)
Temos os Mapas conceituais como uma metodologia para facilitar o
ensino-aprendizagem em qualquer área do conhecimento, por meio
de projetos educacionais ou de atividades pedagógica. Nos Mapas
conceituais se tem a possibilidade de organizar de modo hierárquico
os conceitos, sendo que estes conceitos devem ser introduzidos pelo
professor aos alunos potencialmente significativo.
Conforme Okada os Mapas conceituais podem ser utilizados de
várias formas, tais como: discussão inicial de um conteúdo;
sistematização de conceitos no término de um conteúdo; síntese de
conceitos pesquisados; estruturação de material; mapeamento de
conceitos; organização de ideia e conceitos. Para tanto a elaboração
de um Mapa conceitual deve seguir as seguintes etapas: estabelecer
um título da atividade; ser ciente do objetivo e do público-alvo; ter
uma metodologia definida; conter o material a ser utilizado para
realização do Mapa.
Questionamento:
Durante uma construção individual ou coletiva de um Mapa
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conceitual as conexões entre as palavras-chaves vão se ampliando
com novas informações apreendidas e ressignificadas nas discussões
e debates? Justifique.
37.

Re: Terceira Síntese

Sábado, 03/03/2018,
09:36:30
MC Professor formador interno a UFC

Olá. Acredito que não só há uma ampliação das palavras chaves
envolvidas, como também há modificações na estrutura conceitual
dos mapas sobre uma determinada temática, à medida que vão
ocorrendo ressignificações e reinterpretações durante o processo de
aprendizagem significativa. Como garante Novak, a construção de
mapas conceituais é um processo autossincrático, sendo assim muito
carregado pelas impressões e interpretações pessoais do autor ou
autores do mesmo sobre um tema. Desse modo, caracteriza-se como
algo de cunho fortemente construtivista, o que pode sofrer
modificações dependendo tanto do sujeito que o constrói como do
período em que é feito e refeito.
38.

Re: Re: Terceira Síntese

Domingo, 04/03/2018,
10:33:09
UT Professor formador interno a UFC

Oi. MC
Sim, acredito que o sujeito vai reconstruindo o conhecimento,
alterando as conexões entre as caixas de conceitos (palavras-chave),
durante a ação e reação, do fazer e compreender, como sua estrutura
cognitiva vai se modificando, não apenas havendo um acréscimo de
conhecimentos novos. Lembrando que Novak ao idealizar a técnica
de mapeamento cognitivo através de Mapas conceituais levou em
consideração a aprendizagem significativa de Ausubel e a teoria
construtivismo.
39.

Síntese do texto Okada

Sábado, 03/03/2018,
09:26:35
MC Professor formador interno a UFC

É abordado a importância do ensino contextualizado com a vida do
aprendiz. Logo, há um processo dinâmico onde os aprendizes
compreendem algo desconhecido através dos seus conhecimentos
anteriores.
A autora nos mostra que o aluno tem mais facilidade para aprender
quando o professor associa o ensino a sua realidade.
Para que os alunos possam aprender, é necessário criar atividades
pedagógicas que possibilitem desafios, assim eles poderão articular
conceitos já existentes com novos. Para que exista uma visualização
da aprendizagem que ocorreu, os mapas conceituais poderão auxiliar
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na representação dessas articulações.
“Os mapas conceituais propiciam a representação de uma estrutura
conceitual e suas diversas relações. Além disso, eles oferecem uma
forma de registro mais flexível e dinâmica que a escrita de texto.”
O que são mapas conceituais?
É uma técnica que foi desenvolvida pelo Professor Joseph D. Novak
na Universidade de Cornell na década de 60. Ele elaborou uma
estratégia de mapeamento para relacionar conceitos e sistematizar
conhecimento significativo.
Os mapas conceituais são representações gráficas que mostram
relações entre conceitos por meio de palavras através de setas
descritivas.
Como elaborar mapas conceituais?
Inicialmente, o assunto principal é colocado em um retângulo com
um conceito claro. Em seguida, abaixo, os conceitos relacionados
diretamente com o tema inicial (em retângulos inferiores e com setas
descritivas). Os conceitos mais específicos, são realizados sempre
abaixo. Assim, o mapa conceitual será estruturado em ramificações
como uma árvore.
Qual software utilizar para criar mapas conceituais?
Existem diferentes softwares que auxilia na construção dos mapas
conceituais, como por exemplo: O Cmap Tools e o Nestor Web
Cartographer.
O primeiro permite construir, navegar, compartilhar mapas
conceituais de forma individual ou colaborativa. No segundo é
possível elaborar mapas conceituais individualmente ou
coletivamente com diversos materiais da web.
Como os mapas podem ser aplicados na aprendizagem?
Ele podem ser utilizados em diferentes aplicações, como em sala de
aula e em ambientes virtuais de aprendizagem.
Os mapas conceituais podem ser utilizados durante:
• Discussão inicial para introdução de um novo conceito
• Sistematização de conceitos
• Síntese de conceitos pesquisados
• Estruturação de material de consulta e referência na web
• Leitura de um texto
• Organização de ideias e informações
Como criar atividades pedagógicas como mapas conceituais?
É muito importante que exista uma bom planejamento da atividade
pedagógica Nesse plano é importante considerar:
1. Título da Atividade, breve resumo e palavras-chave.
2. Objetivo e Público-alvo: é importante adequar a linguagem,
conteúdo e design da atividade, bem como, a proposta de
mapeamento.
3. Metodologia - orientações gerais para implementação da atividade,
descrição do contexto para produção do mapa, desafios, proposta de
interatividade, produção individual, em grupo, com a classe, sistema
de avaliação etc.
4. Material a ser utilizado.
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40.

Re: síntese do texto Okada

Sábado, 03/03/2018,
11:25:25
RD Professor formador interno a UFC

Olá colega MC.
Okada traz de forma bem clara a relação entre a teoria da
aprendizagem significativa (Ausubel) com a estrutura conceitual de
mapeamento cognitivo (Joseph Novak), que você sintetizou de forma
brilhante na sua síntese desse artigo. Segundo Moreira (1999), a
aprendizagem ocorre em três níveis: o cognitivo, o afetivo e o
psicomotor. Okada aborda nesse artigo a aprendizagem cognitiva
como sendo é aquela que consiste no armazenamento organizado das
informações na mente do aprendiz, também chamada de estrutura
cognitiva, através do uso e das aplicações dos mapas conceituais. A
autora cita alguns exemplos:
No primeiro foi construído um mapa conceitual de referências na
web sobre história em quadrinhos para professores de escolas de
educação infantil elaborado no software Nestor Web Cartographer.
Nesse exemplo observamos que as fontes de consulta foram
agrupadas em cinco conceitos: adivinhação, poemas, histórias
desenhadas, histórias sem desenhos, histórias animadas. A segunda
parte a proposta foi escrever a história " Dô minhoca" utilizando o
Cmap, favorecem a representação da história de modo mais simples,
no que tange a identificação de conceitos importantes que poderão
ser posteriormente discutidos.
Enfim os mapas conceituais são importantes instrumentos que
favorece a aprendizagem e permitem acompanhar a sua dinâmica e
evolução potencializando a internalização das informações através da
ressignificação dos novos conhecimentos aos prévios já existentes na
estrutura cognitiva. Isso favorece a externalização de saberes tácitos
ampliando a rede de relações e saberes.
41.

Sábado, 03/03/2018,
11:02:05
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Integrando os demais alunos ao Estudo no Fórum 2

Olá, pessoal,
até o presente momento, há uma boa densidade de postagens feitas
aqui no fórum 2,
"Uso de Mapas Conceituais em ativ. pedag. e Proj. de Pesquisa
(OKADA)", mais de 20, contando com a participação de vários de
nossos alunos.
Como o fórum ainda está no transcurso de seu terceiro dia de início
oficial, alguns de nossos cursistas ainda virão nos brindar com suas
contribuições, neste processo de estudo colaborativo e de
coaprendizagem.
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Desde modo, parte dos cursistas já vem postando seus resumos lá, e
procedendo ao estudo e interações colaborativas: desenvolvimento da
coaprendizagem assíncrona e apropriação de novos SABERES
(THIOLLENT, ZABALA).
Assim, no fórum 2, já se caracteriza um promissor e rico processo de
formação de espirais de coaprendizagem (OKADA, VALENTE,
ALMEIDA), já que os alunos postam seus resumos e interagem com
colegas, promovendo assim, através da "formação de uma rede de
aprendizagem", a ressignificação e postagem de réplicas dos resumos
de seus colegas.
O que se sucede então? formação de sucessivos ciclos entrelaçados e
complexos, que envolvem um processo de (re)significação, interrelação dos conteúdos, postados pelos alunos (pressupostos teóricos,
metodológicos e da prática), no tocante aos resumos originalmente
disponibilizados.
Ou seja, forma-se uma "REDE NÃO-LINEAR de NARRATIVAS
ENTRELAÇADAS", de caráter multidimensional e complexa, onde
se estabelece um processo de (re)ssignificação e inter-relação dos
conteúdos das postagens efetivadas, o que resulta no
desenvolvimento da coaprendizagem assíncrona e colaborativa
(VALENTE, ALMEIDA, SOUSA, RIBEIRO).
Resultantemente, de forma gradativa e dinâmica, e na dimensão do
espaço e tempo assíncronos, observa-se que, no transcurso do
desenvolvimento da ação colaborativa na prática pedagógica, todos
nós, estamos desenvolvendo, e nos apropriando, de novos
CONHECIMENTOS e SABERES (habilidades, competências)
(THIOLLENT, ZABALA) transdisciplinares (MORIN, MORAES),
pedagógicos e tecnológicos (RIBEIRO, SOUSA).
É importante que todos acessem o TelEduc, mesmo os cursistas
voluntários, e que tb. estão vindo assistir às aulas presenciais.
Claro que sabemos que há um número minoritário de cursistas
voluntários, como a Profa. Okada, que, apesar de inscrita, somente
acessará o Teleduc, quando for iniciado o último fórum, pois este
terá a participação e (co)medição da mesma.
Bons estudos colaborativos, vamos coaprender todos juntos !!!.
A equipe de Formadores.
42.

Síntese do artigo da Profa. Alexandra Okada

O artigo da Profa. Alexandra Okada ressalta a relevância da
aprendizagem significativa, enfatizando a importância que deve ser

Sábado, 03/03/2018,
19:43:31
RFM Aluna cursista

286
dada ao conhecimento prévio do aluno, posto serem essenciais para
que eles compreendam novos conceitos.
Nessa esteira, os mapas conceituais são apresentados como uma das
formas de representar as articulações entre os conceitos já existentes
com os novos. Okada apresenta então alguns softwares para
organização e elaboração de mapas conceituais, exemplifica sua
utilização e indica os softwares que poderiam ser utilizados para os
downloads dos mesmos. Ao mesmo tempo, informa como esses
mapas podem vir a enriquecer a aprendizagem.
43.

Segunda, 05/03/2018,
19:46:11
RD Professor formador interno a UFC

Re: Síntese do artigo da Profa. Alexandra Okada

Olá colega RFM boa noite.
Os mapas de conceitos, têm a sua origem no movimento
construtivista da aprendizagem de David Ausubel e podem ser : um
recurso de auto-aprendizagem ao dispor para os alunos um método
para encontrar e explicitar significado para os materiais de estudo,
assim como uma estratégia que estimula a organização dos materiais
de estudo.
Os mapas conceituais, agem como instrumentos educacionais, e se
caracterizam como subsídios aos educando e aos educadores nos
significados dos processos de ensino/aprendizagem. Têm por
finalidade conceber relações significativas entre os conceitos e as
maneiras de proposições. Melhor dizendo, um mapa conceitual é
uma representação gráfica, de significados conceituais, funcionando
como ferramenta potencializadora na ressignificação de conceitos.
44.

Segunda, 05/03/2018,
Ponto de Partida – Discutindo a Aprendizagem
17:46:12
Significativa
MIR Professora formadora interna a UFC

Ponto de Partida – Discutindo a Aprendizagem Significativa
Okada (2007) Apresenta como desafio para o professor criar
circunstâncias favoráveis para aprendizagem significativa. E destaca
a aprendizagem significativa como um processo dinâmico no qual os
aprendizes compreendem algo desconhecido através de relações
estabelecidas com o que eles já conhecem. (AUSUBEL, apud
MOREIRA, 1982).
Para que os aprendizes possam compreender conceitos de modo
significativo, é importante criar atividades pedagógicas que
possibilitem desafios nos quais eles possam articular conceitos já
existentes com novos. Além disso, permitir a visualização dessas
conexões realizadas. É nesse sentido que os mapas conceituais
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podem auxiliar para representar essas articulações. (OKADA,2007,
P.4)
45.

Segunda, 05/03/2018,
Re: Ponto de Partida – Discutindo a Aprendizagem
18:04:33
Significativa
UT Professor formador interno a UFC

Olá. MIR
Com a sua postagem, se pode afirmar também, que existe a
possibilidade com os Mapas conceituais fazer com que o professor
perceba os saberes tácitos de seu aluno, para verificar a sua
aprendizagem, e com isto, permite utilizar estes Mapas conceituais
para averiguar a estrutura cognitiva de seu aluno.
46.

Segunda, 05/03/2018,
Re: Ponto de Partida – Discutindo a Aprendizagem
19:51:35
Significativa
RD Professor formador interno a UFC

Boa noite, MIR.
Concordo colega Mirley quando diz que os mapas conceituais
auxiliam na representação das articulações de significados, são de
grande valia na compreensão de leitura de livros, de textos, assim
como na captação e interpretação de obras literárias e de artigos
publicados em revistas e jornais. Como uma ferramenta de
aprendizagem, o mapa conceitual é favorável para o estudante para:
fazer anotações, resolver problemas, planejar o estudo e a escrita de
grandes relatórios, preparar-se para avaliações, identificar a
integração dos assuntos. Os mapas conceituais podem ser utilizados
nas áreas do ensino e da aprendizagem, como por exemplo: nos
planejamentos, nos princípios e pesquisas educacionais.
De acordo com David Ausubel são relevantes para a aprendizagem
significativa, pois os materiais de aprendizagem devem ser bem
organizados, as novas ideias e conceitos devem ser "potencialmente
significativos" para o aluno, e ao fixar novos conceitos nas já
existentes estruturas cognitivas do aluno fará com que os novos
conceitos sejam relembrados, transformando o conhecimento
sistematizado, constituindo ligações deste novo conhecimento com
os conceitos relevantes que ele já possui.
47.

Re: Re: Ponto de Partida – Discutindo a
Aprendizagem Significativa

Pessoal, eu já conheço o Cmap Tools e até mesmo com pouca
habilidade já fiz alguns mapas, o que eu queria que fosse mais
discutido, o que é uma dúvida minha é como se dá a prioridade de

Quinta, 08/03/2018,
08:59:16
CM Aluna cursista
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palavras para construir esse mapa, a fim de realmente me trazer uma
aprendizagem significativa.
48.

Re: Re: Re: Ponto de Partida – Discutindo a
Aprendizagem Significativa

Quinta, 08/03/2018,
15:14:03
WHS Aluna cursista

Verdade, CM. Selecionar as palavras-chaves que darão consistência
às ramificações é uma tarefa difícil e deve ser criteriosa. Seria legal
uma discussão sobre técnicas que podem nos ajudar, ou mesmo
dicas...
49.

O que são mapas conceituais?

Segunda, 05/03/2018,
19:21:07
MIR Professora formadora interna a UFC

O que são mapas conceituais?
Os mapas conceituais são técnicas de mapeamento para estabelecer
relações entre conceitos e sistematizar conhecimento significativo.
Tem sua fundamentação teórica embasada no construtivismo.
Desenvolvido
pelo Professor Joseph D. Novak na Universidade de Cornell na
década de 60. Fundamentado na teoria de David Ausubel que
destacou a
importância aprendizagem significativa decorrente da assimilação de
novos
conceitos e proposição através de estruturas cognitivas já existentes.
(OKADA,2007)
50.

Re: O que são mapas conceituais?

Quarta, 07/03/2018,
09:23:49
ADS Aluno cursista

Saudações MIR. Verdade que os mapas são embasados no
construtivismo pois uma vez construídas suas representações são
possíveis fundamentar novas trilhas mais significativas de acordo
com as especificidades dos estímulos e dos conhecimentos prévios
estimulados. Um forte abraço!!
51.

Segunda, 05/03/2018,
Como os mapas podem ser aplicados na
19:44:06
aprendizagem?
MIR Professora formadora interna a UFC

Como os mapas podem ser aplicados na aprendizagem?
Okada(2007) Apresenta uma diversidade de possibilidades de
utilizações de mapas conceituais e afirma que podem ser aplicados na
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educação presencial e virtual, com públicos diversos, em todas as
disciplinas, em projetos “multi” e “inter” disciplinares, da educação
infantil ao ensino superior.
Okada (2007) aponta essas possibilidades de utilização dos mapas
em contextos educacionais, que podem ser:
Discussão inicial para introdução de um novo conceito
• Sistematização de conceitos vistos e aprendidos no final de algum
módulo
• Síntese de conceitos pesquisados em livros ou na Internet
• Estruturação de material de consulta e referência na web agrupados
por
conceitos
• Leitura de um texto, para mapeamento de conceitos
• Organização de ideias e informações para escrita de um texto de
modo
mais criativo (OKADA,2007,p.9)
Prezad@s Colegas,
Gostaria de saber o que pensam sobre essas descrições de utilizações
dos mapas apresentadas por Okada (2007).
Aguardo comentários
52.

Sobre os Mapas Conceituais

Terça, 06/03/2018,
16:29:58
ADS Aluno cursista

Possibilita e auxiliam na visualização de conexões realizadas a partir
das atividades criadas que possibilite articular novos desafios aos
conceitos já existentes e os novos conhecimentos. E por formar uma
estrutura dinâmica de redes não lineares com as interconexões de
link´s do antigo saber com o novo conhecimento é que torna o uso
dessa técnica tão promissora.
53.

Sobre o texto dos Mapas Conceituais

A leitura do texto aqui em discussão realiza uma importante reflexão
sobre a relação direta entre aprendizagem significativa de AUSUBEL
e construção de mapas conceituais. OKADA fala que a aprendizagem
significativa está ligada diretamente com a reconstrução de conceitos
a partir dos conhecimentos prévios trazidos pelos alunos, sujeitos
estes que possui uma cultura e assim possui conhecimentos muito
característicos da sua comunidade. Esse "subsunçor", ou seja, esse
conhecimento anterior, serve de âncora para a construção do novo

Quarta, 07/03/2018,
10:31:45
WHS Aluna cursista
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saber.
Para que o novo saber seja construído, a aprendizagem seja
significativa é necessário propiciar atividades pedagógicas que
possibilitem desafios onde os aprendizes possam articular conceitos
preexistentes com novos. O estudante precisa entender essa
conexão/relação entre esses saberes, desse modo, os mapas
conceituais é uma fonte/forma clara e objetiva de ajudá-los a
visualizar essa relação, que linearmente é mais difícil compreender.
54.

Quarta, 07/03/2018,
18:01:06
RD Professor formador interno a UFC

Re: Sobre o texto dos Mapas Conceituais

Olá, colega, WHS.
Excelente comentário. Percebo em suas palavras que houve
apropriação da sua parte quando estabelece relações entre a teoria da
aprendizagem significativa com os mapas conceituais, no que tange
as diversas possibilidades de articulações entre ambas.
55.

Re: Sobre o texto dos Mapas Conceituais

Quinta, 08/03/2018,
14:02:18
ADS Aluno cursista

Muito bom WHS. O uso dos mapas conceituais facilita, possibilita
por meio de conexões, a ancoragem dos conhecimentos prévios e o
novo conhecimento.
56.

Re: Sobre o texto dos Mapas Conceituais

Boa noite, WHS!!
Você tocou no que quero chegar: Propiciar atividades pedagógicas
que possibilitem desafios onde os aprendizes possam articular
conceitos preexistentes com novos. Primeiros passos: diagnóstico da
turma sobre aquele conteúdo, os posteriores, inserir estratégias para
que você possa introduzir novos conhecimentos a turma. A
contextualização dos conteúdos é uma estratégia, outra seria para que
aconteça de acordo com a aprendizagem significativa de Ausubel,
seria, o planejamento de aulas usando a técnica de aprendizagem
colaborativa. Você já teve oportunidade de fazer numa turma de
escola pública isso que estou falando? Infelizmente as IES em sua
maioria não possibilitam essa prática, somente teoria e mais teoria.
Para implementar uma aprendizagem significativa e colaborativa
como metodologia de ensino precisa-se de tempo, e este tempo é
enfrentando o cotidiano de sala de aula.

Quarta, 21/03/2018,
02:29:09
SN Aluno cursista
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57.

O USO DE MAPA CONCEITUAL

Quarta, 07/03/2018,
23:05:11
LM Aluna cursista

O texto de Prof. Okada versa sobre o uso pedagógico de mapas
conceituais no desenvolvimento de atividades didáticas, tendo como
base conceitual a aprendizagem significativa (AUSUBEL).
Particularmente, já trabalho há algum tempo com o uso de mapas
conceituais, como parte avaliativa de uma disciplina que ministro em
cursos de especialização. O texto apresentado tem uma linguagem
acessível, com excelente fundamentação e demonstração de seu uso
em níveis educacionais diferentes, demonstrando a potencialidade de
seu uso na práxis pedagógica, além de apresentar algumas
ferramentas possíveis e gratuitas para a sua construção.
Por tudo isso, adotarei o texto como leitura principal em minhas
próximas aulas. Excelente! Muito grata por sua disponibilização e
conhecimento.
58.

Re: O USO DE MAPA CONCEITUAL

Sábado, 10/03/2018,
09:19:27
MGR Aluna cursista

De fato, o texto tem uma leitura fácil, compreensível que ajuda
compreender o que é Mapa Conceitual baseada na teoria da
Aprendizagem Significativa de Ausubel. Até semana passada não
estava entendendo bem, mas a aula do dia 08/03/18 foi muito
oportuna para conhecer o software Cmap Tools e Xmind. Gostei
muito.
59.

MAPAS CONCEITUAIS EM PROJETOS E
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

A aprendizagem significativa é um processo dinâmico no qual os
aprendizes compreendem algo desconhecido através de relações
estabelecidas com o que eles já conhecem. (AUSUBEL, apud
MOREIRA, 1982);
Quando o aluno consegue estabelecer diversas relações, verifica-se
que está preparado para aplicar esse conceito em diversas
circunstâncias, inclusive diferente das situações discutidas em sala de
aula.
Já o aluno que aprendeu mecanicamente tem muito mais dificuldade
de enfrentar novos problemas, porque os conceitos foram apenas
memorizados e provavelmente não tem nenhuma ligação com seu
universo pessoal.
Para que a aprendizagem significativa possa ocorrer, é fundamental

Quinta, 29/03/2018,
20:37:06
MN Aluna cursista
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valorizar o conhecimento prévio do aluno. As estruturas cognitivas
que os aprendizes já possuem são essenciais para eles
compreenderem novos conceitos.
Conhecimento Prévio- é a base de conhecimento inicial necessária
para uma nova aprendizagem é denominada por Ausubel de
“subsunçor” (ou subsumer em inglês).
Subsunçores -servem como âncoras para sustentar novos
conhecimentos. Quando um novo conceito é aprendido os
subsunçores vão se ampliando, novas relações são formadas e a
estrutura cognitiva do aprendiz é construída.
Os mapas conceituais podem auxiliar para representar e visualizar as
articulações dos conceitos já existentes com novos;
Os mapas conceituais propiciam a representação de uma estrutura
conceitual e suas diversas relações. Além disso, eles oferecem uma
forma de registro mais flexível e dinâmica que a escrita de texto;
Os mapas por ter uma estrutura gráfica permitem que conceitos
sejam registrados através de palavras-chave e relações estabelecida
através de linhas;

Desse modo, a interface gráfica de um mapa torna-se mais fácil para
trazer conceitos cujas relações podem ser estabelecidas sem uma
ordem predefinida e de modo multi-linear;
O pensamento humano é construído por redes e associações não
lineares. Através de links que estabelecemos entre um novo saber e
outros já existentes. Vamos constituindo uma rede hipertextual – uma
estrutura dinâmica que vai se atualizando, se reconstituindo
constantemente de acordo com a nossa produção de sentidos e, de
como significamos. (Levy, 1993).
É nesse contexto que o mapeamento conceitual se constitui como um
dispositivo fecundo para o processo de aprendizagens. A rede de
pensamento pode ser representada, externalizada, reconstruída e
internalizada num movimento dinâmico através dos mapas
conceituais;
60.

Considerações/Resumo sobre os Mapas Conceituais

O Mapa Conceitual é uma ferramenta que proporciona a criatividade
através da síntese dos conceitos principais possibilitando a ampliação
do pensamento reflexivo acerca do conteúdo trabalhado através do

Sábado, 31/03/2018,
12:42:58
MN Aluna cursista
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processo de conexões das ideias. Além disso, viabiliza a construção
de conhecimentos significativos numa perspectiva crítica, a partir da
valoração dos conhecimentos prévios. Por sua vez aguça a
curiosidade e a interatividade do real complexo. Para Okada (2003)
“os Mapas conceituais são representações gráficas semelhantes a
diagramas que indicam relações entre conceitos (palavras) através de
setas descritivas. Vão desde os conceitos mais abrangentes até os
mais específicos".
Dessa forma, os mapas Conceituais podem ser utilizados em diversas
circunstâncias, tanto na sala de aula como em ambientes virtuais de
aprendizagem. É possível registrar que por si só, não favorecem
resultados significativos no processo de aprendizagem, portanto,
quando utilizados como atividade pedagógica é preciso planejar bem,
definir objetivos, estratégias, metodologias interativas, com recursos
e avaliação, integrados às reais necessidades do público com o qual
irá trabalhar, isto é, seja produzido para uma aula presencial ou para
web.
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Segunda,
1. Iniciando a discussão colaborativa
26/03/2018,
17:16:21
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC_2018.1

Prezados Cursistas, olá.
Estamos iniciando nosso estudo colaborativo no fórum 4, quando novamente
abordaremos o campo da Transdisciplinaridade, e estudaremos o capítulo de livro
intitulado:
DO PENSAMENTO ÀS ATITUDES E ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS DA
DOCÊNCIA TRANSDISCIPLINAR, de:
Michelle Jordão Machado, Ana Paula Costa e Silva Adriano José Hertzog Vieira,
contido no Livro
Caminhos arados para florescer ipês: complexidade e transdisciplinaridade na
educação - homenagem a Maria Cândida Moraes e suas obras. Organizadora:
Maniza Vanessa Rosa Suanno. Palmas, TO: EDUFT, 2017.
PS: as marcas em cores ou hachuramento no texto original, que lhes foi
disponibilizado, foram destaques elaborados pelo Prof. JW.
Quem desejar o material original, por favor, o baixe gratuitamente da internet.
https://docs.wixstatic.com/ugd/688684_1d6b37b4f27f47f09221eda1b828276c.pdf
ou:
https://www.riectocantins.com/livros-e-documentos
Como anunciado anteriormente no TelEduc, o capítulo de livro encontra-se
anexado no material de apoio 4.
OBS: não se esqueçam de acessar a ferramenta Dinâmica de Curso, e utilizar as
normas para postagem dos resumos do artigo, e participação colaborativa no novo
fórum de discussão (n.4).
Ademais, por favor, postem um Mapa Conceitual (MC) do artigo, na ferramenta
Portfólio individual.
O MC pode ser elaborado com o uso do CmapTools, ou algum outro software
aplicativo, ou mesmo se feito manuscritamente.
- vigência do fórum 4:
de 25 de mar. a 04 de abril.
Sds e bons estudos colaborativos/ Equipe de Formadores.
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Segunda,
2. Fórum 4/Mediação: Nossas boas-vindas à Profa. Maria Cândida
26/03/2018,
18:44:12
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC_2018.1
Boa noite a todos os nossos prezados cursistas.
Há pouco, conversei por celular com a Profa. MCM, que mora em Ribeirão
Preto/SP.
Profa. MCM, por favor, seja muito bem-vinda à nossa comunidade de
coaprendizagem e coinvestigação. Constitui um enorme prazer e honra, tê-la
conosco, auxiliando a mediação colaborativa, deste presente fórum de discussão
(4): Docência Transdisciplinar.
Em síntese, foi uma frutífera conversa, onde discutimos sobre como se
caracterizam a metodologia e a dinâmica de mediação, junto aos fóruns de
discussão TelEduc, no que se reporta aos estágios de desenvolvimento da
coaprendizagem assíncrona e colaborativa.
Vamos coaprender e coinvestigar juntos!
Terça,
3. Re: Fórum 4/Mediação: Nossas boas-vindas à Profa. Maria Cândida
27/03/2018,
15:53:22
MCM Professora mediadora externa a UFC
Olá, Prof. JW, muito grata pela calorosa acolhida. Aos poucos, irei entrando e
conversando com o grupo. abs a todos;
Quarta,
28/03/2018,
21:41:37
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC_2018.1

4. Re: Re: Fórum 4/Mediação: Nossas boas-vindas à Profa. Maria Cândida

Olá, Profa. MCM,
constitui um enorme prazer para todos nós, contar com sua participação, e
significativa mediação, neste fórum de discussão 4, que se reporta ao estudo
colaborativo (coaprendizagem) e (res)significação e apropriação de novos
saberes, por parte de nossos cursistas, quando está sendo explorada a temática
Estratégias Didáticas da Docência Transdisciplinar.
Será muito enriquecedor o diálogo que aqui se estabelecerá, favorecido pela a
escuta sensível, da qual a Sra. se reporta em sua obra, e que se caracterizará
significativamente junto a todos nós. O que já se afirmar como uma realidade, que
está gradativamente sendo construída colaborativamente, num plano da
multirreferencialidade, multidimensionalidade e complexidade.
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Abs a todos.
Quarta,
28/03/2018,
22:02:41
MCM Professora mediadora externa a UFC

5. Re: Re: Re: Fórum 4/Mediação: Nossas boas-vindas à Profa. MCM

Muito grata, prof. JW pelas palavras incentivadoras e carinhosas. Abs a vc e a
todos os participantes da disciplina.

6. Re: Fórum 4/Mediação: Nossas boas-vindas à Profa. MCM

Domingo,
08/04/2018,
22:13:46
CM Aluna cursista

pessoal penso no professor transdisciplinar aquele que antes de tudo agrega em
sua prática o trabalho em grupo, pois é preciso que o professor interaja com os
professores de outras áreas, para que assim aconteça a transdisciplinaridade.
Morin fala que não precisa se conhecer tudo de tudo, mas um pouco de cada área
que vai ajudar desenvolver diversas práticas.

7. Introdução ao estudo do capítulo do livro

Segunda,
26/03/2018,
22:35:22
RD Professor formador interno a UFC

No respectivo Capítulo de livro “Do pensamento às atitudes e estratégias
didáticas da docência transdisciplinar”, vivenciaremos a transdisciplinaridade
como princípio epistemológico, experienciada pelos próprios autores em uma
disciplina ministrada pela professora Maria Cândida de Morais no programa de
pós-graduação da Universidade Católica de Brasília durante os anos de 2012.
Neste contexto os autores nos trazem uma reflexão sobre os caminhos trilhados
na educação, relacionando as marcas deixadas por alunos e professores durante as
atitudes e estratégias didáticas de autoformação no processo de ensino
aprendizagem. Diante desse cenário iremos dialogar sobre esses caminhos
trilhados que são chamados de pegadas (Pegadas do pensamento, pegadas
metodológicas, pegadas das atitudes, pegadas identitárias). Desejo aos cursistas
boas interações na construção colaborativa da aprendizagem. VAMOS
APREENDER JUNTOS.
Terça,
8. Re: Introdução ao estudo do capítulo do livro
27/03/2018,
16:20:19
MCM Professora mediadora externa a UFC
Prezados, como podemos vivenciar a transdisciplinaridade como princípio
epistemológico em um ambiente virtual de aprendizagem? O que significa isto?
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Terça,
9. Re: Re: Introdução ao estudo do capítulo do livro
27/03/2018,
19:37:39
MC Professor formador interno a UFC
Olá, professora MCM. Tentando responder suas perguntas, penso eu que
vivenciar a transdisciplinaridade em AVA pode se dar através dos vários recursos
multimidiáticos que estão disponíveis na web e usando-os em diferentes
estratégias metodológicas transdisciplinares. O docente pode estimular múltiplas
reflexões dos estudantes sobre um determinado tema através de fórum de
discussão, pode solicitar a construção de mapas conceituais revelando a
interpretações coletivas e pessoais sobre o tema, pode propor a análise de vídeos
variados sobre o tema, dentre outras possibilidades. A vivência da
transdisciplinaridade traduz-se na construção coletiva de conhecimentos entre
docente e discentes através de várias estratégias metodológicas de aprendizagem
possíveis para fazê-la, explorando assim diferentes inteligências e perspectivas de
conhecimento da realidade.
Quarta,
10. Re: Re: Re: Introdução ao estudo do capítulo do livro
28/03/2018,
22:11:35
MCM Professora mediadora externa a UFC
Olá Prof. MC, muito boa a sua resposta...e quando vc observa que os mapas
conceituais colaboram "revelando a interpretações coletivas e pessoais sobre o
tema" não seria está uma estratégia para expressão da multirreferencialidade? Não
seria ela uma categoria importante da Docência transdisciplinar? Abs
Quinta,
29/03/2018,
08:54:01
MC Professor formador interno a UFC

11. Re: Re: Re: Re: Introdução ao estudo do capítulo do livro

Olá Profa MCM. De fato, a multireferencialidade expressa-se na construção de
mapas, visto que os mesmos têm uma natureza idiossincrática, desse modo
expressando os níveis de percepção individuais e coletivos dos sujeitos a respeito
de um determinado tema. Devido a essa característica idiossincrática, penso eu
que é muito importante para a docência transdisciplinar visto que esta valoriza a
questão da ecologia dos saberes.
Sábado,
12. Re: Re: Re: Re: Re: Introdução ao estudo do capítulo do livro
31/03/2018,
17:13:33
MCM Professora mediadora externa a UFC
Sim, prof. MC, a multirreferencialidade é uma categoria importante do
pensamento ecossistêmico, que tem a complexidade e a transdisciplinaridade
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como eixos estruturantes. isto porque as diversas referências não podem ser
sintetizadas sem um grave risco de mutilação da realidade a partir da
disciplinaridade e até mesmo da interdisciplinaridade. O plural, como constitutivo
da realidade complexa, manifesta-se de diferentes maneiras, através da
pluralidade de olhares de uma mesma realidade, da pluralidade de linguagens
para poder traduzi-la. Isto porque sabemos que os sistemas de referência são
distintos e dependentes dos contextos ou das situações em que se encontram os
indivíduos. Sabemos que, muitas vezes, tais sistemas de referência não são
redutíveis uns aos outros. O pensamento ecossistêmico requer a aceitação da
pluralidade, da diversidade e dos diferentes olhares dos diversos sujeitos.
Quarta,
13. Re: Re: Re: Re: Re: Re: Introdução ao estudo do capítulo do livro
04/04/2018,
23:32:07
MGR Aluna cursista
"o pensamento ecossistêmico, requer a aceitação
da pluralidade, da diversidade e dos diferentes olhares dos diversos sujeitos".
Destaquei essa fala da professora Maria Cândida, dada a importância de o sujeito
abrir-se à aceitação da pluralidade e outros sentimentos.
Quinta,
05/04/2018,
15:14:03
MCM Professora mediadora externa a UFC

14. Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Introdução ao estudo do capítulo do livro

MGR, muito bem observado, pois o pensamento ecossistêmico reforça o princípio
da alteridade e da multirreferencialidade.
Domingo,
08/04/2018,
18:46:08
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC_2018.1

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Introdução ao estudo do capítulo do
15.
livro

Olá, prezados cursistas.
Direciono minha interação ao processo discursivo-argumentativo, que se origina
na rede discursiva iniciada pela msg de RD (26/03/2018, 22:35:) e,
sucessivamente, se tece, entrelaça e (res)significa assincronamente, através de
réplicas e tréplicas, postadas Pela Profa. MCM (27/03/2018, 16:20 e 28/03/2018,
22:02: e 31/03/2018, 17:13 e 05/04/2018, 15:14:), RD (27/03/2018, 20:37:) MC
(27/03/2018, 19:37 e 29/03/2018, 08:54) e MGR (04/04/2018, 23:32).
A concepção, segundo os aspectos didáticos, docentes e docentes, de diferentes
processos de ensino e aprendizagem, que possam ser estruturados, ajuntando-se
aos mesmos, o uso pedagógico dos ambientes virtuais de aprendizagem, sob a
ótica de transdisciplinaridade e da complexidade, podem se assentar em diferentes
tipos de estratégias e princípios epistemológicos, metodológicos e da prática, o
que pode ser observado na discussão argumentativa e colaborativa, elencada e
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maturada entre os cursistas, aos quais presentemente me reportei.
Neste contexto, as possibilidades de, metodologicamente, se estabelecer uma
discussão colaborativa e assíncrona, fazendo-se o uso de um AVA, com destaque
para o desenvolvimento da coaprendizagem em fóruns de discussão, favorece o
coaprender na ação, reflexão e maturação, o que se relaciona ao gradativo e
implicativo desenvolvimento de nosso pensamento sistêmico e crítico.
Neste sentido, a nossa capacidade de, assincronamente, perceber o discurso do
outro, favorece e amplia o desenvolvimento de nossa capacidade de perceber e
estabelecer, colaborativamente, novas (inter)relações e (res)significações, ainda
mais significativas, entre os diferentes olhares dos diversos sujeitos, que são
expressos através de suas narrativas postadas e ressignificadas e interrelacionadas em fóruns de discussão do AVA, como argumentou Gleice. E
também a Profa. Maria Cândida, em resposta à Gleice, enfatizando em sua
narrativa que “... o pensamento ecossistêmico reforça o princípio da alteridade e
da multirreferencialidade...”.

16. Re: Re: Introdução ao estudo do capítulo do livro

Terça,
27/03/2018,
20:37:00
RD Professor formador interno a UFC

Olá, professora tudo bem? Inicialmente quero expressar minha satisfação em
dizer que é uma honra interagir construtivamente com senhora neste espaço
colaborativo de ensino. Refletir sobre a transdisciplinaridade é navegar no mar de
inter-relações teórico - metodológico dos conteúdos disciplinares que se
completam e se (res) significam diante do processo de ensino aprendizagem.
Vivenciar a transdisciplinaridade em um ambiente virtual de aprendizagem
representa novas formas de apreender e socializar as informações em diferentes
contextos em seus espaços e tempos, através de vídeos conferências, da web, de
simuladores e do uso softwares educativos, oportunizando o aprendiz gerenciar de
forma autônoma seus estudos, e assim favorecer um diálogo mais igualitário e
uma aprendizagem mais significativa.

17. Primeira Síntese: A disciplina

Segunda,
26/03/2018,
23:03:55
UT Professor formador interno a UFC

O estudo neste fórum de discussão faz referência ao artigo elaborado por Maria
Cândida Moraes, que lecionou a disciplina Docência Transdisciplinar, que tinha
como objetivos: sentir, imaginar, idealizar, individual e coletivamente, o perfil e
as competências profissionais do docente transdisciplinar; refletir sobre as
mudanças na sociedade atual que são globalização, violência, sustentabilidade
ecológica para a busca de possíveis soluções aos problemas mais emergentes;
proporcionar fundamentos ontológicos, epistemológicos e metodológicos de uma
docência transdisciplinar; identificar as implicações do paradigma emergente nos
processos educacionais tais como avaliação, didática e currículo; vivenciar o
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próprio conceito de docência transdisciplinar.
A ementa da disciplina Docência Transdisciplinar baseou-se transdisciplinaridade
como princípio epistemológico que buscou o reconhecimento das relações entre
os diversos saberes e as culturas presentes na sociedade, um novo sentido da vida,
e uma atitude aberta do espírito humano, ao vivenciar processos a partir da lógica
ternária e romper as fronteiras do conhecimento disciplinar. Além disso, a
disciplina possibilitava ao ser humano reconhecer-se natureza e, como nas
culturas originais, tornar-se cada vez mais natureza.
A disciplina possuía quatro pegadas, cuja palavra se origina do latim pedicatâ
(marca que o pé deixa), para analisar as possíveis influências das atitudes e
estratégias didáticas da docente nos processos de aprendizagem e de
autoformação dos autores. Estas pegadas são as trilhas de aprendizagem
percorrida na disciplina dos professores e dos alunos. E quais são estas pegadas?
A primeira pegada, o pensamento, representava o caminho percorrido nas trilhas
de aprendizagem das concepções e dimensões ontológicas e epistemológicas em
direção ao universo da docência transdisciplinar. A segunda pegada, as estratégias
metodológicas, referiam-se às diferentes possibilidades didáticas para trabalhar as
bases teóricas que fundamentam à docência transdisciplinar. A terceira pegada, as
atitudes da docência transdisciplinar, relacionava-se ao jeito de mediar e
experienciar à docência pelas bases da transdisciplinaridade, por fim, a quarta
pegada, pautava-se as marcas impressas nos discentes.

Segunda,
18. Segunda Síntese: Construtivismo x Ecossistêmico
26/03/2018,
23:06:26
UT Professor formador interno a UFC
MCM faz comentários neste artigo sobre o paradigma tradicional e o paradigma
ecossistêmico. Com relação ao paradigma tradicional relatava que existe de
maneira implícita o paradigma DISSOCIATIVO, que disciplinar o conhecimento
e fragmenta as ações em torno da educação. Considerando este sistema ineficaz e
adoecido, apontando como motivos a “precariedade das estruturas básicas, a falta
de foco na aprendizagem, a insatisfação da sociedade com a escola e profissionais
desmotivados e sem qualificação adequada” (MORAES, 2017). Como também,
apresenta uma postura linear do conhecimento, incorporando aspectos
unidimensionais e reducionistas, como também, à racionalização ou à
racionalidade fechada. Moraes ressaltou que existe “dificuldade dos profissionais
da educação lidarem com as mudanças que o mundo apresenta” (MORAES,
2017), fazendo com eles mantenham uma perspectiva instrucionista, fragmentada,
focalizando o produto, o fazer, de forma repetitiva e alienada, em detrimento de
uma inserção social crítica e reflexiva.
O paradigma ECOSSISTÊMICO parte da física quântica e da teoria da
relatividade. Sendo uma visão de mundo, sendo “uma concepção interdependente
das subjetividades e suas relações” (MORAES, 2012), sob a premissa de que “a
vida se organiza em uma teia” (CAPRA, 1996), em que “os fenômenos se
interacionam mutuamente, interferindo um no outro e nos seus resultados”
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(MORIN, 2005). Além disso, Moraes apontou que existe necessidade urgente e o
do surgimento inesperado e vigoroso dos elementos que caracteriza este
paradigma.
Para a educação, na perspectiva do paradigma ecossistêmico, Moraes considera
os “elementos produtores do conhecimento o contexto, as emoções, os
sentimentos, a intuição e a espiritualidade” (MOARES, 2017). Comenta que as
atitudes transdisciplinares são necessárias nos processos de aprendizagem e no
modo de organização formal da educação (NICOLESCU, 2000). As propostas
pedagógicas desenvolvidas pelos docentes, o conhecimento gerado deve se
constituir em criação dialógica nas interações e questionamentos, e não nas
certezas e conteúdos dados. Que se deve ter um foco “no modo de pensar nas
relações que estabelecem entre os pensamentos, para ampliar a consciência, os
níveis de percepção” (MORAES, 2014).
O discente neste contexto deve ser o sujeito de seu processo de aprendizagem, se
formando nos três movimentos de auto, hetero e eco organização. O docente deve
utilizar o exercício autônomo e protagonista do sujeito cognoscente, recorrendo
aos “estímulos multissensoriais, de estratégias didáticas diversificadas,
envolvendo a corporeidade humana, a intuição, a multidimensionalidade humana”
(MORAES, 2017). Para tanto, o professor deve criar ambientes que proporcionem
vivências e experiências de aprendizagem integrada e transdisciplinar.
Terça,
27/03/2018,
16:22:58
MCM Professora mediadora externa a UFC

19. Re: Segunda Síntese: Construtivismo x Ecossistêmico

Quando se coloca "Construtivismo x Ecossistêmico", dá vontade de perguntar:
será que o Paradigma Ecossistêmico não implicaria uma dimensão construtivista
do processo de construção do conhecimento?
Terça,
27/03/2018,
23:24:58
UT Professor formador interno a UFC

20. Re: Re: Segunda Síntese: Construtivismo x Ecossistêmico

Boa noite, Profa., MCM,
Gostaria primeiro de corrigir meu título da minha Segunda síntese, na realidade
deveria ser TRADICIONAL X ECOSSISTÊMICO. Nesta síntese faço
comentários sobre o paradigma tradicional e o paradigma ecossistêmico.
Com relação à pergunta realizada, ou seja, “será que o Paradigma Ecossistêmico
não implicaria uma dimensão construtivista do processo de construção do
conhecimento?”. Concordo sim, o Ecossistêmico está implícito o construtivismo,
neste contexto, temos algumas características:
a) O aluno como sujeito do processo de aprendizagem;
b) O professor deve se comportar como mediador pedagógico;
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c) Como estratégia de aprendizagem, o professor pode empregar ambientes
virtuais de aprendizagem, utilizando a ferramenta fórum de discussão.
Quarta,
28/03/2018,
22:18:38
MCM Professora mediadora externa a UFC

21. Re: Re: Re: Segunda Síntese: Construtivismo x Ecossistêmico

Oi, Prof. UT, muito oportuna sua correção. Sim, o aluno como sujeito de seu
processo de aprendizagem..., mas como construtor... como autor de seu processo
e coautor das produções coletivas. Entendo que a dimensão construtivista
reconhece o aprendiz/aprendente como um sistema vivo, autopoiético,
autoconstrutor e autocriador de sua realidade, integrado a um contexto histórico,
social e cultural, onde ele atua mediante reflexões e diálogos nutridores, fundados
nas ações ecologizadas que desenvolve em suas experiências vividas, através das
quais, ele constrói o conhecimento e faz emergir o seu mundo. Um mundo onde
nada é pré-definido, pré-determinado independente do ser, mas gerado em sua
corporeidade, em seu processo de viver/conviver.
Além da dimensão construtivista que outras possíveis dimensões estariam
implícitas no paradigma ecossistêmico que tem como eixos ontoepistemológicos
principais a complexidade e a transdisciplinaridade? Abs
Sábado,
22. Outros Paradigma na perspectiva ECOSSISTÊMICA
31/03/2018,
11:17:17
UT Professor formador interno a UFC
Bom dia Professora
Na perspectiva ECOSSISTÊMICA , em sua Tese de doutorado destaca os
seguintes paradigmas:
a) Construtivista – considerando o aluno como um sistema vivo, autoconstrutor e
autocriador de seu contexto, fazendo parte de uma conjuntura histórica, social e
cultural.
b) Interacionista – durante as atividades mutuamente implicadas, interativas e
recursisvas, o conhecimento é construído, por meio da interação do sujeito e
objeto.
c) Sociocultural – durante as convivências e interações sociais o indivíduo é
influenciado pelo meio social, proporcionando a aprendizagem, no contexto
social e cultural.
d) Afetiva – a aquisição do conhecimento não limita apenas ao cérebro, porém
está sob a influência de todo o organismo humano.

305
e) Transcendente – capacidade de ir além, buscar algo inovador e criativo,
preservando a capacidade de voar e sonhar.
São estes outros mesmo?
Sábado,
31/03/2018,
17:29:26
MCM Professora mediadora externa a UFC

23. Re: Outros Paradigma na perspectiva ECOSSISTÊMICA

Sim, prof. UT, já matou a charada!
" O paradigma educacional que emerge desta proposta científica apresenta as
dimensões construtivista, interacionista, sociocultural, afetiva e transcendente
(Moraes, 1997). É um paradigma que se apoia na ação do aprendiz sobre o
mundo, na atuação sobre a sua realidade, no reconhecimento de sua interação
com o mundo e no desenvolvimento de diferentes diálogos que o indivíduo
estabelece consigo mesmo, com os outros, com a natureza e com o sagrado.
Diálogos que o faz um ser histórico, datado, contextualizado, portanto, situado no
tempo e no espaço, através dos quais ele busca sobreviver e transcender a partir
de suas ações e reflexões sobre o mundo e consequente transformação de sua
realidade".
Algumas observações retiradas de outros apontamentos indicam que:
1.O fenômeno educativo inclui sempre a dimensão social, a dimensão do outro, a
dimensão dialógica na construção do pensamento.
2. Em nosso trabalho anterior, O Paradigma Educacional Emergente (Moraes,
1997), não abordamos a dimensão afetiva na caracterização do paradigma. Sua
inclusão ocorreu a partir de estudos posteriores relacionados às teorias biológicas
representadas pelos pensamentos de Maturana e Varela (1995, 1997). Mais
especificamente, pelo conceito de “mente incorporada” desenvolvido por Varela
(1996). Estes estudos, associados ao desenvolvimento da neurociência e à
descoberta e evolução do conceito de inteligência emocional no seio da
comunidade cientifica nacional e internacional, levou-nos a melhor compreender
que o conhecimento depende de processos auto-organizacionadores que
acontecem em nossa corporeidade, sinalizando que a cognição não se restringe
apenas ao que acontece no cérebro humano, mas integra uma totalidade da qual
participa todo o organismo humano. E, nesta integração, as emoções e os
sentimentos têm um papel fundamental...
3. A dimensão da transcendência presente neste paradigma nos revela que todo
sistema possui a capacidade intrínseca de ir mais além de sua realidade, de
introduzir algo inovador e criativo no padrão atual. A transcendência ou
autotranscedência não é algo apenas de natureza metafísica, mas uma capacidade
que o sistema tem de ir mais além, de introduzir algo novo no velho padrão, de
assimilar uma novidade, sendo esses processos o que torna possível à evolução do
universo. Assim, esta dimensão se apresenta em todos os rincões do universo e
não se refere apenas à dimensão espiritual, como inicialmente estamos sujeitos a
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pensar.

Quinta,
29/03/2018,
20:58:58
RD Professor formador interno a UFC

24. Re: Re: Re: Segunda Síntese: Construtivismo x Ecossistêmico

Na minha concepção uma das contribuições mais importantes do construtivismo é
a superação de alguns princípios behavioristas que estavam na base do ensino
tradicional. A explicação da aprendizagem considerando a mente é um ponto
fundamental no avanço em direção as explicações mais complexas do processo de
aprendizagem, favorecendo a exploração de estratégias de ensino direcionadas a
promover a construção do conhecimento do aluno. No ensino tradicional o aluno
era caracterizado como um ser passivo, receptivo e assimilador, mas com a
transição para o construtivismo, ele tornou-se sujeito ativo de sua aprendizagem.
Sábado,
31/03/2018,
09:10:04
UT Professor formador interno a UFC

25. Re: Re: Re: Re: Segunda Síntese: Construtivismo x Ecossistêmico

Bom dia, RD.,
No paradigma ecossistêmico, o aluno é sujeito de sua aprendizagem e o professor
tem o comportamento de mediador. Levando o professor a ter a consciência dos
vários níveis de percepções dos alunos em uma sala de aula. Neste contexto não
existe o certo e o errado, há possibilidade do 3º incluído, considerando o erro
como uma ocorrência normal durante a aprendizagem do aluno, em que ele pode
aprender com os próprios erros. O pensamento linear, dualista, fragmentado deve
ser superado pelo pensamento não linear, do 3º incluído e complexo. Não existe
mais lugar para o ensino tradicional behaviorista, em que o aluno apenas
memoriza o conhecimento já acabado, repassado pelo professor.
Sábado,
26. Re: Re: Re: Re: Re: Segunda Síntese: Construtivismo x Ecossistêmico
31/03/2018,
17:41:36
MCM Professora mediadora externa a UFC
Quando o Prof. UT afirma que já "Não existe mais lugar para o ensino tradicional
behaviorista, em que o aluno apenas memoriza o conhecimento já acabado,
repassado pelo professor" e com o qual eu estou plenamente de acordo, será que
está claro para todos quais seriam os autores e as explicações epistemológicas que
acabaram de vez com o instrucionismo? .
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Quinta,
27. Re: Re: Re: Re: Re: Re: Segunda Síntese: Construtivismo x Ecossistêmico 05/04/2018,
15:11:22
MCM Professora mediadora externa a UFC
Sob o meu ponto de vista, quem acabou de vez com o instrucionismo são os
autores Humberto Maturana e Francisco Varela ao explicarem a dimensão
biológica da aprendizagem e do processo de construção do conhecimento
envolvendo a corporeidade humana. Para ambos, o que acontece externamente
influência, mas não determina a direção da mudança estrutural que o ser vivente
realizará em seu domínio existencial e organizacional.
assim, as interações instrutivas não existem, pois o organismo não reage a
estímulos ambientais por uma cadeia de causa e efeito.
Consequentemente, nem sempre um bom ensino produz aprendizagem
equivalente. Não podemos predizer o que vai se passar nas estruturas cognitivas
de um sistema vivo.
Sábado,
28. Re: Re: Re: Re: Re: Segunda Síntese: Construtivismo x Ecossistêmico
31/03/2018,
18:34:10
MCM Professora mediadora externa a UFC
Muito bom prof. UT... aqui, o erro passa a ser parte de um processo de construção
do conhecimento... o que certamente favorece uma outra visão em relação à
dimensão punitiva do erro.
A partir desta compreensão, não seria ele um sinalizador do nível de realidade em
que o sujeito se encontra? E segundo Maturana, todos os níveis de realidade são
legítimos, porque representativos da verdade de cada um, será, então, que
devemos puni-los?
Quinta,
29/03/2018,
20:43:06
RD Professor formador interno a UFC

29. Re: Segunda Síntese: Construtivismo x Ecossistêmico

Realmente neste cenário educacional o papel do docente é fundamental para
formação do educando, favorecendo ao mesmo a possibilidade de compreensão
dos fenômenos que não é evidenciável e nem mensurável, contribuindo
significativamente para uma visão mais ampla de mundo e das coisas. Para tanto
o professor deve ter a capacidade de relacionar as disciplinas nas suas mais
diversas peculiaridades de forma transdisciplinar, valorizando segundo Morais os
contextos sociais, culturais e principalmente os emocionais.
Sábado,
31/03/2018,
17:22:04
MCM Professora mediadora externa a UFC

30. Re: Segunda Síntese: Construtivismo x Ecossistêmico
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Apenas uma observação prof. UT: Em vez de dizer que O paradigma
ECOSSISTÊMICO parte da física quântica e da teoria da relatividade", talvez
fosse mais adequado dizer que ".... ele parte das implicações epistemológicas de
alguns princípios da física quântica e da teoria da realidade na filosofia da
ciência.
Minha sugestão é para que os físicos não fiquem tão incomodados ou achando
que estamos usurpando indevidamente suas construções teóricas.
Eu mesma fui me atentar para este ponto depois de algum tempo... e percebi que,
em realidade, estamos trabalhando com as implicações de alguns princípios da
Física Quântica (P. Incerteza e P. da Complementaridade) na Filosofia da Ciência
e desta, na Educação.

31. Terceira Síntese: Transdisciplinaridade

Segunda,
26/03/2018,
23:07:47
UT Professor formador interno a UFC

Moraes (2017) em seu artigo revela que a Transdisciplinaridade está ao “mesmo
tempo, entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer
disciplina” (MORAES, 2017). Tendo como objetivo a “compreensão do mundo
presente, para o qual um dos imperativos é a unidade do conhecimento"
(NICOLESCU, 2000). Sendo a Transdisciplinaridade uma postura epistemológica
que requer “uma tal presencialidade do sujeito, autônomo e curioso de tal forma
consciente de seu papel cognoscitivo” (MORAES, 2017).
A Transdisciplinaridade se apoia em três pilares constitutivos (NICOLESCU,
2000), que são:
a) COMPLEXIDADE - sendo princípio articulador do pensamento (MORIN,
2003), que não negam ou desmerecem a relevância da disciplinaridade, que
construí uma visão holística do mundo e das coisas, que se organiza pelos
operadores cognitivos (MORIN, 2003), tais como: autogeração; interação entre
sujeito e objeto; circularidade; ecologia da ação; dialógico e hologramático. Além
disso, a complexidade propõe um olhar abrangente, inclusivo e multidimensional
e tem “reconhecimento da realidade como algo multifacetado, com suas
reentrâncias, peculiaridades, surpresas” (MORIN, 2003)
b) NÍVEIS DE REALIDADE - que possibilitam a construção da noção da
multidimensionalidade e da multirreferencialidade do ser, em que “o real se
desdobra em níveis que o configuram e que partem do âmbito do psicológico, do
espiritual, das relações físicas não mensuráveis” (MORAES, 2017).
c) LÓGICA DO TERCEIRO INCLUÍDO - supera os binarismos entre o certo e
errado. Não fecha o conhecimento na classificação prévia. Compreende-se
“enquanto fenômeno aberto àquilo que não é evidenciável, mensurável, mas pode
intervir no ser do fenômeno” (MORAES, 2017).
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32. Re: Terceira Síntese: Transdisciplinaridade

Terça,
27/03/2018,
16:25:42
MCM Professora mediadora externa a UFC

Quando reafirmamos a definição de Basarab Nicolescu de que " A
Transdisciplinaridade está ao “mesmo tempo, entre as disciplinas, através das
diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina”, o que significa o
conhecimento que está além das disciplinas?

33. Re: Re: Terceira Síntese: Transdisciplinaridade

Quarta,
28/03/2018,
14:22:51
UT Professor formador interno a UFC

Boa tarde, Profa., MCM
Para o meu entendimento, quando se afirmar que se deve ter um conhecimento
além das disciplinas, está se propondo que se deva ter um maior nível de
complexidade dos conhecimentos que o que temos hoje, com a possibilidade de
maior conexão contínua e ininterrupta destes saberes. Com isso, deixaria de
existir as disciplinas segmentadas, não havendo mais nenhum saber mais
prioritário que o outro.
Caso não tenha alcançado a minha compreensão sobre a pergunta, gostaria de
esclarecimentos a respeito dela.

Quarta,
28/03/2018,
22:24:04
MCM Professora mediadora externa a UFC

34. Re: Re: Re: Terceira Síntese: Transdisciplinaridade

Sim, prof. Ubaldo e demais colegas... concordo com o que você observa, mas
neste "além" das disciplinas tem uma "chave" maravilhosa que faz com que se dê
um grande salto no processo de construção do conhecimento. Lembre-se que o
núcleo da transdisciplinaridade está na relação sujeito/objeto. Portanto, uma
relação de natureza epistemológica e metodológica. Vou aguardar um pouco mais
os demais comentários para ver se mais alguém deseja contribuir. Depois, darei a
dica.

35. Re: Re: Terceira Síntese: Transdisciplinaridade

Quinta,
29/03/2018,
09:07:13
MC Professor formador interno a UFC
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Olá, Professora MCM. Penso eu que dentro de uma perspectiva da
multireferencialidade, um conhecimento que está além das disciplinas significa
que não se limita aos saberes acadêmicos historicamente aceitos e difundidos,
mas leva em consideração outros saberes que estão "fora dessa caixinha". Dessa
forma, a percepção da realidade é ampliada através de outros saberes, tais como o
mítico, o espiritual e o popular.

36. Re: Re: Terceira Síntese: Transdisciplinaridade

Quinta,
29/03/2018,
21:07:43
RD Professor formador interno a UFC

Na minha mais pura e simples compreensão o conhecimento que está além das
disciplinas curriculares são os conhecimentos vivenciados e experimentados no
contexto de vida do aprendiz, ou seja, conhecimentos esses que vão mais além do
que leituras e teorias, e que trazem na bagagem uma visão ecossistêmica de
mundo, ou seja, das influências sociais, culturais que o meio no qual o aprendiz
convive proporciona.
Sábado,
31/03/2018,
18:29:02
MCM Professora mediadora externa a UFC

37. Re: Re: Re: Terceira Síntese: Transdisciplinaridade

Sim, prof. RD e demais colegas, se o núcleo da transdisciplinaridade está na
relação do sujeito/objeto, ou seja, na relação do sujeito/conhecimento, além das
disciplinas encontra-se, portanto, o sujeito transdisciplinar, portanto,
multidimensional, complexo, constituído de todas as suas dimensões.
A própria etimologia da palavra transdisciplinar já nos revela um pouco de sua
natureza. Aquilo que transcende o disciplinar, reconhecendo o dinamismo
intrínseco do que acontece em outro nível fenomenológico, em outro domínio
linguístico, ou em outro nível de realidade. Mas, o que é que está além das
disciplinas? Além das disciplinas, dos objetos do conhecimento, está o sujeito, o
ser humano, com toda a sua multidimensionalidade, imbricado em uma realidade
complexa a ser conhecida. Está o sujeito com seu pensamento racional, empírico
e técnico, mas também com seu pensamento simbólico, mítico e mágico, nutrido
por sua intuição e espiritualidade.
Assim, a abordagem transdisciplinar, além das interações disciplinares, reintroduz
e reafirma uma epistemologia do sujeito e da subjetividade, segundo Patrick Paul
(2013). E isto dá uma grande abertura em relação ao conhecimento!! Concordam?
Esta abertura nos permite reconhecer a existência de outros níveis
fenomenológicos que caracterizam o universo, tanto quantos forem os nossos
níveis de percepção e nossas possibilidades de comunicação do que foi percebido
ou construído.
Abre, portanto, além da racionalidade, do conhecimento racional, empírico e
técnico, também para a intuição, o imaginário... a espiritualidade...
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Sábado,
38. Re: Re: Re: Re: Terceira Síntese: Transdisciplinaridade
31/03/2018,
18:40:18
MCM Professora mediadora externa a UFC
Abre, portanto, além da racionalidade, do conhecimento racional, empírico e
técnico, também para a intuição, o imaginário... a espiritualidade... assim, será
que esta abertura requer uma outra atitude transdisciplinar do professor? Será que
o professor estaria aberto a ajudar o aluno explorar seus processos intuitivos?
Qual a importância desta abertura ao que Nicolescu chama de "Sagrado"?

39. Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar

Segunda,
26/03/2018,
23:09:44
UT Professor formador interno a UFC

Para Moraes (2017) à Docência Transdisciplinar desenvolve o processo de
aprendizagem muito mais significativo e promove a “abertura do olhar dos
discentes para a complexidade, a multidimensionalidade e a multireferencialidade
da realidade” (MORAES, 2017). Com também declara que para empregabilidade
de uma Docência Transdisciplinar é necessário à formação efetiva do professor
por meios de vivências, experiências pessoais, integração entre atenção, intenção,
ação, sentimento e emoção e de criação de ambientes emocionalmente saudáveis
e cognitivamente desafiantes. A Docência Transdisciplinar tem como
compromisso de resgatar a harmonia das relações entre indivíduo, natureza e
sociedade (triângulo da vida), havendo relações de respeito e confiança nos
ambientes de aprendizagem.
Nesta perspectiva Moraes (2017) assegura que a SALA DE AULA na Docência
Transdisciplinar, favorece à integração, ao acolhimento, à aprendizagem, se
comportando como sistema aberto, um sistema complexo, rico em relações com o
outro, com o meio, tendo diferentes níveis de percepção da realidade que
coexistem, em que é possível observar os processos de auto, hetero e ecoorganização, como também, nela os estudantes experienciam espaços e tempos.
O PROFESSOR na sala de aula, de acordo com Moraes (2017), ao proceder com
uma Docência Transdisciplinar, deve reconhecer que o ser, o conhecer e o fazer
estão imbricados, ter a consciência que a realidade é mutante, que o meio e os
demais sujeitos, em suas interações, transformam a realidade a cada momento. O
professor deve ter uma abertura ao pensamento complexo reconhecendo que não
cabe determinar que todos os alunos interpretem a realidade da mesma forma que
ele, tem que “aprender a aprender a se observar, a contemplar, a sentir, pensar e
agir esteticamente, ouvir o som do silêncio, de sua alma, de sua intuição,
estabelecer um diálogo afetivo consigo e com o mundo” (MORAES, 2017).
Devendo reconhecer a multidimensionalidade humana e a engenharia complexa
que são dimensões física, cognitiva, psíquica, emocional e espiritual.
No processo de MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA, para Moraes (2017), o professor
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deve ter uma atitude transdisciplinar, que são: autonomia; sentir pensar agir;
LÓGICA TERNÁRIA; ciência com consciência; abertura, flexibilidade, incerteza
e emergência; multitemporalidade; ética; escuta sensível e o diálogo;
transculturalidade e transreligiosidade.
Segundo Moraes (2017) No contexto Transdisciplinar existem múltiplas
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS, que são: Contrato didático; Metáfora;
Perguntas mediadoras; Evocações autobiográficas; Exposição dialogada;
MEDIAÇÕES EM AMBIENTE VIRTUAL; Sistematização de experiências e
Exibição e discussão de vídeos; Práticas corporais e reflexivas. Para aferir a
metodologia empregada, Moraes (2017) sugere utilizar as seguintes
ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS: diagnostica, formativa, somativa e autohetero-ecoformadora; heteroavaliação e a ecoavaliação; autoavaliação.

40. Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar

Terça,
27/03/2018,
19:07:14
MC Professor formador interno a UFC

Olá, UT. Pelo que percebo são grandes desafios que se lançam para o educador ao
trabalhar numa perspectiva transdisciplinar, visto que há um imbricamento entre
ser, conhecer e realidade. Para tanto, o educador deverá ter formações docente
mais amplas, principalmente no que trata da psicologia da aprendizagem e da
transposição didática, pois ele deve entender melhor os diferentes estilos de
aprendizagem que cada educando apresenta. Para salas de aula com 60
estudantes, serão 60 universos diferentes para que o professor saiba lidar e
trabalhar de forma mais eficaz o processo de aprendizagem. Também se apresenta
como desafio o professor ter um conhecimento mais integrado, não se limitando à
sua formação específica, mas conhecimentos de disciplinas afins e demais áreas
de conhecimento correlatas. Portanto, há um desafio de formação que irá ser
necessário enfrentar pelas universidades e cursos de formação docente.
Terça,
27/03/2018,
23:57:22
UT Professor formador interno a UFC

41. Re: Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar

Oi, MC. São realmente muitos desafios por parte do professor na utilização do
novo paradigma Ecossistêmico. Destaco primeiro os alunos, que tem diferentes
níveis de percepções. Cabendo ao professor ter este entendimento, de que os
alunos não interpretam a realidade da mesma maneira. Que a compreensão do
professor sobre um determinado assunto, não é a mesma para cada aluno na sala
de aula. Como o professor pode conduzir seus alunos, para que todos tenham o
mesmo nível de apreensão sobre um conhecimento? Qual deverá ser a sua
metodologia transdisciplinar aplicada?
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Quinta,
29/03/2018,
09:31:46
MC Professor formador interno a UFC

42. Re: Re: Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar

Oi, UT. A Professora MCM me fez refletir sobre a necessidade de se pensar de
forma mais profunda na perspectiva da formação docente transdisciplinar. Há a
necessidade de se ter novos conhecimentos dentro do paradigma complexo e
transdisciplinar de modo a entender como ocorre o processo de construção de
conhecimentos e como podem ser trabalhadas as estratégias de aprendizagem.
Tais conhecimentos serão as novas bases para se trabalhar a formação docente
transdisciplinar. Tendo isto em consideração, penso eu que não é adequado sua
fala ao afirmar: "como o professor pode conduzir seus alunos para que tenham
um mesmo nível de apreensão sobre um conhecimento". Isto é estar atrelado
ainda ao paradigma disciplinar, pois choca-se com as questões referentes a
multireferencialidade e a ecologia dos saberes da perspectiva transdisciplinar.
Quarta,
43. Re: Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar
28/03/2018,
22:33:30
MCM Professora mediadora externa a UFC
Muito legal MC as suas observações. Mas, creio que o grande problema na
formação do professorado é a deficiência de conhecimento em relação aos
fundamentos ontológicos e epistemológicos capazes de explicar como ocorrem os
processos de aprendizagem, ou como conhecemos o que sabemos...? Como
trabalhar em educação, mais especificamente, com processos de ensino e
aprendizagem se ele não sabe como o que é o aprender e o conhecer?
Quinta,
44. Re: Re: Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar
29/03/2018,
09:21:05
MC Professor formador interno a UFC
Olá, Professora MCM. Realmente você está me fazendo refletir em um nível mais
profundo, pois com a transdisciplinaridade há uma ruptura epistemológica e
ontológica com a disciplinaridade. Novos métodos de investigação, novas
ciências bem como novos questionamentos precisam ser desenvolvidos e
respondidos, de modo que possamos ter novas percepções de como ocorre o
processo de aprendizagem e de construção de conhecimentos. Ou seja, há todo
um novo campo aberto de conhecimentos a ser explorado no paradigma
ecossistêmico para que se possa trabalhar novas bases para a formação de
professores.
Sexta,
45. Re: Re: Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar
30/03/2018,
21:44:02
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

314

Na interação da Profa. MCM (28/03/2018, 22:33:30), em resposta ao MC,
ressignifico:
Um grande problema enfrentado pela Educação Brasileira é a Formação de
Professores, isto levando-se em conta todos os níveis da Educação, Básica ou
Superior, e (sub)áreas de conhecimento. A formação pedagógica do Professor é
um problema sistêmico, instalado em todo o nosso sistema educacional,
notadamente, o que se ajunta ao que postulou a Profa. Maria Cândida, em sua
narrativa postada.
Nessa ótica de limitação formativa, os fundamentos epistemológicos e
ontológicos de uma certa classe de Professores, ainda se mostra deficitária. É bom
frisar, que, uma significativa parcela dos Docentes vinculados a cursos
específicos, das (sub)áreas de conhecimento das Ciências Exatas, carecem de
formação HUMANÍSTICA E PEDAGÓGICA, problema que também se reflete
também nos Docentes nas (sub)áreas de conhecimento das Ciências Humanas e
Sociais.
Do ponto de vista da formação inicial do Professor, associado a qualquer
(sub)área de conhecimento, primeiramente no que se vincula à sua “apropriação
de novos conhecimentos e saberes”, há profundas limitações nesse profissional de
nível superior, quanto aos fundamentos epistemológicos e ontológicos, o que se
reflete junto a Professores e Alunos.
Agora me reporto especificamente à Formação Docente dos Professores de todas
as (sub) áreas de conhecimento, o que muito está relacionado à FORMAÇÃO DO
APRENDER A SER, destacando dois aspectos.
- Domínio teórico-metodológico e prático das teorias de desenvolvimento do
ensino e da aprendizagem: este é um ponto muito crítico, junto aos professores
brasileiros.
- Os modelos e o exercício das práticas de Formação Docente, não conduzem, boa
parte dos docentes brasileiros, a um nível de percepção plausível, para
compreenderem o que seja “... como o que é o aprender e o conhecer? (Profa.
Maria Cândida) ...”.
É necessário, reenfatizado o que eu já firmei em postagens anteriores, que os
Professores tenham uma sólida formação e prática, nos campos de TEORIAS DE
APRENDIZAGEM ciências cognitivas e USO OPERACIONAL,
PEDAGÓGICO e COGNITIVO das TIC, isto, mesmo pensando-se em
Professores de Programas de Pós-graduação (VALENTE; ALMEIDA).
E como ressignificou Mário (29/03/2018, 09:21:05), em resposta à Profa. Maria
Cândida, “... há todo um novo campo aberto de conhecimentos a ser explorado no
paradigma ecossistêmico para que se possa trabalhar novas bases para a formação
de professores...”.

46. Re: Re: Re: Re: Quarta Síntese: Docência transdisciplinar

Terça,
03/04/2018,
17:25:37
WHS Aluna cursista

315
Ótima reflexão, professor JW. Quando se fala em Formação Inicial de
Professores, não tem como não pensarmos em currículo. Considero muitíssimo
importante discutir metodologias, estratégias, mas voltar o olhar para a
constituição do currículo deve ser o trabalho primeiro para as transformações na
formação. É interessante ressaltar que esse trabalho que professora Maria Cândida
realizou com seus alunos proporcionou aos estudantes reflexões sobre a questão
curricular também. " proporcionar fundamentos ontológicos, epistemológicos e
metodológicos de uma docência transdisciplinar; vivenciar o próprio conceito de
docência transdisciplinar; identificar as implicações do paradigma emergente para
a didática, CURRICULO, avaliação e outros
processos educacionais [...]" (p.229).
Sexta,
30/03/2018,
19:57:14
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

47. Re: Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar

Na interação de MC (27/03/2018, 19:07:14), em resposta a UT, ressignifico:
MC enfatiza a necessidade de se pensar nos horizontes e perfis dos
‘conhecimentos e saberes prévios do Educador’ e como tal realidade pode ser
relacionada e levada em consideração, quanto a se conceber novas formas de
formação inicial e continuada. No caso, Mario questiona as diferentes,
complexas, multidimensionais e ambíguas maneiras, de como os alunos
desenvolvem suas aprendizagens, se apropriam de novos conhecimentos e saberes
e como poderiam ser concebidas diferentes propostas de Formação Docente do
Educação Transdisciplinar, para lidar com tais realidades “do e entre” o Aluno e
Professor.
E como tal processo de Formação Docente Transdisciplinar pode contribuir, de
maneira que este Educador supere eventuais obstáculos pedagógicos e cognitivos,
caracterizados durante suas práticas de mediação e colaborativas. Ademais, como
essa Formação Docente poderá contribuir, junto ao Educador, para promover a
ampliação de suas possibilidades de: mapear, interpretar, inter-relacionar e
(res)significar, em sala de aula, as diferentes dimensões de percepção e realidade,
que se caracterizem junto ‘à cada e entre’ os sujeitos aprendizes, durante
diferentes momentos e situações de aprendizagem?
Um grande obstáculo encontrado no perfil da Formação Docente de nossos
Educadores, ainda se constitui através da evidência de uma certa limitação
observada, quanto aos possíveis níveis de apropriação mais maturados de:
conhecimentos e saberes, associados à diferentes teorias de aprendizagem,
ciências cognitivas e USO OPERACIONAL, PEDAGÓGICO e COGNITIVO das
TIC, isto, mesmo pensando-se em Professores de Programas de Pós-graduação
(VALENTE; ALMEIDA).
O Professor formado, segundo o modelo curricular e pedagógico tradicionais,
ainda é portador de um pensamento dominado por uma percepção e realidade,
ancoradas no reducionismo, na lógica binária, e que consagram o ensino
Behaviorista, memorístico, onde domina uma visão (uni)disciplinar da construção
do conhecimento, favorecido por um modelo arbóreo e hierárquico (DELEUZE,
GUATTARI), em que o desenvolvimento da capacidade de interpretação e
criatividade do aluno é anulada. O ser é adestrado e curricularmente moldado por
diferentes formas de controle subjetivo.
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Contudo, junto ao sujeito Educador, fruto da Educação tradicional, a adoção de
um modelo de Formação Docente Transdisciplinar, epistemológica e
ontologicamente, operaria no sentido de estabelecer múltiplas (res)significações
em seus níveis de percepção e realidade.
Tal renovação formativa docente transdisciplinar dotaria o sujeito Educador de
um pensamento dominado por uma percepção e realidade, ancoradas nos
princípios da Transdisciplinaridade, ou seja, ‘níveis de realidade, lógica do
terceiro incluído e complexidade’, em que se consagrariam a (co)aprendizagem
significativa (AUSUBEL, OKADA), o construtivismo (MASETTO, MATUI), a
autonomia, o empreendedorismo e a criatividade do aluno, acrescentando-se as
múltiplas possibilidades de (co)mediação e diálogo sensível e interação professoraluno.
Ademais, na sala de aula, seriam adotadas estratégias didáticas e pedagógicas, no
sentido de favorecer elos de transcendência, inter-relação ligação e
transversalização entre e através de conteúdo, oriundos de diferentes áreas de
conhecimento, junto a diferentes disciplinas letivas, desfragmentando o currículo.
Numa perspectiva da Transdisciplinaridade, os conteúdos pedagógicos e o
desenvolvimento da (co)aprendizagem seriam trabalhados segundo os princípios
da lógica ternária e do terceiro incluído, também se levando em conta os
pressupostos do modelo de organização e gênese rizomática (DELEUZE,
GUATTARI), não-hierárquico, e favorecendo a criação, a valorização e relações
entre os elementos e a auto-organização, segundo o princípio da autopoiesis (ou
autopoiese) (VARELA, MATURANA).
Nesta proposta de Educação Transdisciplinar, valorizar-se-ia o desenvolvimento
da capacidade de criatividade do aluno, o pensamento crítico e a identidade e
cidadania do ser humano, e demais seres vivos, a visão cósmica do Universo,
além da conscientização ecológica, contrapondo-se à EXCESSIVA
HEGEMONIA ANTROPOCÊNTRICA, vigente no sistema educacional.
Indiscutivelmente, a Formação Docente do Educador transdisciplinar deve ser
revestida de diferentes modalidades de práticas pedagógicas, quando teoria e
prática devem ser mutuamente (res)significadas (DEWEY, TEIXEIRA).
abraços a todos
Sábado,
31/03/2018,
18:50:41
MCM Professora mediadora externa a UFC

48. Re: Re: Quarta Síntese: Docência transdisciplinar

Sim, prof. MC concordo que "há um desafio de formação que irá ser necessário
enfrentar pelas universidades e cursos de formação docente". Para mim, este é o
nosso grande desafio. Como ensinar o professor a ter um "pensamento
ecologizante" capaz de situar o fenômeno em seu contexto? De religar as
dimensões da vida e dos processos de conhecer e aprender?
Quarta,
28/03/2018,
22:45:08
MCM Professora mediadora externa a UFC

49. Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar
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A metodologia que trabalha as "histórias de vida" poderia ser considerada uma
estratégia transdisciplinar? Será que ela funcionaria bem? É possível criar um
espaço reflexivo transdisciplinar a partir dos conteúdos internos?
Quinta,
29/03/2018,
21:55:17
RD Professor formador interno a UFC

50. Re: Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar

Creio que sim professora, pois o primeiro passo na minha concepção para que
exista aprendizagem e que seja significativa é que o aprendiz encontre um sentido
naquilo que ele está estudando, relacionando determinado assunto com sua
vivência e experiência de vida. Por isso que considero extremamente importante o
professor conhecer o contexto social e cultural do qual seu aluno está inserido.
Neste contexto as histórias de vida, seria um elemento favorecedor para
linkarmos os mais diversos assuntos de forma transdisciplinar com as questões
que envolvem sentimentos, desejos e opiniões diferentes.
Sexta,
51. Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar
30/03/2018,
12:15:58
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC
Olá, prezados cursistas.
Direciono minha interação ao processo discursivo-argumentativo que se origina
na msg de UT (26/03/2018, 23:09:44) e, sucessivamente, se tece, entrelaça e
(res)significa assincronamente, através de réplicas e tréplicas, postadas por MC e
Profa. MCM.
- Inicialmente UT posta sua mencionada síntese, que expressa uma
ressignificação da seção ‘Docência Transdisciplinar’. Nesta síntese, UT destaca,
em letras maiúsculas, alguns termos-chave. UT, afirmo-lhe que, de minha análise,
interpretação e compressões que emergi, a partir de algumas de suas ponderações,
destaco e comento, que você questiona e discute alguns pressupostos
epistemológicos, ontológicos e metodológicos, os quais nos levam a refletir e
repensar, sobre a necessidade de renovação de estratégias e propostas
direcionadas à Formação Docente Transdisciplinar.
Nela, o Professor precisa se apropriar, na forma de novos conhecimentos e
saberes. Que este Professor em formação, através de suas novas práticas,
gradativamente deva se apropriar dos três princípios pétreos da
transdisciplinaridade: níveis de realidade, lógica do terceiro incluído e
complexidade (NICOLESCU, 2000). Esse Professor, gradativamente, alçará
novos e sistêmicos planos intercomunicantes e mutantes de percepção e realidade,
e assim poderá estabelecer novas formas multirreferenciais, multidimensionais e
ambíguas de inter-relação entre: fenômenos e práticas sociais, o mundo de suas
práticas pedagógicas e a “... multidimensionalidade humana e a engenharia
complexa que são dimensões física, cognitiva, psíquica, emocional e espiritual...
(Narrativa de Ubaldo)”.
E que neste cenário, o Professor deve se questionar sobre a CONSTANTE
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TEMPORALIDADE E MUTAÇÃO DA REALIDADE MULTIFACETADA
DOS ESTUDANTES, realidade esta, que por sua vez, se mostra intrinsicamente
ancorada em múltiplas e complexas realidades humanas, cognitivas e sociais, e
que os processos de ensino e aprendizagem e a mediação pedagógica devam se
basear numa escuta sensível.
Ubaldo, prossigo minha interação discursivo-argumentativa logo a seguir, junto
às postagens de MC e Profa. MCM.
Abraços a todos.
Sexta,
52. Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar
30/03/2018,
12:18:25
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC
Olá, prezados cursistas.
Direciono minha interação ao processo discursivo-argumentativo que se origina
na mensagem de UT (26/03/2018, 23:09:44) e, sucessivamente, se tece, entrelaça
e (res)significa assincronamente, através de réplicas e tréplicas, postadas por MC
e Profa. MCM.

Segunda,
02/04/2018,
08:17:12
UT Professor formador interno a UFC

53. Re: Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar

Bom dia. Olá, Prof. JW.
São realmente muitas as mudanças ontológicas, epistemológicas e metodológicas,
que o professor deve alcançar para empreender na sala de aula uma postura
Ecossistêmica. A realidade das escolas está muito distante deste paradigma. Não
existe uma capacitação continuada nas escolas, que se quer faz referência a este
paradigma. Não existe uma discussão permanente de melhoria de qualidade de
ensino e aprendizagem nas escolas. Temos um contínuo sistema conteudista,
fragmentado, disciplinar, behaviorista. Não temos um avanço para refletir e
repensar, sobre a necessidade de renovação de estratégias e propostas
direcionadas à Formação Docente Transdisciplinar. Os níveis de realidade, a
lógica do terceiro incluído e a complexidade (NICOLESCU, 2000) que são
características da transdisciplinaridade, não fazem parte da realidade de nossos
professores.

54. Re: Re: Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar

Terça,
03/04/2018,
17:37:57
WHS Aluna cursista

Verdade, Prof. UT. Infelizmente essa formação não acontece nem de forma
continuada e muitas vezes nem na formação inicial, momento importante de se
efetivar novos paradigmas, como as que são pautadas na postura Ecossistêmica.
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Sábado,
55. Re: Quarta Síntese: Docência Transdisciplinar
31/03/2018,
18:46:22
MCM Professora mediadora externa a UFC
Como observado anteriormente a importância das estratégias didáticas
transdisciplinares incorporarem as "Práticas corporais e reflexivas”, como ensinar
o aluno aprender a respeitar o próprio corpo que não pode ser deixado de lado no
momento da aprendizagem? A aceleração da vida moderna vem provocando o
adoecimento do corpo?
Terça,
56. Formando-se uma rede de discussão de coaprendizagem
27/03/2018,
15:27:59
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC
No momento, já temos no fórum 4 as postagens dos colegas RD e UT.
Aguardamos a contribuição de postagens de outros colegas, e o desenvolvimento
da discussão argumentativa, quando os participantes dos fóruns analisam os
conteúdos das postagens de sínteses de seus colegas, e os (res)significam,
formando-se assim uma rede não-linear e entrelaçada de narrativas postadas no
fórum de discussão, que se constituem em múltiplas "espirais de aprendizagem"
na "reflexão e depuração" (VALENTE, ALMEIDA, OKADA. SCHÖN).
Vamos coaprender juntos!

57. síntese docência transdisciplinar

Terça,
27/03/2018,
18:57:16
MC Professor formador interno a UFC

Os autores comparam o trabalho de MCM como o de um plantio e cultivo de
novas sementes de pensamentos, novas ações e novos paradigmas na terra da
complexidade e da transdisciplinaridade. Os autores socializam algumas das
trilhas de aprendizagem por eles percorridas (que correspondem a vivencias e
experiencias) nos trabalhos de MCM através da disciplina docência
transdisciplinar da UCB nos anos de 2012 e 2014.
Os autores dividem essas experiências em quatro pegadas: a primeira delas
corresponde ao pensamento, no que trata das dimensões ontológicas e
epistemológicas da docência transdisciplinar, a segunda das estratégias
metodológicas, que são as diferentes possibilidades didáticas para se trabalhar as
bases teóricas da docência transdisciplinar, a terceira são as atitudes, que trata do
jeito de mediar e experienciar a docência pelas bases da transdisciplinaridade e
pôr fim a da identidade de cada um dos cursistas no que trata de um novo jeito de
fazer docência.
No que trata da primeira pegada, os autores destacam que o ponto de partida é a
tese de doutorado de MCM convertida no livro o Paradigma Emergente. Neste
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livro, Moraes apresenta críticas ao paradigma dissociativo, o qual tem como
conseqüências para a educação tais como a disciplinarização do conhecimento e
uma ênfase num educar instrucionista de forma repetida e alienada, focalizandose o produto em detrimento do processo de aprendizagem.
Para Moares, o paradigma dissociativo está defasado em relação ao novo contexto
da ciência. Se faz necessário desenvolver uma nova epistemologia que de conta
dessa nova realidade, principalmente que seja capaz de orientar a educação em
bases construtivistas, interacionistas, socioculturais e transcendentes. Para tanto,
Moares afirma que as bases dessas novas epistemologias são a complexidade e
transdisciplinaridade.
Moraes afirma que a complexidade trata do conhecimento da realidade como algo
multifacetado, em que o conhecimento se constrói de forma abrangente, inclusivo
e multidimensional. Para fazê-lo, Moraes afirma que o pensamento complexo se
estrutura a partir de um conjunto de operadores lógicos, tais como: circularidade,
autogeração, dialógico, hologramático, interação sujeito-objeto, ecologia da ação.
No que trata da transdisciplinaridade, Moraes declara é aquilo que está entre as
disciplinas, através das disciplinas e além de qualquer disciplina. Esta busca a
compreensão do mundo através da unidade do conhecimento. A
transdisciplinaridade tem como base três pilares: lógica do terceiro incluído,
níveis de realidade e complexidade.
A lógica do terceiro incluído (ternária) questiona a postura racionalista da
refutação do argumento inclusivo, em que este afirma que se deve refutar aquilo
que não é. Na lógica ternária, o não é uma fenômeno aberto, apesar de não ser
mensurável, pode intervir no fenômeno.
Como implicações para a educação Moraes destaca que ao docente cabe criar
ambientes que proporcionem vivencias de aprendizagem integrada e
transdisciplinar. Também é importante valorizar a multireferencialidade da
realidade de modo que a educação deixe de estar embasada no modelo
transmissão/absorção de conteúdos para se concentrar nos modos de pensar nas
relações que estabelecem entre os pensamentos para ampliar a consciência e os
níveis de percepção. O foco é a formação de estudantes sujeitos de seu processo
de aprendizagem formados em três movimentos auto, eco e heterorganização.
Quanto à segunda pegada os autores afirmam que a docência transdisciplinar tem
o compromisso de resgatar a harmonia das relações entre natureza, indivíduo e
sociedade. Para tanto, os autores baseiam-se em Moraes e declaram que os
professores precisam criar estratégias didáticas criativas, inovadoras e
diferenciadas que possibilitem aflorar a ecologia dos saberes, tendo a capacidade
de se abrir ao pensamento complexo, o qual irá lhe possibilitar uma escuta mais
sensível de si e do outro.
Como exemplo dessas estratégias, Moraes sugere o seguinte: 1 contrato didático,
com vista a tecer relações de confiança entre o docente e a turma, 2 metáfora,
para tornar o pensamento mais livre, mais aberto e mais flexível, de modo que se
tenha diálogos mais profundos, 3 perguntas mediadoras, para se tecer reflexões
profundas e pontes entre teoria e prática, 4 evocações autobiográficas que são a
narração de fatos pelos sujeitos possibilitando a metarreflexão, 5 exposição
dialogada, que consiste na apresentação e sintetização de temas a serem
discutidos, 6 mediações em ambiente virtual , o qual configura-se como uma
extensão de espaço de aprendizagens, interações, reflexões nas quais o docente
pode estimular os discentes a refletir e participar, 7 sistematização de
experiências, que corresponde a descrever em narrativa a experiência de
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aprendizagem, classificar e ordenar categorias e relacionar os pressupostos
teóricos com o fazer prático, produzindo novo conhecimento, 8 exibição e
discussão para se estimular a reflexão e os debates através da combinação de
elementos visuais e sonoros, 9 práticas corporais e reflexivas através de
momentos de fruição, de relaxamento, de concentração, de atenção e entrega de
suas emoções, 10 estratégias avaliativas, em que os alunos possam avaliar o
curso, o docente e se autoavaliarem.
Na terceira pegada relata-se as atitudes de docência transdisciplinar de MCM
percebidas ao longo da disciplina. Um dos pontos fortes em destaque foi a
flexibilidade na construção do planejamento dos instrumentos metodológicos, de
modo que as diferentes estratégias eram sempre modificadas e dinamizadas. Os
autores apontam outras atitudes de Maria Cândida, tais como:
a) Autonomia- auxilia o estudante a desenvolver estratégias de conscientização,
monitoramento e aperfeiçoamento de sua própria aprendizagem.
b) Sentir, pensar e agir- trabalhar conjuntamente sentimento, pensamento, emoção
e razão.
c) Lógica ternária- compreende o conhecimento como fenômeno aberto,
permitindo o exercício da pergunta do terceiro excluído do já sabido.
d) Ciência com consciência- O conhecimento é construído em um triangulo cujos
vértices estão o sujeito, o objeto e a relação entre ambos. A consciência está no
campo das relações, onde o sujeito percebe-se de forma integradora, participante
dos fenômenos do conhecimento e suas decorrências para o grupo humano.
e) Abertura, flexibilidade, incerteza e emergência- admissão da incerteza, da
mutação do conhecimento e da construção de novos conhecimentos.
f) Multitemporalidade- admissão de cada sujeito apresenta um tempo próprio de
aprendizagem.
g) Ética- pensar em um lugar melhor para se viver em sociedade.
h) Escuta sensível e o diálogo- postura aberta diante do ato educativo de modo
que se desenvolva as capacidades de relação interpessoal, de ser e de estar com os
outros e uma atitude de aceitação e confiança.
i) Transculturalidade e Transreligiosidade- possibilidade de aprender a conviver
por meio do diálogo com a harmonia e desarmonia entre o individual e social no
que trata das diferentes culturas, religiões e mitos.
Na quarta pegada, os autores tecem reflexões a respeito das marcas deixadas neles
ao terem cursado a disciplina. Para eles, tais marcas traduzem-se na abertura do
olhar para a complexidade, a Multireferencialidade e a multidimensionalidade da
realidade.
No que trata da multidimensionalidade, os autores perceberam a importância de
se reconhecer os diferentes níveis de percepção da realidade que existem em um
ambiente de aprendizagem. O educador deve, ao mesmo tempo que delinear uma
intencionalidade didática, atrelado ao seu nível de percepção da realidade,
também deve ser capaz de dialogar com os educandos a fim de explorar seus
diferentes níveis de percepção. Também se faz necessário que o educador
conheça bem a si mesmo, seus educandos e marcar positivamente sua formação;
ter consciência plena de seu espaço de atuação e das múltiplas interfaces e religar
continuamente os saberes.
Os autores também relatam que outra marca significativa foi a
transdisciplinaridade, a qual possibilita a convivência harmônica entre diferentes
níveis de percepção da realidade, requerendo também atenção a outros possíveis
níveis de realidade inexplorados através da lógica do terceiro incluído, revelando
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assim a provisoriedade do conhecimento. Em síntese, eles concluem que a
docência transdisciplinar envolve um entrelaçar das dimensões atitudinais,
metodológicas e epistemológicas com foco no processo de aprendizagem.

58. Re: síntese docência transdisciplinar

Sábado,
31/03/2018,
18:52:43
MCM Professora mediadora externa a UFC

Como "criar ambientes que proporcionem vivencias de aprendizagem integrada e
transdisciplinar"?
Terça,
59. O PENSAMENTO: rumo à descoberta da docência transdisciplinar.
27/03/2018,
22:30:23
RD Professor formador interno a UFC
Está pegada está relacionada ao universo da docência no que tange a trajetória
percorrida entre o processo de ensino aprendizagem e as definições ontológicas e
epistemológicas da compreensão transdisciplinar.
Nesta pegada Morais aborda a precariedade das estruturas educacionais no que
tange a falta de foco na aprendizagem, relatando a insatisfação da sociedade com
as instituições de ensino, reflexo de uma proposta desqualificada, memorista, sem
nenhum significado para o aluno, refletindo diretamente numa educação ineficaz,
que não favorece o desenvolvimento de competências e habilidades mínimas para
formação dos saberes necessários para desenvolver a autonomia, e a inserção
social dos alunos, que segundo a mesma é fruto de um sistema desqualificado e
adoecido.
Segundo Morais (2012), Kuhn (2019) e Morin ( 2003) as causas principais desse
modelo ineficaz está relacionado; a fragmentação das ações em torno da educação
e da forma instrucionista que ainda e perpetuada por professores nas instituições
de ensino.
Neste cenário MCM, aponta uma proposta de mudança desse paradigma
educacional, e que nos faz refletir sobre a importância de tornar o processo de
ensino aprendizagem: construtivista, interacionista e transdisciplinar,
possibilitando ao aluno uma visão de mundo ecossistêmico, no qual o
conhecimento se constitui através do diálogo aberto, das interações
transdisciplinares, quebrando o paradigma do racionalismo científico.
Quarta,
60. Re: O PENSAMENTO: rumo à descoberta da docência transdisciplinar. 28/03/2018,
22:39:50
MCM Professora mediadora externa a UFC
Muito bom, RD! Hoje, sabemos que a educação, em sua abordagem
instrucionista, não prepara os nossos alunos para enfrentar os grandes desafios do
mundo em que vivemos que requer a formação para o exercício de uma cidadania
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planetária? Como podemos ultrapassar este paradigma tradicional que privilegia o
pensamento linear e o determinismo para o exercício do pensamento complexo e
transdisciplinar? Se mais alguém quiser contribuir, será um prazer. abs a todos.
Quinta,
29/03/2018,
21:42:00
RD Professor formador interno a UFC

Re: Re: O PENSAMENTO: rumo à descoberta da docência
61.
transdisciplinar.

Olá, professora Maria Cândida. Muito bom seu questionamento. As concepções
hegemônicas de aprendizagem que aprendemos nos livros e que utilizamos em
nossas salas de aula foram elaboradas pensadas para uma sociedade industrial,
para um modelo de aluno que não existe mais. Ninguém aceita fazer cirurgias
utilizando técnicas de trinta anos atrás, exigimos para tanto um processo cirúrgico
que seja feito com o que temos de mais moderno. Porém defendemos e aplicamos
concepções de aprendizagem que não foram criadas para resolver os desafios das
atuais sociedades da informação e do conhecimento, reflexo de um modelo
educacional fadado ao atraso. Necessitamos de um plano de ensino que traga em
seu bojo concepções de aprendizagem que ajudem a coordenar as ações de
profissionais, familiares e de toda comunidade, baseadas no diálogo aberto e
transdisciplinar. Não podemos mais aceitar a utilização de modelos pedagógicos
de ensino de escolas criadas no século XIX, com professores formados em um
modelo educacional atrasado, e que trazem em sua práxis respingos da formação
do século XX, pois o que temos são alunos do século XXI, alunos estes que tem
acesso a um mar de informações a todo instante e em qualquer espaço.

62. Síntese 1

Quinta,
29/03/2018,
22:32:31
MIR Professora formadora interna a UFC

Machado Silva e Viera (2017) apresentam, inicialmente, a importância em
perceber esforços durante um processo de construção, para além de contemplar a
beleza do resultado final, e fazem analogias entre semeadura de plantações com
os esforços intelectuais em correr riscos ao enfrentar uma quebra de paradigmas
instalados socialmente, burocratizados e engessados dentro de uma perspectiva
cultural rígida, inflexível no que se refere a compreensão humana, da vida e do
conhecimento.
Os autores celebram a arte de Maria Cândida Moraes pelo esforço em desbravar
caminhos de semeadura em busca da ressignificação de conhecimento, da quebra
de paradigmas reducionistas, e apresentam a repercussão das ações de Moraes na
vida de seus alunos no que se refere ao desenvolvimento de novos olhares, novo
jeito de sentir e de vivenciar novos paradigmas .
Este ensaio teórico refere-se à sistematização das experiências conduzidas pela
professora Maria Cândida Moraes ao levar sua perspectiva ontológica e
epistemológica para a semeadura de aprendizagens com estudantes matriculados
na disciplina intitulada: Docência Transdisciplinar do Programa de PósGraduação Stricto Sensu da Universidade Católica de Brasília, nos anos de 2012 e
2014. A obra apresenta relatos de quinze encontros da disciplina supracitada que
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foram sistematizados em subdivisões, são elas: pegada do pensamento, pegada
das estratégias metodológicas, pegada das atitudes, e pegada identitária.
O uso da terminologia “pegada” se dá, metaforicamente, a marcas deixadas ao
percorrer um caminho, trata-se de uma ênfase a construção do conhecimento
mediado pelas influências teóricas e metodológicas utilizadas pela professora
Maria cândida Moraes, na vida de seus alunos, assim como a representação de
“pegadas” desses alunos da disciplina, que deixarão suas marcas em outras
caminhadas educacionais em contextos que atuam como docentes na educação
superior.
Os autores destacam que os relatos aqui apresentados são insuficientes ao
comparados com riqueza das trocas vividas na construção da referida disciplina.

63. Síntese 2

Quinta,
29/03/2018,
22:36:53
MIR Professora formadora interna a UFC

Contextualizando a trilha da aprendizagem da Docência Transdisciplinar
Sobre a disciplina Docência Transdisciplinar os autores destacam:“A ementa da
disciplina baseou-se na transdisciplinaridade como princípio epistemológico, que
busca romper as fronteiras do conhecimento disciplinar, conduzindo a uma
percepção do que acontece além destas. Consiste na busca de um novo sentido da
vida, voltado para o reconhecimento das relações entre os diversos saberes e as
culturas presentes na sociedade. Implica rigor e uma atitude aberta do espírito
humano, ao vivenciar processos a partir da lógica ternária.” Pág.5
E ainda apresentam como recursos didáticos educacionais a utilização de textos,
vídeos, ambientes virtuais de aprendizagem, interações em fóruns de discussão e
ressaltam as concepções de Morin (2005) sobre as influências do conhecimento
transdisciplinar na vida dos sujeitos, e da possibilidade de trilhar a ciência com
consciência desde que o sujeito se integre na totalidade do universo e que para
além de se conhecer enquanto ser histórico cultural, passe a se reconhece
enquanto ser.
Os autores ainda destacam que a referida disciplina elencou como objetivos :
“reflexão sobre as mudanças na sociedade atual (globalização, violência,
sustentabilidade ecológica) para a busca de possíveis soluções aos problemas
mais emergentes; proporcionar fundamentos ontológicos, epistemológicos e
metodológicos de uma docência transdisciplinar; vivenciar o próprio conceito de
docência transdisciplinar; identificar as implicações do paradigma emergente para
a didática, currículo, avaliação e outros processos educacionais e, por fim, sentir,
imaginar, idealizar, individual e coletivamente, o perfil e as competências
profissionais do docente transdisciplinar. Esses objetivos associaram-se a eixos
temáticos, quais sejam: realidades em diálogo, saberes educacionais para o século
XXI, complexidade, transdisciplinaridade e docência transdisciplinar.” Pág. 7

64. Síntese 3

Quinta,
29/03/2018,
22:40:16
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MIR Professora formadora interna a UFC
Primeira pegada - O pensamento: rumo à descoberta da docência transdisciplinar
Nessa seção os autores destacam as ações de Moraes ao iniciar a disciplina
trabalhando contextualizações e definições sobre a construção das compreensões
das bases ontológicas e epistemológicas da transdisciplinaridade as reflexões
sobre o paradigma educacional emergente e suas consequências e implicações na
educação.
Machado Silva e Viera (2017) apontam a obra de Maria Cândida Moraes
intitulada: O Paradigma Educacional Emergente (1997), fruto de um trabalho de
mais de 15 anos junto ao Ministério da Educação, na área de tecnologias
educacionais e educação a distância. E ressaltam a importância desse estudo para
a educação como proposta para a epistemologia contemporânea e suas
decorrências na ciência e na cultura do século XXI.
Moraes denuncia os problemas que perpassam a constituição escolar desde
infraestrutura à insatisfação da sociedade e ainda retrata a falta de qualificação de
profissionais e desmotivação na execução de suas ações de trabalho, ou seja,
Moraes aponta a realidade de um sistema educacional que ela vai chamar de
”ineficaz e adoecido” (MORAES, 2012).
Na concepção de Moraes (2012), Kuhn (2009) e Morin (2003) o paradigma
dissociativo pode ser causa generalizada da problemática da educação, os autores
afirmam que a disciplinaridade, a fragmentação do conhecimento refletem em
dificuldades para os profissionais da educação em compreender a dinâmica do
contexto social vigente e sua interligação com as práticas educacionais que ainda
são configuradas em ações instrucionistas, fragmentadas, pautadas em repetições
que viabilizam um processo de alienação e impossibilitam o desenvolvimento de
sujeitos socialmente crítico e reflexivos
Nessa perspectiva Moraes (2012) defende para a educação o paradigma
ecossistêmico, que viabilize o construtivismo, interacionismo, socioculturais e
transcendentes com base na compreensão transdisciplinar proposta por Nicolescu
(2000) e do pensamento complexo retratado por Morin(2003)
Machado Silva e Viera (2017) apontam a interdependência e subjetividade
apresentadas por Moraes (2012) ao defender o paradigma ecossistêmico e suas
concepções de interações mutuas entre os fenômenos e apresentam que :“Essa
noção, tratada no âmbito da educação, levará a uma proposta pedagógica na qual
o conhecimento se constitui em criação dialógica nas interações e
questionamentos, e não nas certezas e conteúdos dados. Isso implica uma
indagação sobre o modelo disciplinar e propõe a presença de atitudes
transdisciplinares nos processos de aprendizagem e no modo de organização
formal da educação (NICOLESCU, 2000).” Pág. 10 E ainda ressaltam a
necessidade de superar a visão racionalista e considerar como elementos
produtores do conhecimento: o contexto, as emoções, os sentimentos, a intuição e
a espiritualidade.
Machado Silva e Viera (2017) apresenta conceitos de paradigma propostos por
Kuhn (2009), Morin (2005) e afirmam que Moraes(2012) utiliza as concepções
desses autores e trata-se de um “modelo estrutural e estruturante das visões
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geradas por determinada cultura além de ser um referencial para as produções
teóricas e os modelos de organização social, econômico e científico. E ainda
consiste em uma noção nuclear ao mesmo tempo que integra os aspectos
linguísticos, lógicos e ideológicos”. Pag. 10
Moraes (2012) apresenta críticas ao racionalismo cientificista que é base do
paradigma moderno por responder ao pensamento lógico medieval que
impossibilita a compreensão de outras possibilidades de conhecimento e destaca
as influências da “teoria heliocêntrica de Copérnico, o empirismo científico de
Bacon, a observação experimental e a linguagem matemática de Galileu, o
empirismo radical de Hume e o mecanicismo de Descartes e Newton” pág. 11. E
ainda aponta que a crise do paradigma moderno se dá por não produzir mais
respostas coerentes que solucionem os problemas atuais.
Moraes também ressalta a importância de pensarmos sobre reformulações para
educação pautada na transdisciplinaridade, na formação do educador para atuar
nesse contexto, entendendo a transdisciplinaridade como princípio
epistemológico formulado por níveis de realidade, lógica do terceiro incluído e
complexidade apontados por Nicolescu, (2000).
No que se refere ao pensamento complexo Machado Silva e Viera (2017)
destacam os operadores cognitivos que são fundamentados pelos escritos de
Morin(2003) e incorporados ao paradigma ecossistêmico de Maria Cândida
Moraes. São possibilidades de reformulação do pensamento para transcender os
limites disciplinares e buscar o desenvolvimento de uma visão holística do mundo
e das coisa, são eles: Circularidade, autogeração, dialógico, hologramático,
interação entre sujeito e objeto, ecologia da ação.
Os autores destacam que os operadores cognitivos enfatizam também a
importância da disciplinaridade para construção de uma profundidade teórica e
desse modo tornar possível as relações dialógicas transdisciplinares entre
diferentes saberes. Na perspectiva das ações docente cabe uma reflexão sobre a
criação de ambientes que “proporcionem vivências e experiências de
aprendizagem integrada e transdisciplinar valendo-se de estímulos
multissensoriais, de estratégias didáticas diversificadas, envolvendo a
corporeidade humana, a intuição, a multidimensionalidade humana.” pág. 16.
Nessa perspectiva estima-se ressignificação da educação tradicional pautada na
transmissão de conteúdos com absorção destes em aprendizagens mecânicas
(AUSUBEL,1980), com valorização da multireferencialidade da realidade e
ampliar os níveis de conhecimento e percepções como propõe Moraes (2014)
Machado Silva e Viera (2017) revelam que a prática docente exercida por Maria
Cândida Moraes proporciona caminhos para o desenvolvimento de autonomia e
protagonismo discente dentro da perspectiva ontológica do paradigma
ecossistêmico retratado por Moraes(2012) a referida professora ainda estimula as
percepções subjetivas e propõe para o processo de aprendizagem de seus
estudantes uma formação pautada nos três movimentos: de auto, hetero e eco
organização.

65. Re: Síntese 3

Sábado,
31/03/2018,
18:54:35
MCM Professora mediadora externa a UFC
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Olá MIR e demais colegas: O que seria "uma formação pautada nos três
movimentos: de auto, hetero e eco organização. "?

66. Síntese 4

Quinta,
29/03/2018,
22:42:01
MIR Professora formadora interna a UFC

Segunda pegada - As estratégias metodológicas: a trilha de aprendizagem da
docência transdisciplinar
Nessa segunda seção Machado Silva e Viera (2017) retratam a importância da
articulação docente em criar estratégias didáticas diferenciadas, criativas e
inovadoras como estimulo ao desenvolvimento do potencial criativo dos
discentes, os autores relatam a necessidade da criação de ambiente de
aprendizagem harmônico, com relações pautadas no respeito, confiança e
reconhecimento da capacidade do aluno. Apresentam a “multidimensionalidade
humana e a engenharia complexa que constitui a natureza humana, na qual as
dimensões física, cognitiva, psíquica, emocional e espiritual combinam-se. Enfim,
faz-se necessário privilegiar a ecologia dos saberes (MORAES, 2008).” Pág. 17
Na concepção de Morin(2005) os professores devem se abrir ao pensamento
complexo e isso “ exige que o educador aprenda a se observar, a contemplar, a
sentir, pensar e agir esteticamente, ouvir o som do silêncio, de sua alma, de sua
intuição, estabelecer um diálogo afetivo consigo e com o
mundo.”(MORIN,2005,p.83)
Moraes enfatiza a importância da formação do professor para se promover
ressignificações na educação, novas ações devem ser desenvolvidas para
sistematização de estratégias que valorizem “ambientes emocionalmente
saudáveis e cognitivamente desafiantes” Machado Silva e Viera (2017)
apresentam estratégias metodológicas propostas por Moraes, são elas: contrato
didático, metáfora, perguntas mediadoras, evocações autobiográficas, exposição
dialogada, mediações em ambientes virtuais, sistematização de experiências,
exibição e discussão de vídeos, práticas corporais e reflexivas.
Para Moraes é necessário desenvolver estratégias pautadas em planejamento das
ações didáticas com visões previas das intencionalidades educacionais que o
professor pretende implementar com seus alunos e apontar caminhos para o
desenvolvimento de uma docência transdisciplinar.
Machado Silva e Viera (2017) ainda ressalta a importância de viabilizar
estratégias avaliativas e a sistematização destas na disciplina relatada e afirmam
que contemplaram as funções diagnóstica, formativa, somativa e auto-heteroecoformadora. As ações discentes foram avaliadas em todo o processo de
construção do conhecimento tanto na modalidade presencial como nos momentos
virtuais a finalização da disciplina, no que se refere a avaliação foi contemplada
com auto-avaliação discente em que todos compartilharam suas impressões sobre
a processo educacional vivido e suas ações nesse contexto.

67. Síntese 5

Quinta,
29/03/2018,
22:43:08
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MIR Professora formadora interna a UFC
Terceira pegada - As atitudes da docência transdisciplinar: o saber sobre a ação, a
possibilidade e a mobilidade da ação
Na leitura dessa seção é possível perceber a ênfase apresenta por Machado Silva e
Viera (2017) sobre o contexto de uma aula mediada por Maria Cândida Moraes,
os autores expressam claramente a sensibilidade educacional desta professora na
construção de um ambiente emocionalmente saudável e acolhedor. Há um
destaque e um convite para reflexão sobre a intencionalidade pedagógica
desenvolvida por Moraes ao promover espaços em que o estudante se percebe e
percebe o outro com integração, acolhimento e aprendizagem, dentro de um
processo de construção diária e estabelecimento de confiança mutua entre esses
estudantes/professores
Machado Silva e Viera (2017) retratam estratégias didáticas para atitudes
docentes transdisciplinares e aponta a concepção de Machado(2015) quando cita
que: atitude é, a um só tempo, o saber sobre a ação, a possibilidade da ação e a
mobilidade da ação atuando juntamente e no mesmo momento no sujeito
considerando o nível de realização que se pretende alcançar valorizando a
subjetividade e emocionalidade dos sujeitos.
A prática docente de Maria Cândida Moraes é marcada pela flexibilidade na
construção do planejamento dos instrumentos metodológicos e utilização de
diferentes estratégias previamente planejadas que possibilitavam integração entre
o saber ser, conhecer, fazer e conviver, considerando o conhecimento e a
aprendizagem como processos constantes de vir a ser, portanto, inacabados,
incompletos. Pág.27
Machado (2015) destaca outras atitudes da docências transdisciplinar exercidas
por Maria Cândida Moraes em suas mediações pedagógicas, são elas: autonomia,
sentir, pensar, agir, lógica ternária, ciência com consciência, abertura
flexibilidade, incerteza, e emergência, multitemporalidade, ética, escuta sensível e
o diálogo, transculturalidade e transreligiosidade.

68. Síntese 6

Quinta,
29/03/2018,
22:44:18
MIR Professora formadora interna a UFC

Quarta pegada - As marcas impressas nos discentes: considerações provisórias da
trilha de aprendizagem
Machado Silva e Viera (2017) apresentam considerações sobre as experiências
transdisciplinares vividas sob a mediação da professora Maria Cândida Moraes
que possibilitou o incentivo à busca pelo conhecimento e um contexto apropriado
para o desenvolvimento de aprendizagens significativas, Moraes incentivou aos
discentes quanto ao desenvolvimento de um olhar atento à complexidade, a
multidimensionalidade e a multireferencialidade da realidade valorizando os
diferentes níveis de percepções da realidade existentes num contexto educacional
Os autores ressaltam a importância da intencionalidade didática que deve estar
contida no planejamento ao propor integração dos conteúdos e formas adequadas
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para se promover a percepção de outras realidades e diálogo entre os saberes
permeados pela transdisciplinaridade e destacam as estratégias didáticas
desenvolvidas ao longo da disciplina foram permeadas por uma “docência com
atitude dialógica, flexível, sensível, integradora, inovadora, criativa,
multidimensional, facilitadora do diálogo ciência/docência e consciência, tendo a
ética como elemento transversal às ações desenvolvidas”. P. 33
Maria Cândida Moraes deixa em seus discentes as marcas de uma docência atenta
e as indicações para a necessidade de conhecer-se plenamente, conhecer o
educando para promover uma ligação entre os saberes em espaços de atuação de
múltiplas interfaces, valorizando o potencial criativo do estudante que é parte
fundamental para o seu processo de aprendizagem. A autonomia deve ser
valorizada como incentivo ao envolvimento com a diversidade de saberes e suas
possíveis conexões, desse modo, pode ser possível promover a construção de um
contexto educacional permeado pela alegria, encantamento e esperança.
Os autores também ressaltam a importância da transdisciplinaridade como fator
de percepção da realidade e da compreensão das possibilidades existentes entre as
relações sujeito e objeto, pra além de uma lógica binária sempre haverá uma
terceira possibilidade ainda não explorada proposta pela lógica do terceiro
incluído(MORAES, 2014). Diante do exposto é valido ressaltar a importância da
complexidade para o desenvolvimento de práticas docente que busque o
entendimento integral dos fenômenos evitando o reducionismo e fragmentação do
conhecimento
Encerrando momentaneamente as trilhas de uma trajetória aprendente
Os autores encerram retomando as analogias metafóricas do trabalho árduo ao
arar o solo para o desenvolvimento de plantações com as atitudes fundamentais
de coragem para se promover transformações culturais dentro da perspectiva
intelectual desenvolvidos por Maria Cândida Moraes, as influências de seu
pensamento sistematizado, sua ética e generosidade deixaram marcas e alterações
epistemológicas na contemporaneidade deixando um legado para reflexões para
renovação da prática docente com novos meios de pensar, agir e saber fazer,
propondo a execução de ações transdisciplinares e o exercício a cada estudante de
vivenciar o pensar complexo em processos prazerosos e profundos de reflexões e
de transformações de suas ações.
O maior desafio relatado pelos autores para a docência transdisciplinar é referente
a dificuldade de abertura do professor para vivenciar o pensamento complexo
devido as influências de seu processo formativo que é pautado no pensamento
simplificador o que sugere ressignificações nos processos de formação inicial e
continuada de professores
Machado Silva e Viera (2017) também apontam como desafio a necessidade de
desenvolver o olhar transdisciplinar pelo docente uma vez que não há receitas
prontas ou procedimentos que possam direcionar essa ações.

69.

Quinta,
Segunda Pegada: As estratégias Metodológicas: A trilha de aprendizagem
29/03/2018,
da docência transdisciplinar.
23:44:05
RD Professor formador interno a UFC

330
Diante do cenário educacional do século XXI, percebemos um esforço enorme
pela busca da autonomia, pelo compromisso das relações interpessoais, com a
preservação do meio ambiente e com a formação integral do aluno. Para tanto
Morais nos faz refletir sobre a importância da docência transdisciplinar como uma
estratégia metodológica favorecedora para aflorar a criatividade e o interesse do
aluno pela busca do conhecimento.
Para tanto o professor mediador tem um papel fundamental, no que se refere a
necessidade de observar atentamente e conscientemente o contexto social,
cultural e econômico em que as relações ocorrem, pois segundo Morais “ o meio
e os demais sujeitos, em suas interações, transformam a realidade a cada
momento”.
Cabe ao professor está aberto ao pensamento complexo, aprendendo a observar, a
pensar, agir e acima de tudo estabelecer um diálogo igualitário, desenvolvendo
um clima harmonioso e afetuoso com o aluno, pois segundo Maria Cândida de
Morais a criação de ambientes emocionalmente saudáveis e desafiadores são
caminhos para transformação na educação.
No presente capítulo os autores descrevem as múltiplas estratégias metodológicas
que Maria Cândida de Morais desenvolveu no decorrer da disciplina e que
favoreceram o fortalecimento da docência transdisciplinar. Tais como: contrato
didático; metáfora; perguntas mediadoras; evocações autobiográficas; exposição
dialogada; meditações em ambientes virtuais; sistematização de experiência;
exibição e discussão de vídeos; práticas corporais e reflexivas.
Após todo percurso metodológico Morais utilizou as estratégias avaliativas
baseadas na compreensão e aplicação de temas e conceitos vivenciados durante a
disciplina nos ambientes presenciais e virtuais de aprendizagem. Sugeriu que os
alunos compartilhassem suas avaliações sobre a disciplina e sua atuação docente
buscando dessa forma desenvolver a heteroavaliação e a ecoavaliação.

70. A auto-hetero-eco formação

Sexta,
30/03/2018,
09:50:22
UT Professor formador interno a UFC

Bom dia a todos.
Segundo Moraes (2007) a formação docente, a partir da transdisciplinaridade,
com base na Complexidade, envolve:
• a formação na relação consigo mesmo (autoformação);
• a formação na relação com o outro (heteroformação);
• a formação com o meio ambiente (ecoformação).
Como pode o professor ter uma formação prática reflexiva e crítica, para cada
nível de realidade, ou seja, a realidade microfísica (da escala supra atômica), a
microfísica (escala subatômica) e a realidade virtual (NICOLESCU, 2002), no
seu aspecto auto-hetero-eco?
Que desafios deverão passar os professores nesta formação?
Quais as atividades desenvolvidas para este fim?
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Moraes, M. C. A Formação do Educador a partir da complexidade e da
transdisciplinaridade. Diálogo Educ., Curitiba, v. 7, n. 22, p.13-38, set./dez. 2007.

71. Re: A auto-hetero-ecoformação

Sexta,
30/03/2018,
11:18:57
RD Professor formador interno a UFC

O perfil do docente para atuar de forma dinâmica e eficaz neste cenário
educacional do século XXI é bem complexo, no que se refere as características
humanas, sociais e ecológicas inerentes a sua formação e atuação. O educador
deve ter um perfil co-investigador e pesquisador, favorecendo ao seu aluno um
ensino de qualidade que alcance uma dimensão transformadora e transdisciplinar
que supere as concepções que se baseiam em uma só disciplina, em detrimento
das contribuições das outras, ou seja para avançar no desenvolvimento científico
em educação, é necessário superar o fundamentalismo ou atitude de resistência a
novas explicações, sabendo negociar e chegar a consensos com os estudantes no
processo de ensino e aprendizagem e na elaboração das normas de convivência.

72. Re: A auto-hetero-ecoformação

Domingo,
01/04/2018,
20:31:38
MCM Professora mediadora externa a UFC

Penso que aqui tem algo muito importante, mas antes talvez seja interessante
explicarmos com qual conceito de "formação" que estamos trabalhando, pois
talvez seja necessário ampliarmos este conceito.
isto porque as tradições pedagógicas têm localizado a formação nos dispositivos
tecnológicos e didáticos ou no ensino como determinante da capacitação ou do
aprendizado, mas como um fenômeno pretensamente isolado, deixando de lado o
sentido maior da formação. Então, qual seria este sentido maior?
Sexta,
30/03/2018,
14:37:20
RD Professor formador interno a UFC

73. 3º Pegada: As atitudes da docência transdisciplinar

Percebemos que a sala de aula funciona como o gigantesco laboratório de
conhecimentos, relações interpessoais e que por sua vez afloram muitas emoções
nos mais diversos contextos, cabendo ao professor à função de mediar e equilibrar
de forma dinâmica e eficaz esses processos de auto, hetero e eco – organização a
partir das relações de confiança entre os sujeitos do processo de ensino.
Neste contexto a professora Maria Cândida de Morais de forma brilhante nos faz
refletir sobre as relações de mediação pedagógica que ocorrem nos espaços
educativos, tornando-o um local de encontro do aluno consigo mesmo, com os
outros e com a natureza.
Essa relação conflituosa deve ser mediada com muita cautela, e que por sua vez o
professor mediador tenha atitudes mobilizadoras que possibilitem o contato direto
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das ações pedagógicas vinculadas às competências socioemocionais do sujeito.
Maria Cândida de Morais nos traz um exemplo dessas relações: respeito,
tolerância, humildade, amor, comprometimento com o conhecimento como
marcas fundamentais na mediação pedagógica, devendo a mesma ser transmitida
de forma suave e espontânea de acordo com as necessidades do processo
formativo, favorecendo um clima educacional de confiança entre educadores e
alunos, pautado nos pilares educacionais ( Morin): Aprender a ser, aprender a
conhecer, aprender a conviver e aprender a fazer.
Tais atitudes, mostram indícios de um processo de mediação pedagógica baseada
na docência transdisciplinar que segundo Machado (2015), são fundamentais a
formação integral do estudante, favorecendo ao mesmo desenvolver sua
autonomia, sentir pensar agir, lógica ternária, ciência da consciência, abertura,
flexibilidade, incerteza e emergência, multitemporalidade, ética, escuta sensível,
transculturalidade, e transreligiosidade.
Enfim, todas essas características atitudinais que MCM nos traz em sua vivência e
experiência na docência nos faz refletir sobre a importância da formação
transdisciplinar do docente como elemento fundamental na integralização dos
estudantes com a sociedade durante sua formação.

74. Questionamento para TODOS

Sábado,
31/03/2018,
09:55:02
UT Professor formador interno a UFC

Bom dia a todos
Na segunda pegada Machado Silva e Viera (2017) expõe várias estratégias
metodológicas propostas por Moraes para uma aprendizagem ecossistêmica
transdisciplinar, dentre elas temos as MEDIAÇÕES EM AMBIENTES
VITUIAIS.
Será que está ocorrendo uma APRENDIZAGEM ECOSSISTÊMICA
TRANSDISCIPLINAR durante os nos estudos de coaprendizagem e
coinvestigação neste ambiente virtual de aprendizagem (fórum de discussão)?
Quais as características que se pode enumerar, que mostra que existe uma
aprendizagem ecossistêmica transdisciplinar em nossas interações?
Podemos destacar:
1° - O aluno atua como sujeito do processo de aprendizagem, realizando
postagem com coaprendizagem e coinvestigação;
2º - O professor se comportar como mediador pedagógico;
3º - Como estratégia de aprendizagem, o professor pode ambientes virtuais de
aprendizagem (AVA), utilizando a ferramenta fórum de discussão;
4º - Considera o erro, como forma de aprendizagem do aluno, na perspectiva do
3º incluído.
Quais seriam outras características?
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Sábado,
31/03/2018,
12:59:40
RD Professor formador interno a UFC

75. Re: Questionamento para TODOS

Olá UT.
Dialogando um pouco com seus questionamentos, gostaria de tecer algumas
contribuições.
1) Segundo o modelo transdisciplinar interacionista, o aluno é o foco do processo
de ensino aprendizagem, sendo capaz de gerenciar seu conhecimento em espaços
e tempos distintos.
2) Quanto ao professor neste cenário educacional do século XXI, tem que
apresentar como característica um comportamento construtivista e dialógico,
sendo capaz de articular e mediar os espaço de aprendizagem, favorecendo ao
aprendiz condições cognitivas para maturar as informações oriundas das diversas
áreas do conhecimento, desenvolvendo sua autonomia e seu senso de crítico.
3) Os espaços assíncronos tem mostrado fortes indícios de uma aprendizagem
mais interacionista do ponto de vista da aprendizagem, pois os mesmos
favorecem uma abrangência nas relações transdisciplinares nos mais diversos
espaços e tempos, além do mais utilizar ferramentas pedagógicas tais como
Teleduc, softwares, simuladores tornam o ensino mais empolgante e dinâmico.
4) Quanto ao erro, considero um fator super importante no processo de ensino
aprendizagem, visto que através do mesmo o aprendiz pode maturar as
informações de forma mais embasada. Na perspectiva do terceiro incluído, ou
seja nessa zona de ressignificação e auto-organização das informações o erro
pode contribuir para uma maior internalização da informação na estrutura
cognitiva do aluno.
Portanto esses fatores que foram citados, fazem parte da docência transdisciplinar
que por sua vez segundo Maria Cândida de Morais está possibilitando ao aluno
ter uma visão de mundo ecossistêmico, no qual o conhecimento se constitui
através do diálogo aberto, das interações transdisciplinares, quebrando o
paradigma do racionalismo científico.

76. Re: Re: Questionamento para TODOS

Sábado,
31/03/2018,
17:00:11
MCM Professora mediadora externa a UFC

Olá RD e demais companheiros... Muito boa resposta!
Além das dimensões construtivista e interacionista em que se parte do
fundamento de que o sujeito vai aprendendo, conhecendo, construindo as suas
inteligências, interagindo com os objetos do conhecimento, desenvolvendo-se
continuamente por meio de processos reguladores, auto-organizadores a partir da
dança do pensamento que permite a construção de um saber relacional, gerado na
interação professor/aluno, aluno/meio... existem outras dimensões importantes e
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complementares no pensamento ecossistêmico. Alguém mais gostaria de
colaborar?
Vamos dando algumas outras dicas: A física e a biologia também revelam que
somos influenciados pelos pensamentos, pelas ideias, pelos valores e processos
dos outros e que nossas construções não são apenas individuais, mas, sobretudo,
coletivas. Explicam também que a força da vida está no enlace, nas relações, nas
alianças, nas parcerias e cooperações e que devemos nos recordar sempre de que
a nossa evolução é e será sempre coletiva. Não evoluímos sozinhos, mas junto
com o nosso entorno.
Agora ficou muito fácil! O pensamento ecossistêmico possui as dimensões
construtivista, interacionista...

77. Re: Re: Re: Questionamento para TODOS

Domingo,
01/04/2018,
16:14:24
RD Professor formador interno a UFC

Baseado no estudo do capítulo de livro proposto no fórum 4. Qual deve ser o
perfil do educador diante do contexto de aprendizagem ecossistêmica
transdisciplinar? e do aluno como protagonista no processo de ensino
aprendizagem? como ambos se relacionam?
Domingo,
78. Re: Re: Re: Re: Questionamento para TODOS
01/04/2018,
20:14:20
MCM Professora mediadora externa a UFC
Muito importante sua pergunta. Vamos ver quem se encoraja a responder! abs
Terça,
79. Re: Re: Re: Re: Questionamento para TODOS
03/04/2018,
23:01:49
MCM Professora mediadora externa a UFC
Sim, esta questão feita pelo RD é fundamental: Qual é o perfil do educador
transdisciplinar em um contexto de aprendizagem ecossistêmico?
Para tanto, é preciso lembrar que O Pensamento Ecossistêmico traz consigo uma
epistemologia construtivista interacionista (ou fenomenológica) que considera o
sujeito singular em seu ambiente ecológico e social, sua cultura, suas
interações...e recusa toda formalização abusiva por parte do docente...
Terça,
80. Re: Re: Re: Re: Re: Questionamento para TODOS
03/04/2018,
23:09:20
MCM Professora mediadora externa a UFC
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Se a transdisciplinaridade traz consigo uma nova epistemologia e uma
metodologia que abre as disciplinas, sem negá-las; que reconcilia o sujeito e o
objeto do conhecimento; que tenta criar um todo coerente com os diversos
fragmentos do conhecimento; que dá sentido às interações entre os diversos
campos... que faz a ponte entre as disciplinas e os saberes individuais e coletivos,
entre os diversos objetos disciplinares e as múltiplas dimensões do sujeito-- qual é
o perfil do docente transdisciplinar? Qual é o perfil deste professor capaz de
transgredir e, ao mesmo tempo em que delimita fronteiras, ele ousa ir mais além,
ousa rompê-las, abrindo-se à complexidade e à multirreferencialidade?

81. Re: Re: Re: Re: Questionamento para TODOS

Quarta,
04/04/2018,
23:15:10
MGR Aluna cursista

Deve ser um professor disposto, aberto ao diálogo, ao pensamento complexo para
o agir estético.

82. Re: Re: Questionamento para TODOS

Sábado,
31/03/2018,
18:56:33
MCM Professora mediadora externa a UFC

Olá, prof e demais colegas: O que seria "uma visão de mundo ecossistêmica"?

83. Re: Re: Re: Questionamento para TODOS

Terça,
03/04/2018,
15:10:39
UT Professor formador interno a UFC

Boa tarde, Profa., MCM
Campos (1994, p.17) nos sugere que a ideia de totalidade nos remete a “uma
visão de mundo ecossistêmico”, com da relação conexão do homem com o
mundo e o lugar em que habita e a ética singular.
Temos nas questões ambientais, uma abordagem de temas sistêmicos, em que
ocorrem vários fenômenos que se inter-relacionam, por meio de fluxos de matéria
e energia. Não se podem tratar questões ambientas sem levar em consideração o
macro e micro. A humanidade em sua plenitude, não tem a consciência desta
dimensão sistêmica, permanecendo ainda com os mesmos comportamentos,
degradando de forma contínua os ambientes.
Uma ética-universal, para que se tenham valores morais e metafísicos, para que
sejam transmitidos de geração em geração, ainda é mais difícil de acontecer.
Muitas culturas têm comportamentos diferentes, o que torna a convergência para
uma mesma ética, ainda mais remoto de acontecer.
CAMPOS, M. D’Olne. Fazer o tempo e o fazer do tempo; ritmos em concorrência
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entre o ser humano e a natureza. Ciência & Ambiente, Santa Maria, n.8, p.7-33,
1994.

84. Diálogo sobre a visão ecossistêmica

Domingo,
01/04/2018,
16:07:03
RD Professor formador interno a UFC

Olá professora MCM. Muito significativo seu questionamento. Compreendo que
diante da complexidade como as pessoas pensam, agem e se relacionam,
percebemos indício de quebras de paradigmas ao observarmos a forma como as
informações transitam e se (res)significam constantemente. No contexto
educacional atual percebemos uma preocupação em criar sentido naquilo que se
pesquisa ou estuda, visto que está mais do que comprovado que a
unidisciplinaridade não se sustenta do ponto de vista das relações planetárias, na
qual as áreas do conhecimento dialogam e se completam constantemente de
forma transdisciplinar, forçando professores mudarem sua forma de pensar e
atuar, e o aluno passando a ser o protagonista do seu conhecimento. Na minha
concepção é o que chamamos de visão ecossistêmica, proporcionando uma
profunda reflexão sobre a necessidade de possuirmos diferentes saberes, em
distintas dimensões, contribuindo para uma formação integral do indivíduo,
capacitando o mesmo inter-relacionar ciências, tecnologias, sociedade e as
relações com meio ambiente (CTSA) por meio de práticas educativas.

85. Re: Diálogo sobre a visão ecossistêmica

Domingo,
01/04/2018,
20:44:29
MCM Professora mediadora externa a UFC

Muito bom, RD!
Acrescentando um pouco mais, uma nova cosmovisão implica novas bases
ontológicas explicativas do SER e da REALIDADE e que por sua vez, requer
novas explicações epistemológicas e metodológicas. Pressupõe, portanto, novas
maneiras de SER, de CONHECER, de FAZER e de VIVER/CONVIVER.
A cosmovisão tradicional vem sendo insuficiente ao trazer consigo um conjunto
de valores insustentáveis com sérias consequências para o futuro da humanidade.
Assim, para mudar esta "visão de mundo" é preciso novos fundamentos da
ciência, o que as teorias da Complexidade e da Transdisciplinaridade realmente
nos ajudam ao oferecerem novas ferramentas intelectuais para problematizar o
real, a natureza, o mundo e a vida. Esses instrumentos (como os operadores
cognitivos para um pensar complexo, a lógica ternária...) nos ajudam a pensar
complexo, ou seja, a superar dicotomias, fragmentações disciplinares, os
reducionismos e a melhor compreender as relações de interdependências e as
interações nos mais diferentes domínios da natureza. Tais aspectos colaboram
para a construção de novas perspectivas civilizatórias para a humanidade e para o
planeta como um todo. Será que ficou mais claro?
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86. Re: Re: Diálogo sobre a visão ecossistêmica

Domingo,
01/04/2018,
20:47:30
MCM Professora mediadora externa a UFC

E a visão ecossistêmica, tendo como eixos a complexidade e a
transdisciplinaridade, amplia as relações e os processos de interdependência entre
os elementos constituintes do triângulo da vida (Indivíduo/sociedade/natureza).
Abs

87. Fórum 4

Segunda,
02/04/2018,
17:33:43
WHS Aluna cursista

O texto proposto para a presente discussão traz importantes e necessários saberes
à formação docente. Metaforicamente, os autores iniciam seus escritos falando
sobre a nobreza do trabalho docente da professora Maria Cândida de Moraes para
com a formação de seus alunos, sendo ela a responsável por “abrir caminhos de
semeaduras de novos pensamentos, de novas ações, de novo jeito de sentir, de
novos paradigmas”.
Desse modo, eles objetivam sistematizar as experiências de um semestre em que
cursaram a disciplina Docência Transdisciplinar, destacando “ as marcas”
deixadas pela professora em suas vidas, chamando essas marcas de pegadas. No
decorrer do texto, os autores tecem uma discussão sobre como a disciplina se
constituiu, quais objetivos integram e como a professora oportunizou cada autor a
trilhar seu próprio caminho a partir dos sulcos deixados por ela. Cada pegada trata
sobre os impactos deixados pela docente e conceitos que são necessários a
compreensão transdisciplinar.
1- A PEGADA DO PENSAMENTO REPRESENTA O CAMINHO
PERCORRIDO NAS TRILHAS DE APRENDIZAGEM DAS CONCEPÇÕES E
DIMENSÕES ONTOLÓGICAS E EPISTEMOLÓGICAS EM DIREÇÃO AO
UNIVERSO DA DOCÊNCIA TRANSDISCIPLINAR;
2- A PEGADA DAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS REFERE-SE ÀS
DIFERENTES POSSIBILIDADES DIDÁTICAS PARA TRABALHAR BASES
TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM A DOCÊNCIA TRANSDISCIPLINAR;
3- A PEGADA DAS ATITUDES RELACIONA-SE AO JEITO DE MEDIAR E
EXPERIENCIAR A DOCÊNCIA PELAS BASES DA
TRANSDISCIPLINARIDADE;
4- A PEGADA IDENTITÁRIA TRATA SOBRE CADA UM COM SEU JEITO
DE FAZER A DOCÊNCIA
Os autores trazem também algumas discussões pertinentes sobre paradigmas
educacionais, onde citam o livro da professora O Paradigma Educacional
Emergente (1997) como espaço de superação das concepções do paradigma
dissociativo, modelo este que disciplinariza e fragmenta as ações educativas. Ao
redigirem sobre os paradigmas emergentes, os autores tratam sobre o paradigma
ecossistêmico de educação, relatando ser possível criar uma proposta pedagógica
baseada na dialogicidade. Neste modelo, a transdisciplinaridade é uma postura a
ser adotada, é uma postura epistemológica.
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Sobre essa epistemologia os autores trazem a concepção de NICOLESCU, 2000,
de a constituição dessa epistemologia “se concretiza a partir da interdependência
relacional entre seus três pilares constitutivos: níveis de realidade, lógica do
terceiro incluído e complexidade”. A lógica do terceiro incluído rompe com com
a lógica binária, considerando possibilidades. A complexidade, um dos pilares da
transdisciplinaridade, rompe com a postura linear do conhecimento, propondo um
olhar mais abrangente, ou seja, multidimensional e o pensamento complexo se
organiza a partir de operadores cognitivos.
São operadores cognitivos:
a)Circularidade;
b)Autogeração;
c)Dialógico;
d)Hologramático;
e)Interação entre sujeito e objeto;
f)Ecologia da ação.
É importante destacar que a transdisciplinaridade não nega o pensamento
disciplinar, pois os conhecimentos disciplinares precisam de um aprofundamento
para que possam ser explorados de forma mais completa e assim perceber suas
possíveis relações com outros saberes.
Outro ponto que merece destaque é o modo com que os autores sistematizaram a
metodologia adotada pela professora da disciplina, pois discriminam cada parte e
assim podemos perceber a importância de cada passo dado para a realização da
aulas. Pode-se observar a semelhança com as aulas do prof Júlio quando busca
trazer vídeos de outras culturas para introduzir a aula, quando não encerra as
discussões nas aulas presenciais, quando coloca seus orientandos dentro de uma
exposição dialogada.
Também é importante salientar o que os autores apontam sobre as atitudes de um
professor transdisciplinar. Algumas atitudes são: autonomia, levar em
consideração a lógica ternária, evitando a lógica binária, a escuta sensível e o
diálogo, a postura ética, dentre outras posturas que apesar de serem difíceis de
serem alcançadas, vimos, nesta experiência, que é algo possível.
Por fim, retomam o que já foi posto sobre a riqueza da prática da professora
Maria Cândida de Moraes por pura intencionalidade. Destacam a aprendizagem
significativa e transformadora que foi vivenciar esta disciplina, fazendo-os sentir
a necessidade de serem seres transdisciplinares, dar ênfase em práticas
transdisciplinares.

88. Re: Fórum 4

Terça,
03/04/2018,
13:18:09
UT Professor formador interno a UFC

Boa tarde, WHS.
A escola se mantém no ensino behaviorista, em que aluno apenas memoriza e o
professor apenas transmite um conteúdo acabado. Na proposta Transdisciplinar,
apresenta a oportunidade de ter aprendizagem mais significativa, na perspectiva
construtivista, em que pode adotar a teoria Ausubeliana. O professor pode dar
abertura ao pensamento complexo dos alunos, considerando o princípio do 3º
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incluído, visto que nem todos os alunos interpretam a realidade da mesma
maneira. A sala de aula é propícia à integração, ao acolhimento, à aprendizagem.
Existem múltiplas estratégias metodológicas e estratégias avaliativas para este
paradigma.
Como você é Pedagoga e realiza investigação sobre o ensino de matemática e
suas relações com as tecnologias, será que você visualiza a necessidade de
renovação de estratégias e recomendações direcionadas à Formação Docente
Transdisciplinar me sua pesquisa?

89. Re: Re: Fórum 4

Terça,
03/04/2018,
15:58:16
WHS Aluna cursista

Ótimas colocações, prof UT. Super concordo com a inserção de outras
metodologias na escola, tendo a transdisciplinaridade como eixo central. Na
verdade, a educação carece de novos caminhos, é uma lástima insistir em um
modelo rígido que não visa a conexão entre os saberes. Respondendo sua
pergunta, meu projeto busca fazer essa relação de trabalhar saberes matemáticos
por meio das tecnologias. Penso que o uso pedagógico de ferramentas
tecnológicas para o trabalho com matemática com pedagogos já é uma ruptura
com as estratégias convencionais que muito encontramos na escola. Ver na
informática educativa meios de se reconstruir conceitos que foram construídos
equivocadamente por pedagogos, o que é muito comum encontrar, é uma
estratégia alternativa e transdisciplinar, pois ao menos tempo que relacionamos
diferentes saberes, matemática e tecnologia, estamos interagindo em um espaço
digital formativo e colaborativo.

90. Re: Re: Re: Fórum 4

Terça,
03/04/2018,
22:38:16
MCM Professora mediadora externa a UFC

Olá, WHS e demais companheiros, não seria o ambiente virtual um locus
privilegiado para a mediação pedagógica transdisciplinar nutrida pelos operadores
cognitivos para um pensar complexo? Abs

91. Re: Re: Fórum 4

Terça,
03/04/2018,
22:49:49
MCM Professora mediadora externa a UFC

Muito boa pergunta, prof. UT! Mas, antes creio que é importante que nossa amiga
WHS nos ajude a pensar em como mudar o ensino de matemática que assim,
como o de outras disciplinas, continua sendo absurdamente, instrucionista. Os
dados do aprendizado em matemática revelam que, por vários motivos, ele vem
decaindo ao longo dos anos...Apenas 10% dos alunos aprendem matemática,
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segundo dados do ENEM de 2013. E é preciso reverter este processo, cultivando
a autonomia e a autoria discente, o protagonismo do aluno... a questão é como
podemos ajudar o aluno a aprender a pensar, a aprender a pesquisar , a refletir, a
fazer escolhas e descobertas... será que a transdisciplinaridade poderá colaborar
neste sentido? Precisamos de uma outra pedagogia, de uma outra didática,
pautadas em novos fundamentos da ciência e em novas bases ontológicas,
epistemológicas e metodológicas.

92. Re: Re: Re: Fórum 4

Terça,
03/04/2018,
22:52:14
MCM Professora mediadora externa a UFC

Por falar em didática, a questão é como articular a lógica dos saberes a ensinar
(dimensão epistemológica) com a lógica dos modos de aprender (dimensão
psicopedagógica)?

93. Re: Re: Re: Re: Fórum 4

Quarta,
04/04/2018,
15:09:51
MC Professor formador interno a UFC

Olá, Professora MCM. Acredito que essa pergunta é um grande desafio tanto para
educadores, quanto para os demais ramos acadêmicos, sendo que ela será
respondida em décadas ou quem sabe ao longo do terceiro milênio. Tomando por
referência o que foi apresentado no texto acredito eu que, do ponto de vista
transdisciplinar, a ciência como nos conhecemos necessita de novas bases
epistemológicas, sendo muito útil entender e estruturar o processo de construção
do conhecimento a partir dos operadores cognitivos da complexidade:
circularidade, hologramático, dialógico, autogeração, ecologia da ação etc. Ao
mesmo tempo, se faz necessário criar ambientes de aprendizagem integrada e
transdisciplinar o que requer levar em consideração a multidimensionalidade, a
multireferencialidade e a complexidade como eixos de referência do processo
educacional. Como destaca o texto, se faz importante formar sujeitos em três
niveis: auto-organização, hetero - organização e eco - organização.

94. Re: Re: Re: Re: Re: Fórum 4

Quarta,
04/04/2018,
21:57:28
MCM Professora mediadora externa a UFC

Olá, Prof. MC, muito boa a sua resposta! Mas, penso que em vez de "Como
destaca o texto, se faz importante formar sujeitos em três níveis: autoorganização, hetero-organização e eco-organização.", acho que falei em
autoformação, hetero formação e eco formação..., concorda? Abs
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95. Re: Re: Re: Fórum 4

Quarta,
04/04/2018,
19:25:04
RD Professor formador interno a UFC

Olá, professora.
Realmente os indicadores educacionais externos tais com o PISA, apontam que o
ensino de matemática está defasado se compararmos aos resultados obtidos nos
países desenvolvidos, fato é que o ensino de matemática trabalhado nas escolas
brasileiras traz em seu bojo características de um modelo de ensino memorístico,
instrucionista e totalmente desprovido de significados para os estudantes. Temos
que realizar uma reflexão sobre a práxis pedagógica do professor, que ainda em
sua maioria utiliza uma metodologia tradicional durante suas aulas. Na minha
concepção a grande questão encontra-se na forma como a transdisciplinaridade é
trabalhada em sala, pois muitos professores comentam, mas não a utiliza de forma
eficaz e significativa durante suas aulas, ou seja, temos que repensar as formas
metodológicas de interação dentro dos ambientes pedagógicos de ensino.

96. "

Quarta,
04/04/2018,
20:46:00
WHS Aluna cursista

Concordo, Prof RD. Penso que o trabalho com a matemática deve também estar
voltada para a reflexão, para além da visão "utilitarista". O investimento em
metodologias por parte do professor é determinante na formação do aluno que
deve estimulado a pensar, a maturar os desafios lançados pelo professor.
Aproveito para citar uma metodologia que irei utilizar em minha pesquisa, a
Sequência Fedathi, preconizada por um professor aqui da casa. Essa metodologia
está centrada na postura do professor como responsável por levar seus alunos à
reflexão e o fazer matemático. Composta por 4 etapas (Tomada de Posição,
Maturação, Solução e Prova), vejo essa metodologia como uma alternativa de
trabalho para nossa educação básica. Esta metodologia propõe que antes de
iniciar as etapas da sequência, que pode ou não ser linear, é preciso que o
professor realize uma análise ambiental e teórica a respeito do público e do
espaço em que irá atuar, pois são fatores importantíssimos a serem considerados
antes do planejamento. As etapas são (1) Tomadas de posição – consiste na
apresentação de uma situação desafiadora que pode ser na forma escrita, verbal,
por meio de jogos, ou de outra forma, pode ser realizada em grupo ou
individualmente; (2) Maturação – representa o momento em que o estudante
busca identificar e compreender as variáveis envolvidas na situação que lhe foi
apresentada. Nessa ocasião, o professor deve mediar levantando algumas questões
(hipóteses
e contraexemplos) que possam vir auxiliar o aprendiz no entendimento do
problema, exemplo,
refletir sobre: o que é pedido na situação? Quais os dados fornecidos? O que a
situação solicita?
Quais as variáveis envolvidas na situação apresentada? (3) Solução – sinaliza a
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fase em que o aprendiz organiza esquemas para encontrar a solução, e os
apresenta ao grupo maior. Diante das soluções apresentadas, o professor tem o
papel de contra argumentar, apresentando, se necessário,
contraexemplos, promovendo equilíbrios/desequilíbrios cognitivos no estudante
com o intuito de ampliar e consolidar os conhecimentos, a fim de esclarecer
possíveis dúvidas nas soluções (hipóteses) dos estudantes; e por fim, (4) Prova –
representa a etapa em que o estudante faz a verificação da solução encontrada
confrontando o resultado com os dados apresentados, nesse momento, o professor
faz analogias com os modelos científicos preexistentes, formaliza o conhecimento
científico construído e formaliza matematicamente o modelo apresentado.
(SANTOS, 2017, p. 1-2)

97. Revisitando a leitura

Quarta,
04/04/2018,
23:07:51
MGR Aluna cursista

Revisitando a leitura, pode-se dizer que o capítulo sistematiza as experiências
com base em observações, anotações, pesquisas bibliográficas e vivências durante
a disciplina Docência Transdisciplinar mediada pela profa. Maria Cândida.
Chama atenção a forma afetiva na qual os 15 encontros ocorreram. Ambos podem
ser classificados como pegadas eternizadas:
Pegada do pensamento; das estratégias metodológicas; das atitudes; pegada
identitária.

98. Resumo Docência Transdisciplinar

Quinta,
05/04/2018,
02:41:11
MN Aluna cursista

Docência Transdisciplinar
As marcas estão associadas as experiências do trabalho docente de Moraes, que
deixou nas trilhas dos encontros realizados na disciplina, para tanto, as quatro
pegadas que se eternizaram em terra existencial, de todos que ali se encontravam,
por isso, é fundamental lembrar: a pegada do pensamento representa o caminho
percorrido nas trilhas de aprendizagem das concepções e dimensões ontológicas e
epistemológicas em direção ao universo da docência transdisciplinar; a pegada as
estratégias metodológicas refere-se às diferentes possibilidades didáticas para
trabalhar as bases teóricas que fundamentam à docência transdisciplinar; a pegada
das atitudes relaciona-se ao jeito de mediar e experienciar à docência pelas bases
da transdisciplinaridade; e, por fim, a pegada identitária de cada aluno de Maria
Cândida, e autores de um novo jeito de fazer a docência, inspirados pela pioneira
do paradigma sistêmico e educacional emergente.
Daí, então, vale refletir, no âmbito dessa docência transdisciplinar explicitamente
observa-se a necessidade de saberes que englobam todo o processo mediado pelas
competências e habilidades no agir, pensar, sentir, criar individual e
coletivamente ä luz dos fundamentos ontológicos, epistemológicos e
metodológicos. Implica, sobretudo, vivenciar paradigmas emergentes na didática
do ensino e aprendizagem. Dessa forma, acredita-se que essa postura e dinâmica
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idealizada proporciona a si e ao outro um diálogo reflexivo, livre de amarras,
dinâmico e transdisciplinar na docência.

99. Resumo Fórum 04

Quinta,
19/04/2018,
13:50:47
MM Aluno cursista

“A primeira etapa de qualquer lavoura, normalmente não faz ideia dos benefícios
que o trabalho produz”. Estas palavras paradigmáticas de Maria Cândida Moraes
vocacionalizar o pesquisador a ir sempre em frente abrindo novos caminhos de
qualquer uma vista a interlocutor com as culturas emergentes. Não há outro
caminho a não ser dialogando de maneira interdisciplinar com as mudanças na
sociedade globalizada. Primeira Pegada: O pensamento, rumo a descoberta da
docência transdisciplinar. A construção das compreensões das bases ontológicas e
epistemológica da transdisciplinaridade se dá a partir dos seguintes constitutivos:
- Construtivismo; - Interacionismo; - Socioculturais e - Transdisciplinares. A
construção da transdisciplinaridade está entre as disciplinas, através das diferentes
disciplinas e além de qualquer disciplina. É nesta dinâmica que se a lógica do
terceiro incluído se inscreve, bem como a complexidade que questiona a postura
linear do conhecimento. O novo paradigma da educação se configura a partir dos
seguintes constitutivos: circularidade, autogerarão, dialógico, holográfico,
interação entre sujeito e objeto e ecologia da ação. Segunda Pegada: As
estratégias metodológicas: a trilha de aprendizagem da docência transdisciplinar.
As metodologias resgatam a harmonia das relações entre indivíduos, natureza e
sociedade. As estratégias metodológicas se dão pelas: contato didáticos,
metáforas, perguntas mediadoras, evocação autobiográficas, exposição dialogada,
mediação em ambientes virtuais, sistematização de experiências, exibição e
discursão d vídeo, práticas corporais reflexivas e estratégias avaliativas. Terceira
Pegada: As atitudes da docência transdisciplinar: o saber sobre a ação, a
possibilidade e a mobilidade da ação. O contexto da sala de aula mediado por
Maria Cândida Moraes representa um sistema aberto, um sistema complexo, rico
em relações com o outro, com o meio, em que continuamente é possível observar
os processos de auto, hetero e eco organização. E nesta dinâmica que os sujeitos
já não se encontram numa postura de passividade, como meros expectadores, mas
como sujeitos participativos do seu processo formativo. É neste contexto que a
atitude da docência transdisciplinar se encontra pela: autonomia, sentir pensar
agir, lógica ternária, ciência com consciência, abertura, flexibilidade, incerteza e
emergência, multitemporalidade, ética, escuta sensível e o diálogo,
transculturalidade e transreligiosidade, Quarta pegada - As marcas impressas nos
discentes: considerações provisórias da trilha de aprendizagem Nesta quarta
pegada acontece o processo avaliativo de uma aprendizagem significativa, que se
dá: pela empatia ao diferente, as interfaces de saberes, à docência coparticiparia, a
relação EU´TU, as múltiplas conexões, a provisoriedade do saber, enfim a
docência transdisciplinar. .
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Re: Vídeos; Momentos d...
Re: Re: Vídeos; Moment...
78. Re: Re: Vídeos; Moment...
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1.

MN Aluna cursista
MGR Aluna cursista
MGR Aluna cursista

24/04/2018
30/04/2018
30/04/2018

Quinta,
05/04/2018
Fórum 5 iniciado: vamos coaprender juntos !!!
, 21:09:15
Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Boa Noite, Prezados Cursistas.
Iniciamos hoje o Fórum TelEduc 5:
Educação Matemática, Científica e Musical Transdisciplinar.
Vigência: 05 a 18 de abril.
Na Ferramenta Material de Apoio 5, anexamos, dois documentos, que devem ser
primeiramente acessados, na ordem que me reporto aos mesmos:
1. As Orientações Pedagógicas de como iremos conduzir as atividades de estudo
colaborativo do Cap. de Livro no fórum 5 (Conteúdo Pedagógico):
F5_OrientacoesPedagsMateralEstudoV2.pdf
2. O Conteúdo Pedagógico:
F5_EduMatCientifMusTransV1-JWetAl_V2.pdf
Solicitamos que vocês elaborem e postem seus resumos no Fórum 5, e um Mapa
Conceitual no Portfólio Individual. Interajam com pelo menos 2 das postagens de
seus colegas, no Fórum TelEduc.
Não teremos aula presencial no dia 12 de abril.
O Fórum 4 prossegue até domingo, 8/abr., mas ficará liberado seu acesso, se
alguém desejar postar e interagir no mesmo, após esta data.
Vamos todos coaprender e coinvestigar juntos !!!
Sds., a equipe de Formadores.

2.

Re: Fórum 5 iniciado: vamos coaprender juntos !!!

Domingo,
08/04/2018,
22:24:08
CM Aluno cursista

Muito interessante esse artigo e a explicação do professor na última aula sobre se
trabalhar na perspectiva de três disciplinas bastante diferenciadas em seus
conhecimentos, porém tão próximas, com relação da importância de se saber como
uma dar suporte a outra, e isso muitas vezes não é percebido pelas próprias pessoas
da área.

347

3.

Terça,
10/04/2018
00:42:44
UT Professor formador interno a UFC

Re: Re: Fórum 5 iniciado: vamos coaprender juntos !!!

Boa noite, CM,
Como você lembrou, na última aula o Prof. Júlio apresentou a Tese do Doutorando
Ricardo Diniz, destacando que esta Tese será abordada dentro de uma perspectiva
Transdisciplinar, revelando o vínculo dos conteúdos de Matemática, Física e
Música, por meio de um simulador computacional. Estas áreas do conhecimento no
ensino tradicional são tratadas de modos distintos, como se não houvesse nenhuma
conexão. É necessário que o professor mude sua postura behaviorista, fragmentada,
linear, para o paradigma Ecossistêmico, na busca de uma Docência
Transdisciplinar.
O professor de Física deve mudar sua postura com relação ao uso do laboratório de
informática, deixando de usar o laboratório apenas para realizar pesquisar na Web.
Devendo sim, usar os simuladores, os vídeos aula, os jogos educacionais, entre
outras ferramentas educacionais digitais, promovendo a auto-hetero-ecoformação
de seus alunos.

4.

Re: Re: Re: Fórum 5 iniciado: vamos coaprender juntos !!!

Quinta,
12/04/2018
11:36:18
WHS Aluna cursista

Boas observações, Prof. UT.
O laboratório de informática deve ser explorado ao máximo. Reduzir este espaço a
meras pesquisas na WEB é desconhecer todo seu potencial pedagógico, pois ele
pode oferecer infinitas possibilidades de exploração, como você mesmo citou: o
uso de simuladores, objetos educacionais de ensino e aprendizagem, jogos, vídeos
etc. É importante romper com essa ideia de que o único espaço de "aula" é na sala
de aula convencional com pincel e lousa.

5.

Terça,
10/04/2018
18:21:23
RD Professor formador interno a UFC

Re: Re: Fórum 5 iniciado: vamos coaprender juntos !!!

Colega Cíntia a proposta de trabalhar a transdisciplinaridade, Co - aprendizagem e
as inter-relações entre a educação matemática, científica e musical transdisciplinar
é realmente uma proposta ousada, desafiadora e empolgante. Temos que ter uma
visão holística e ecossistêmica ao trabalhar essas temáticas através de campos e
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subcampos de conhecimento. Tivemos a oportunidade no fórum anterior de
dialogar com a professora Maria Cândida de Morais que de forma brilhante nos fez
navegar no mundo da transdisciplinaridade, reiterando o papel mediador do
professor no exercício da sua docência através das relações interpessoais, no
equilíbrio das emoções e nos processos de auto - hetero -eco -organização. E este
fórum por sua vez nos faz refletir sobre os diversos níveis de compreensão
transdisciplinar, contemplados nesta pesquisa de doutorado no que tange aos níveis
ecológicos provocados pela radiação apresentados através de vídeos Youtube,
curriculares ao transversalizar os campos e subcampos do conhecimento
promovendo o uso de softwares educativos. Quais as competências e habilidades
necessárias entre nossos alunos para navegarem de forma eficaz e significativa
neste mar de conhecimentos e inter-relações transdisciplinares?

6.

Re: Fórum 5 iniciado: vamos coaprender juntos !!!

Segunda,
09/04/2018
10:10:10
IPS Professora formadora

Prezado prof. JW e demais colegas,
a temática é por demais interessante. Peço desculpas a todos por não ter conseguido
colaborar nos fóruns passados. Passei por desarranjos de diferentes ordens nas
últimas semanas o que me impediram de concentrar meus esforços e atenção nessa
atividade coinvestigativa.
Espero conseguir me adaptar desde então. Um abraço a todos!

7.

Terça,
10/04/2018
Re: Re: Fórum 5 iniciado: vamos coaprender juntos !!!
17:52:25
RD Professor formador interno a UFC

Olá, colega IPS
Seja sempre bem-vinda querida IPS, seus conhecimentos são bastante valorosos.
Tenho certeza de que suas contribuições serão bem significativas, neste diálogo
transdisciplinar que é proposto de forma brilhante neste fórum ao contemplar os
conhecimentos científicos, matemáticos e musicais, através de campos e
subcampos de conhecimento. Cabe uma reflexão sobre que tipos de competências e
habilidades são necessárias ao docente e ao discente para trabalhar tais temáticas
neste cenário educacional do século XXI de forma eficaz, significativa e
transdisciplinar. Vamos pensar juntos !!!

8.

Quarta,
11/04/2018
00:04:25
UT Professor formador interno a UFC

Re: Re: Re: Fórum 5 iniciado: vamos coaprender juntos !!!
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Boa noite, IPS,
Sim neste fórum, estamos refletindo quais as competências e habilidades que são
necessárias em nossos docentes e discentes dentro de uma prática Transdisciplinar,
tendo em vista a proposta da Tese do Doutorando RD. Sendo a
Transdisciplinaridade uma prática, é necessária uma atitude, de forma individual,
por parte do docente, na busca de reduzir o desinteresse dos discentes durante as
aulas. Como também, a Transdisciplinaridade, pretende o entendimento da
realidade complexa, através de inter-relações sistêmicas. Uma atitude
Transdisciplinar por parte do docente no ensino de FÍSICA destaca a relevância dos
processos de pensamento e de construção do conhecimento por parte do discente.
Por outro lado, o discente é visto como sujeito ativo, participativo, determinado a
decidir para construir e reconstruir seu conhecimento.

9.

Terça,
17/04/2018
12:24:53
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Re: Re: Fórum 5 iniciado: vamos coaprender juntos !!!

Minha querida Profa. IPS e demais colegas.
Para nós será sempre um imenso prazer, contar com a sua brilhante participação e
experiência, junto a nossos estudos e discussões colaborativos, nos fóruns TelEduc.
Vamos e venha então "coaprendermos juntos", colaborando e interagindo, junto a
todo o nosso grupo de cursistas, nessas diversas temáticas dos fóruns TelEduc,
voltados à Formação do Educador-coinvestigador, através da integração
Pedagógica entre os Pressupostos da Transdisciplinaridade e das TIC.

10.

Primeira Síntese

Sexta,
06/04/2018
23:46:11
UT Professor formador interno a UFC

Este artigo tem o propósito de apresentar a Tese de Doutorado do Prof. RD, que
ainda está em fase de elaboração. Esta Tese tem como referencial teórico e
metodológico três campos do conhecimento, que são: Transdisciplinaridade,
Aprendizagem e Tecnologias. O campo Transdisciplinaridade tem como subcampo
a Educação transdisciplinar e Software educativo. O Campo aprendizagem tem
como subcampo os Mapas conceituais e (co)aprendizagem. E com relação às
Tecnologias, se refere ao emprego do Ambiente virtual de aprendizagem (AVA)
TelEduc e software de simulação PhET.
Esta Tese oferece uma proposta pedagógica, fundamentada na
Transdisciplinaridade e no uso pedagógico das Tecnologias de Informação e
comunicação (TIC). De maneira que quando o professor for utilizar e software de
simulação PhET, que será empregado como “organizador prévio” (AUUBEL),
possa despertar a curiosidade nos alunos e propiciar motivação, como também,
fazer com estes alunos tenham a capacidade de estabelecer inter-relações e
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(res)significações colaborativamente dos conteúdos originários da Matemática,
Física e Educação Musical.
O Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) TelEduc, será espaço virtual, em que
serão desenvolvidos estudos de coinvestigação e coaprendizagem, de forma
assíncrona, entre os cursistas da disciplina de Doutorado. Por meio dos fóruns de
discussão na plataforma TelEduc, que o pesquisador Prof. Ricardo Diniz, coletará
dados para a sua pesquisa.
Esta proposta pedagógica quer manifestar novas maneiras de se fazer a educação e
desenvolver a pesquisa, para formação do Educador-Coinvestigador, promovendo
neste Educador novas visões pedagógicas e holísticas.

11.

Re: Primeira Síntese

Sábado,
07/04/2018
22:51:36
RD Professor formador interno a UFC

Olá, colega UT.
Envolver os três grandes campos de conhecimento: Aprendizagem,
Transdisciplinaridade e Tecnologias com seus respectivos sub campos será uma
experiência fantástica e muito enriquecedora em nossa formação enquanto
pesquisadores (co) investigadores. A integração do conhecimento científico,
matemático e musical através do uso do software PhET, favorecerá uma
aprendizagem mais motivadora, interessante e significativa para os cursistas
propiciando múltiplas e complexas possibilidades de transverzalizações entre
diferentes campos de
conhecimento (MORAES; BATALLOSO, 2015; RIBEIRO, 2016;
ZABALA, 2000)

12.

Re: Re: Primeira Síntese

Terça,
10/04/2018
00:06:19
UT Professor formador interno a UFC

Boa noite RD
Na busca de uma aprendizagem significativa ausubeliana, o professor tem a
possibilidade de realizar um planejamento com alternativas didáticas que inclua
tecnologias digitais no processo educacional.
Com a introdução de atividades com SIMULADORES COMPUTACIONAIS no
planejamento, pode promover uma percepção mais consistente nos alunos a
respeito dos MODELOS TEÓRICOS no ensino de Física.
Nesta proposta de TESE do Doutorando Ricardo Diniz, temos a utilização do uso
do software PhET, entrelaçando os conteúdos da Matemática, Física e Música.
Com relação à Matemática, destaca o emprego da Série de Expansão de Funções
Trigonométricas. A respeito da Física, sobressaem as características das ondas
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sonoras. Questiono-me sobre os aspectos musicais. Como você abordará na Tese
este assunto?

13.

Re: Primeira Síntese

Domingo,
08/04/2018
17:33:11
MGR Aluna cursista

Ótimo resumo UT. Certamente quando eu fizer a leitura do material, ficará bem
mais fácil de entendê-lo, assim eu espero rsrs. Mas percebi uma informação nova
no seu texto referente ao software de simulação PhET. Ficarei atenta na leitura.
Obrigada!

14.

Re: Primeira Síntese

Domingo,
08/04/2018
17:45:15
MGR Aluna cursista

Muito interessante professor JW e como os campos de conhecimentos
Transdisciplinaridade, Aprendizagem e Tecnologias ao estarem presentes na ação
pedagógica, podem tornar a construção do conhecimento possível e acontecer de
forma significativa.

15.

Re: Re: Primeira Síntese

Quarta,
11/04/2018
11:23:21
UT Professor formador interno a UFC

Sendo dúvida MGR, o entrelaçar dos campos dos conhecimentos Transdisciplinar,
Aprendizagem e Tecnológico durante o fazer pedagógica apresenta um novo olhar
para ação docente. Neste fórum de discussão, intitulado Educação Matemática,
Científica e Musical Transdisciplinar, pretende estabelecer pontes entre estas
disciplinas. Sendo a Transdisciplinaridade um movimento coletivo que propõe
novas abordagens ontológicas, epistemológicas e metodológicas, tentando eliminar
a postura redutora, fragmentar e linear disciplinar. Sugerindo nova postura diante
do saber e o modo de ser, trazendo uma necessidade de ligação entre várias
disciplinas e conexão entre a pluralidade de conhecimentos.

16.

Segunda Síntese

Sexta,
06/04/2018
23:47:41
UT Professor formador interno a UFC

O projeto de Tese de Doutorado do Prof. RD contém uma proposta pedagógica que
será ressignificado “no processo de desenvolvimento da coaprendizagem
assíncrona e construção de conhecimentos e saberes docentes, atitudinais e
procedimentais (OKADA et al., 2013; SOUSA, 2015; TARDIF, 2008; ZABALA,
2000)”, na Plataforma TelEduc, que será seu campo de pesquisa para coleta de
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dados.
Sua proposta pedagógica é constituída de duas etapas. A PRIMEIRA ETAPA tem
um caráter de contextualização e transdisciplinaridade, para gerar “concepção de
múltiplas e complexas possibilidades de transverzalizações entre diferentes campos
de conhecimento (MORAES; BATALLOSO, 2015; RIBEIRO, 2016; ZABALA,
2000)”, tendo princípios da Etnomatemática, da Educação matemática inclusiva e
da Educação matemática, científica e musical transdisciplinar.
Em que serão apresentados vídeos do YouTube, sobre o vazamento do Reator de
Chernobyl (Ucrânia, em 1986), que envolvem radiação nuclear, através de ONDAS
ELETROMAGNÉTICA, causado pelo isótopo radiativo Césio 137.
A SEGUNDA ETAPA abordará conteúdos sobre ONDAS SONORAS emitidas
pela voz humana, sendo conhecimento da Física (Acústica), que envolve amplitude
(intensidade) e frequência (agudo e grave) das ondas sonoras, que ocorre devido ao
conjunto de harmônicas fundamentais. Nesta etapa será utilizado modelagem e
simulação do comportamento das ondas sonoras, por meio do software PhET,
(Inter)relacionando conteúdo da Matemática, Física e Música.
Este software envolve conteúdos de matemática por meio de modelação
matematicamente que utilizando a Série de Expansão de Funções Trigonométricas.
Além disso, será discutida a importância do uso Pedagógico das TIC, na facilitação
da construção de conhecimentos e saberes pedagógicos e tecnológicos, para
favorecer o aprender fazendo (DEWEY, 1979), saberes pedagógicos e tecnológicos
(RIBEIRO et al., 2017; SOUSA, 2015) e aprendizagem na ação e reflexão
(SCHÖN, 2003; VALENTE, 2005).

17.

Sábado,
07/04/2018
20:05:27
RD Professor formador interno a UFC

Introdução: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E
MUSICAL TRANSDISCIPLINAR

O respectivo recorte do Capítulo do livro: “ Integrar o uso do mapeamento, analise
textual discursiva e CHIC ao desenvolvimento da educação e pesquisa” nos reporta
sobre a formação do educador – coinvestigador, baseado nos pressupostos da
Transdisciplinaridade e no uso das tecnologias da informação e comunicação (
TICs).
Neste capitulo abordaremos uma experiência de tese que está em fase de
construção referente ao aluno Ricardo Diniz no curso de doutorado na
Universidade Federal do Ceará (UFC). Tal pesquisa nos remete a três grandes
campos do conhecimento: Aprendizagem; Transdisciplinaridade e o uso das
Tecnologia, alicerçada em subcampos de conhecimento dos quais trazem duas
temáticas especificas para cada.
O primeiro é o campo da aprendizagem que irá dialogar com os subcampos: mapas
conceituais e co – aprendizagem. O segundo campo de conhecimento proposto
refere-se à transdisciplinaridade, trazendo em seu bojo dois subcampos de
conhecimento: educação transdisciplinar e softwares educativos. O terceiro e
último campo abordado na pesquisa trata do uso das tecnologias como ferramenta
pedagógica potencializadora no processo de ensino, com os respectivos subcampos
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de conhecimentos: saberes pedagógicos e tecnológicos.
Esses campos e subcampos de conhecimento serão reportados e dialogados
colaborativamente no fórum TelEduc. Segundo os autores essa prática educativa
utilizada na pesquisa funciona como uma ferramenta pedagógica e cognitiva, e que
potencialmente poderá contribuir para auxiliar o desenvolvimento nos processos de
ensino e/ou aprendizagem e a promoção da Educação, visto que a proposta dessa
pesquisa se fundamentará teórico e metodologicamente nas inter-relações entre a
educação matemática, cientifica e musical. Os campos e subcampo de serão
apresentadas de forma transdisciplinar através das interações na plataforma
TelEduc, resgatando os organizadores prévios, a fim de despertar nos cursistas o
interesse pela temática proposta durante a vivência da prática. Os autores deixam
bem claro que o objetivo dessa pesquisa não está relacionado à apropriação dos
conteúdos relacionados à física, matemática e a música, mas sim conceber o
desenvolvimento do conhecimento através de novas propostas educativas.
Vamos colaborativamente navegar neste mar de conhecimentos, (res) significando
e co – investigando cada campo de conhecimento a seus respectivos subcampos
propostos nesta pesquisa. Vamos aprender juntos!!!

18.

síntese 1

Sábado,
07/04/2018
21:53:41
RD Professor formador interno a UFC

Diante desse cenário que envolve três grandes campos de conhecimento:
aprendizagem , transdisciplinaridade e tecnologias, os autores reportam a
necessidade de considerar os conhecimentos prévios dos cursistas, refletindo sobre
a prática que será desenvolvida, no que tange situações de aprendizagem baseadas
nos princípios da etnomatemática ( D’ Ambrósio, 2015) da educação inclusiva (
Gomes, 2017) da transdisciplinaridade ( Morin, Morais, 2015; Ribeiro 2016), com
intuito de favorecer as apropriações pedagógicas durante o desenvolvimento da
pesquisa. Ao utilizar software PHET ( sequência de Fourier), espera-se desenvolver
nos cursistas o interesse pela pesquisa e pela coinvestigação fortalecendo durante a
mesma os conhecimentos teóricos e práticos sem que haja uma obrigatoriedade de
apropriação dos conhecimentos físicos, matemáticos e musicais.
A fim de favorecer o desenvolvimento da prática pedagógica serão discutidos
colaborativamente os conceitos básicos da acústica, tais como: amplitude,
frequência, comprimento de onda, período, velocidade de propagação da onda, e as
características sonoras do som grave e agudo relacionando ao seu timbre.
Tal proposta servirá de base teórica para o aluno compreender as funções seno e
cosseno, obtidas a partir da série de Fourier ao utilizar o software PhET. A
metodologia consistirá em, a partir de uma abordagem conceitual e de modelagem
computacional desenvolver as Inter – relações e (res) significações oriundas dos
três campos de conhecimentos: aprendizagem, transdisciplinaridade e tecnologia
através de uma prática pedagógica que envolve conhecimentos físicos, matemáticos
e musicais, possibilitando aos cursistas visualizar e simular o comportamento das
ondas sonoras.
Segundo os autores tal proposta favorece a construção dos saberes pedagógicos,
cognitivos e práticos através do uso das TICs como ferramenta pedagógica que
auxilia o desenvolvimento da (co) aprendizagem. (Almeida; Valente 2011; Dewey
1979; Morais 2015; Ribeiro 2008).
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19.

Questionamento (atitude transdisciplinar)

Sábado,
07/04/2018
23:36:28
UT Professor formador interno a UFC

Boa noite a Todos
Na proposta defendida na Tese do artigo em estudo, tenta colocar em prática o
paradigma Ecossistêmico, tentando eliminar o ensino tradicional behaviorista, em
que o aluno apenas memoriza o conhecimento já acabado, repassado pelo
professor. Apresenta A DOCÊNCIA TRANSDISCIPLINAR na sua estratégia
metodológica, quando EXIBE E DISCUTI VÍDEO obtidos no YouTube, com
relação ao vazamento do Reator de Chernobyl (Ucrânia, em 1986), que envolvem
radiação nuclear, através de ONDAS ELETROMAGNÉTICA, causado pelo
isótopo radiativo Césio 137. Como também, emprega TECNOLOGIAS DIGITAIS,
quando usa o software PhET, (Inter)relacionando conteúdo da Matemática, Física e
Música. Sendo que este software envolve conteúdos de matemática por meio de
modelação matematicamente que utilizando a Série de Expansão de Funções
Trigonométricas.
Para se perceber se o processo de mediação pedagógica realiza atitude
transdisciplinar, o professor deve ter as seguintes características: Autonomia; sentir
pensar agir; LÓGICA TERNÁRIA; ciência com consciência; abertura,
flexibilidade, incerteza e emergência; multitemporalidade; ética; escuta sensível e o
diálogo; transculturalidade e transreligiosidade.
Quais das características relacionadas acima, o professor deverá ter e como agirá
nesta pesquisa, para se ajustar na Docência transdisciplinar?

20.

Domingo,
08/04/2018
Re: Questionamento (atitude transdisciplinar)
22:13:06
RD Professor formador interno a UFC

O professor para atuar neste cenário educacional do século XXI deve possuir todas
essas características citadas por você UT: (Autonomia; sentir pensar agir; LÓGICA
TERNÁRIA; ciência com consciência; abertura, flexibilidade, incerteza e
emergência; multitemporalidade; ética; escuta sensível e o diálogo;
transculturalidade e transreligiosidade). Eu acrescentaria nessa mediação as
competências e habilidades para trabalhar os conhecimentos científicos e sociais
através dos recursos multimidiáticos (softwares, simuladores, web, fóruns,
ambientes virtuais ... etc.), pois a aprendizagem se dá a partir das ações que o
aprendiz exerce/sofre sobre os objetos, então o papel do professor deve ser o de
organizar as interações do mesmo com o meio e problematizar as situações de
modo a propiciar a construção do conhecimento.
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21.

Domingo,
08/04/2018
14:15:45
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Aprender na ressignificação: uso cognitivo do Mapa Conceitual

Acabei de acessar o Mapa Conceitual (MC), que nosso Mediador Pedagógico,
Ubaldo, postou em seu Portfólio individual TelEduc, referente ao Conteúdo
Pedagógico (Capítulo do livro Educação Matemática, Científica e Musical
Transdisciplinar), que constitui o objeto de estudo colaborativo do atual Fórum 5.
Então, para mim, pedagógica e didaticamente, foi um importante momento de
(res)significação da proposta e dos conteúdos deste material de estudo, o Cap. de
Livro sobre EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, CIENTÍFICA E MUSICAL
TRANSDISCIPLINAR.
E para nossos cursistas, inclusive aqueles que ainda não leram ou ainda NÃO se
apropriaram dos conteúdos do Cap. de Livro, acessar e fazer uma primeira
interpretação do Mapa Conceitual, constitui-se numa excelente estratégia
PEDAGÓGICA E COGNITIVA, que certamente facilitará a leitura, interpretação e
compreensão do Cap. de Livro, ou seja, construção de um organizador prévio
ausubeliano.
Vamos todos coaprender juntos.

22.

Terça,
10/04/2018
Re: Aprender na ressignificação: uso cognitivo do Mapa Conceitual
17:27:58
RD Professor formador interno a UFC

Realmente, o uso de mapas conceituais favorece ao estudante ampliar sua visão
pedagógica transdisciplinar sobre os diversos conceitos que se Inter-relacionam
através da diferenciação progressiva e reconciliação integradora conforme a teoria
Ausubeliana. Compreender e inter-relacionar a educação matemática, científica e
musical transdisciplinar é navegar no mundo de conhecimentos e saberes que vão
muito além de simplesmente utilizar softwares educativos, e vídeos no Youtube,
mas sim dialogar transdisciplinarmente a nível ecológico, curricular e de
conscientização de políticas públicas sobre o uso energia nuclear. Assuntos estes
contemplados de forma brilhante neste fórum.

23.

Quarta,
Re: Re: Aprender na ressignificação: uso cognitivo do Mapa Conceitual 11/04/2018
00:33:26
UT Professor formador interno a UFC

Com certeza RD, os Mapas conceituais, que é uma representação bidimensional de
ideias, argumentações ou conceitos, de determinada área do conhecimento, utiliza
os princípios facilitadores da aprendizagem significativa (AUSUBEL), fazendo uso
da diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa (AUSUBEL). Além
disso, o Mapa é idiossincrático, ou seja, ele é construído a partir das observações e
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valorização dada ao conteúdo de estudo, podendo ser ressignificado por parte do
autor, a partir de cada informação nova contraída.

24.

Síntese fórum 5

Segunda,
09/04/2018
16:19:49
MC Professor formador interno a UFC

No presente fórum, apresenta-se a pesquisa do doutorando RD, intitulada
transdisciplinaridade, (co) aprendizagem e inter-relações entre educação
matemática, cientifica e musical promovendo uso de software de simulação
computacional, a qual ira relacionar três campos de áreas de conhecimento:
aprendizagem, transdisciplinaridade e tecnologias, e seus respectivos subcampos.
Para se contemplar os campos e subcampos associados a tese, inicialmente é
requisitado se trabalhar com os cursistas conhecimentos relacionados com a
etnomatemática, educação matemática inclusiva e educação matemática, cientifica
e musical transdisciplinar. Em seguida, faz-se necessário trabalhar alguns
conhecimentos de ondulatória e acústica, para que os cursistas possam ter noções
de que a voz humana comporta-se como um fenômeno ondulatório, constituído de
funções harmônicas seno e cosseno e que esse comportamento pode ser
representado através de softwares de simulação como o PhET e também por
softwares de programação simbólica, no caso o Mathematica.
Por fim, numa perspectiva de transversalização de áreas de conhecimento, pode-se
relacionar a radiação emitida por isótopos aos fenômenos ondulatórios e
contextualizar esse comportamento aos efeitos catastróficos do acidente nuclear de
Chernobyl, por meio de vídeos postados no Youtube sobre esse desastre ecológico.
Assim é possível tecer reflexões a nível de ecologia profunda sobre esse acidente e
as possíveis reformulações a nível de currículo e políticas públicas relacionadas
com a energia nuclear.

25.

Re: síntese fórum 5

Terça,
10/04/2018
17:40:27
RD Professor formador interno a UFC

Boa MC.
Relacionar a transdisciplinaridade, co - aprendizagem e as tecnologias através de
subcampos de conhecimento que foram propostos neste fórum é literalmente
navegar no mundo de informações. Gostaria de gerar uma reflexão sobre os tipos
de estratégias pedagógicas que os professores da ciência da natureza e das demais
áreas de conhecimento poderiam utilizar no exercício da sua docência
transdisciplinar para tornar metodologicamente sua aula mais atrativa e motivadora
para os estudantes relacionando os conhecimentos científicos, matemáticos e
musicais.

26.

Re: Re: síntese fórum 5

Quinta,
12/04/2018
14:34:24
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MC Professor formador interno a UFC
Olá RD. Acredito que uma perspectiva inovadora para a formação de educadores
nas áreas de física, matemática e música se apresenta através do desenvolvimento
de sua pesquisa. Como sabemos, tradicionalmente as ciências exatas têm um perfil
fortemente disciplinar, em que prevalece a hiperespecialização do conhecimento,
gerando descontextualização do mesmo e enclausurando este em uma torre de
marfim. Sua pesquisa está na contramão dessa tradição, ao apresentar perspectivas
de educação transdisciplinar e etnomatemática. Também se faz como de grande
relevância em sua pesquisa a questão da integração de tecnologias ao currículo,
através do uso de softwares de simulação e modelagem de ondas, o que permite
estabelecer conexões entre teoria e prática, resultando assim numa melhor
compreensão de fenômenos de físicos e estabelecendo conexões com a área
musical.

27.

PhET (Tecnologia Educacional em Física)

Quarta,
11/04/2018
16:39:49
UT Professor formador interno a UFC

Boa tarde a Todos
Neste fórum de discussão estamos analisando a Tese do Prof. Msc. RD em
emprega como ferramenta de ensino o software de simulações PhET
(TECNOLOGIA EDUCACIONAL EM FÍSICA), como suporte as aulas
presenciais, com o propósito de impactar nos resultados da aprendizagem
significativa. Este ambiente de simulador virtual oferece ao discente experiência e
emoção em sua utilização, promovendo pensamento crítico, durante a resolução de
problemas, estabelecida pelo docente. O software PhET (TECNOLOGIA
EDUCACIONAL EM FÍSICA), foi desenvolvido pela UNIVERSIDADE DO
COLORADO, possuindo acesso gratuito através do link
https://phet.colorado.edu/pt_BR/.
Os atuais “NATIVOS DIGITAIS” possuem necessidades de aprendizagem, que o
ensino behaviorista não acompanha. Através do software de simulações PhET
admite que o discente aprenda por meio de ENSAIO E ERRO, pela manipulação
das VARIÁVEIS existentes no simulador, permitindo a interação entre o sujeito e o
simulador, com a possibilidade da construção do conhecimento, e desenvolvendo
as capacidades pessoais (imaginação e criatividade).
Cabe ao docente a elaboração do um QUESTIONAMENTO SEQUENCIADO
DIDÁTICO, para manipulação do software de simulações PhET, que permita ao
discente o desenvolvimento DOS CONCEITOS e DOS CONTEÚDOS
PROPOSTOS, para promover a construção e ou reconstrução do conhecimento. O
desenvolvimento da sociedade contemporânea requer novas habilidades e atitudes,
com o uso desta ferramenta educacional, tem possibilidade de que o discente tenha
uma aprendizagem significativa, além de adquirir novas estas habilidades e
atitudes.
O software aplicativo do Projeto PhET, denominado Fourier: criando ondas (3.06),
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será utilizado durante a pesquisa de TESE do Prof. Msc. RD, em que se pode ter
acesso por meio do link https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/fourier. Este
simulador tem como objetivo “prender a fazer ondas de todas as diferentes formas
através da adição de senos ou cossenos” (Projeto PhET). Permite fazer ondas no
espaço e no tempo e medir seus comprimentos de onda e períodos. Pode também,
alterar as amplitudes das diferentes variações harmônicas das ondas. Além disso,
permite comparar as diferentes expressões matemáticas para suas ondas.
Estamos convidando a todos para utilização do software aplicativo do Projeto
PhET, denominado Fourier: criando ondas (3.06). Faça alterações das variáveis
existentes e verifique o resultado produzido.

28.

Re: PhET (Tecnologia Educacional em Física)

Quarta,
11/04/2018
19:44:26
RD Professor formador interno a UFC

Concordo amigo UT. Na sociedade do conhecimento que se consolida cada vez
mais, informatizada e globalizada, as informações são rapidamente construídas e
socializadas de forma ativa. Não se concebe professores e alunos, durante a
realização de suas práticas pedagógicas, um ensino instrucionista, fruto de uma
aprendizagem mecânica. Nesta proposta apresentada na tese do aluno RD que está
em fase de construção, será explorada o uso operacional e pedagógico do simulador
PhET (sequência de Fourier), uma proposta de interação colaborativa para
construção de ondas utilizando as funções trigonométricas seno e cosseno,
favorecendo ao aluno visualizar e manipular os elementos que compõem as ondas
(amplitudes de ondas, comprimento de onda, frequência, período e velocidade).
Com essa prática espera-se que o ensino de acústica seja mais atraente e
significativo, e que seja norteadora de uma proposta pedagógica que valoriza a
aprendizagem, através do ciclo de ação, reflexão e depuração dos conhecimentos
dos alunos. Neste contexto, espera-se que os alunos tenham uma interação
colaborativa sobre a interface do simulador, e de suas ferramentas e recursos
disponíveis, limites e possibilidades de uso.

29.

Quarta,
11/04/2018
21:04:56
RD Professor formador interno a UFC

Reflexão transdisciplinar: Acidente de Chernobyl

Na concepção da transversalização entre os campos e subcampos de conhecimento,
o respectivo capítulo nos apresenta uma abordagem sobre os efeitos causados pelo
acidente nuclear de Chernobyl, provocado pelo vazamento do isótopo césio 137,
que gerou impactos significativos no meio ambiente e entre os seres vivos.
Tal impacto é retratado através de vídeos que foram postados no Youtube e que nos
fazem refletir sobre os danos gerados na sociedade, na fauna e na flora, e que
apesar de 32 anos depois ainda geram repercussões a níveis nacionais e
internacionais no que tange as temáticas relacionadas aos valores sociais e
ambientais.
Nesta perspectiva transdisciplinar que esse capítulo estudado envolveu de forma
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brilhante as múltiplas e complexas relações ternárias entre a educação, currículo,
uso das tecnologias ( softwares educativos), questões ambientais, sociais,
sociológicas que contribuem significativamente para nossa formação enquanto
pesquisadores , co-investigadores mais íntegros e reflexivos.

30.

Quinta,
12/04/2018
06:09:46
UT Professor formador interno a UFC

Re: Reflexão transdisciplinar: Acidente de Chernobyl

Bom dia, RD,
A utilização dos Vídeos, como recursos midiáticos, explora a sensibilidade e as
emoções dos discentes, contextualiza os conteúdos, como permite o
desenvolvimento da criatividade. Esta prática pedagógica proporciona para
formação discente, uma leitura e compreensão do mundo, fazendo relação com o
conteúdo programático.
Quando usado em sala de aula, esta mídia, o docente deve explorá-la de forma
reflexiva, para promover uma nova tomada de consciência por parte dos discentes.
O docente deve ser o protagonista dessa ação, fazendo ligação entre a informação
repassada pelo Vídeo e as necessidades cognitivas, sociais e emocionais dos
discentes. Além disso, este recurso tecnológico deve promover as práticas
Transdisciplinares, de maneira crítica e criativa, na busca da formação do cidadão.
Neste fórum de discussão que está sendo ponderada a Tese do Prof. Msc. Ricardo
Diniz, ressalta que em sua prática pedagógica serão apresentados três vídeos do
YouTube, sobre o vazamento do Reator de Chernobyl (Ucrânia, em 1986), que
envolvem radiação nuclear, através de ONDAS ELETROMAGNÉTICAS, causado
pelo isótopo radiativo Césio 137. Em um dos vídeos aparecem várias crianças que
foram contaminadas pelo efeito radiativo, que provocou inúmeras anomalias
mentais e anatômicas, em outro vídeo apresenta os efeitos gerados na vida cidadã e
nos animais, e por fim, o outro vídeo aparece um emocionante depoimento de uma
criança.
Com estes vídeos o doutorando pretende provocar a sensibilidade e as emoções dos
seus discentes, dentro deste contexto histórico, para promover também, uma leitura
e compreensão do mundo, fazendo destacar como conteúdo as ONDAS
ELETROMAGNÉTICAS.
Estamos convidando a todos para assistir estes três Vídeos, cujos links estão a
seguir.
1º Vídeo:
https://w ww.youtube.com/watch?v=ZRrBU2rF-2s
2º Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=VffZ2sSZ30M&list=PL3LvAzs8RUigcY9GC
VdX2E5ZSQWnpiK8&index=9
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3º Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v =msXHOsVfMYA

31.

Quinta,
12/04/2018
Fórum5/reflexões: como desfragmentar o currículo e ...
09:40:26
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

... e tecer diálogos entre "conteúdos de diferentes campos de conhecimento", os
quais estão "unidisciplinarmente", e de forma reducionista, "isolados entre si",
segundo a realidade de disciplinas letivas (como as disciplinas letivas do Ensino
Médio), através de concepção de novas formas e propostas de práticas
pedagógicas?
Práticas pedagógicas estas, que podem ser (re)pensadas, sob a ótica dos
pressupostos epistemológicos, ontológicos e metodológicos da
Transdisciplinaridade, inter-relacionando-se a esses pressupostos o uso pedagógico
das TIC.
É o que pode ser observado e pensado, a partir da leitura e interpretação da
discussão apresentada no texto do capítulo de livro " Educação Matemática,
Científica e Musical Transdisciplinar", mas também se manipulando e visualizando
os recursos do PHET, através do simulador de ondas sonoras, como sugerido no
capítulo de livro, para observar e inter-relacionar possíveis realidades dos campos
da matemática (séries de funções do tipo seno), física (acústica) e música (ouvir o
comparar diferentes timbres musicais).
E também assistir os vídeos que exibem os cruéis efeitos ocasionados à vida no
planeta, devido o acidente de Chernobyl: radiação nuclear, ondas eletromagnéticas.
Num desses vídeos, é destacado o altruísmo de um garoto, que teve seus membros
altamente deformados pelo efeito radiativo, mas que deseja ser médico ao crescer, e
ajudar a outras crianças vítimas do acidente de Chernobyl.
Ademais, observa-se o sofrimento de uma enorme série de animais,
anatomicamente deformados: todos esses eventos nos instigam, sob a ótica da
transdisciplinaridade, a questionar nossos currículos fortemente antropocêntricos,
nossa sociedade humana, nossos modelos educacionais, de modo a se repensar em
como (re)construir uma educação mais embasada nos princípios da
transdisciplinaridade: que o ser humano em formação, seja mais dotado de uma
percepção assentada na alteridade e no pensamento crítico, fatores estes que devem
ser maturados, a partir dos princípios da transdisciplinaridade: níveis de percepção,
terceiro incluído e complexidade (neste sentido, como, no currículo, as disciplinas
letivas de ciências devem dialogar com as de humanidades?).
Então, este capítulo de livro também nos instiga a pensarmos em como poder
conceber novas formas de inter-relação e ressignificação, entre conteúdos de outras
disciplinas, que não sejam necessariamente as de Matemática, Ciências e Música:
ou seja, um novo desafio junto à maturação e a prática de nossa Docência e Saberes
Transdisciplinares, no aspectos de concebermos "novas formas e modelos de
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práticas pedagógicas", integrando os campos da Transdisciplinaridade e do uso
pedagógico das TIC.
Bons estudos colaborativos.

32.

Quinta,
12/04/2018
Re: Fórum5/reflexões: como desfragmentar o currículo e ...
10:06:36
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

É necessário refletir sobre uma urgente necessidade de pensarmos nossa formação
docente e curricular, mas sob a uma ótica da Educação Transdisciplinar, à qual se
integra o uso pedagógico das TIC.
É necessário repensar o modelo tradicional de Educação vigente, castrador do
pensamento crítico, assentado na lógica binária e num currículo hierárquico e
arbóreo, e que, sem percebermos, inibe nossa criatividade e nos desumaniza.
É necessário rompermos paradigmas, ao defender os princípios da
Transdisciplinaridade, Complexidade, Níveis de Realidade, Lógica Ternária e o
Terceiro Incluído, dando margem ao afloramento de uma epistemologia e
ontologia, que favoreçam a criação de um modelo rizomático e não hierárquico de
organização e construção do conhecimento: assim, procedendo, contribuiremos
para a desfragmentação curricular, A CRIAÇÃO DE NOVOS MODELOS E
SISTEMAS EDUCACIONAIS E, TAMBÉM, PRÁTICAS
TRANSDISCIPLINARES, favorecendo assim a construção de uma sociedade mais
humana, ecológica e fraterna.
Vamos coaprender juntos.

33.

Quinta,
12/04/2018
Re: Re: Fórum5/reflexões: como desfragmentar o currículo e ...
21:00:50
RD Professor formador interno a UFC

Trabalhar a educação matemática, científica e musical transdisciplinar caracteriza
uma expressão educacional desfragmentada pautada na multireferencialidade, que
favorece ao educando navegar num mar de informações que se contextualizam de
forma ramificada aos mais diversos níveis de expressões curriculares. Neste
respectivo capítulo observamos através dos vídeos uma conexão emocional
relacionada ao acidente de Chernobyl com o contexto científico, ao retratarmos os
causas e impactos que o vazamento do isótopo césio 137 provocou nos seres vivos,
na fauna e flora, desencadeando na sociedade um sentimento ternário.

34.

Quinta,
12/04/2018
14:56:49
MC Professor formador interno a UFC

Re: Fórum5/reflexões: como desfragmentar o currículo e ...
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Olá, Professor. No que trata dos vídeos relacionados com Chernobyl, podemos
perceber o quão relevante a transdisciplinaridade é no que diz respeito ao combate
da fragmentação curricular. Numa perspectiva transdisciplinar se faz necessário
trabalhar num viés holístico e complexa do conhecimento, em que o
desenvolvimento científico e tecnológico deve não apenas atender a um interesse
puramente acadêmico ou econômico, mas deve ser amplamente debatido nas suas
dimensões sociais e ambientais. A temática da energia nuclear, discutida nos
vídeos, é um grande exemplo de uma perspectiva transdisciplinar de educação
ciência-tecnologia-sociedade -ambiente, em que se tece reflexões do perigo e das
consequências que o uso da energia nuclear pode acarretar para o homem e para o
meio ambiente.

35.

Sexta,
13/04/2018
20:54:01
RD Professor formador interno a UFC

Re: Re: Fórum5/reflexões: como desfragmentar o currículo e ...

Realmente colega MC compartilho com seu pensamento ao reiterar a relevância da
transdisciplinaridade no combate a fragmentação curricular, e esse capítulo de livro
no qual estamos estudando nos faz refletir sobre as formas metodológicas de
relacionar os campos e sub campo de conhecimento, ou seja como a
transdisciplinaridade , a aprendizagem e o uso das tecnologias compactuam com a
física quando apresentamos a construção de ondas, seus elementos e características,
quando relacionamos a acústica ao analisarmos as frequências sonoras ( som grave
e agudo) a qualidade do som produzido ( timbre), A matemática que por sua vez
está representada pelas funções trigonométricas ( senoidais / cossenoidais obtidas
na série de Fourier, a tecnologia no que tange o uso do software PhET. Outro ponto
bem significativo da análise pedagógica que este capítulo nos trouxe foi relacionar
a ciência, as questões sociais e ambientais retratadas nos vídeos ao tecer causas e
impactos que a radiação nuclear provocou aos seres vivos, na fauna e flora em
Chernobyl.

36.

Sábado,
14/04/2018
07:39:33
UT Professor formador interno a UFC

Re: Re: Fórum5/reflexões: como desfragmentar o currículo e ...

Olá, MC
Concordo também, Mário, quando é apresentado vídeos do YouTube, sobre o
vazamento do Reator de Chernobyl (Ucrânia, em 1986), que envolvem radiação
nuclear, através de ondas eletromagnética, causado pelo isótopo radiativo Césio
137. Pretende-se formar seres conscientes de suas ações, com relação ao outro e ao
planeta, desejando que eles atinjam um novo nível de realidade.
Existem outras necessidades educacionais contemporâneas, que pretende prestigiar
não apenas os aspectos cognoscentes, mas também valorizar “o afeto, a
diversidade, a consciência ambiental, valores como respeito e solidariedade, as
emoções, dentre outros” (PAULA, SUANNO, 2016). O que se propõe na Tese de
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Doutorado deste Capítulo de livro é um “currículo escolar transdisciplinar [...]
rumo à formação de seres humanizados, sensíveis, críticos, reflexivos e
conscientes” (SUANNO; PAULA; ARANTES, 2015).

37.

Quinta,
12/04/2018
Re: Fórum5/reflexões: como desfragmentar o currículo e ...
15:27:30
UT Professor formador interno UFC

Boa tarde Prof. JW
Esta Tese de Doutorado pretende mostrar, do ponto de vista pedagógico e
transdisciplinar, como conhecimentos de três áreas (Matemática, Física e Música)
podem dialogar, não apenas sob a ótica do conteúdo, e sim como conhecimento, na
direção das áreas de humanas, do ponto de vista humanístico, com o propósito de
construir uma sociedade mais justa, mais altera, na possibilidade de se poder ver
através do outro, conviver com o outro, respeitando o pensamento do outro, para
provocar uma mudança no nível de percepção e realidade e de compreensão de
nossa realidade.
A formação docente está também sendo provoca nesta Tese, visto que, está
integrando Transdisciplinaridade (complexidade, 3º incluído, lógica ternária) e
Tecnologia digital, quando utiliza Vídeos do YouTube e um simulador de Física
(PhET), na proposta de um paradigma Ecossistêmico. Na utilização dos Vídeos, se
pretende humanizar as relações e provocar um pensamento mais crítico. Os saberes
das disciplinas devem ir além dos conteúdos, deve se ligar as fronteiras da
humanização entre os sujeitos.
Podemos ressaltar as seguintes questões, com relação a Docência Transdisciplinar:
• Como serão os saberes Docentes Transdisciplinar?
• Como serão as práticas Docentes Transdisciplinar?
• Como será o Currículo Transdisciplinar?

38.

Fórum 5

Quinta,
12/04/2018
13:41:21
WHS Aluna cursista

O Fórum 5 trata sobre os possíveis entrelaces entre áreas que aparentemente estão
segregadas: Educação Matemática, Física e Música. A tese do doutorando Ricardo
Diniz possui como embasamento teórico e metodológico três campos de
conhecimento, são eles: Transdisciplinaridade, Aprendizagem e Tecnologias. Cada
um desses Campos de Conhecimento, possui seus respectivos Subcampo. O Campo
de Conhecimento Aprendizagem incorpora duas temáticas: Mapas Conceituais e

364
(co)Aprendizagem. O Campo de Conhecimento Transdisciplinaridade incorpora
também duas temáticas: Educação Transdisciplinar e Software Educativo.
Apesar de serem abordados saberes muito específicos da Física, da Música dentro
do texto, como o professor Júlio Wilson já havia dito, "não é intenção desta
proposta pedagógica que nós, alunos da disciplina, venhamos nos apropriar de
modo sistemático saberes relacionados ao sub campos de Conhecimento da física,
matemática e educação música, mas sim nos despertar quanto a elementos
relacionados a (sub)Campos de Conhecimento da Transdisciplinaridade,
Apropriação do Uso das TIC na Educação, Formação Docente, Pedagogia e
Currículo e como nestes podem ser utilizados junto à se conceber novas maneiras
de se fazer a educação e desenvolver a pesquisa". (RIBEIRO, 2018)

39.

Re: Fórum 5

Quinta,
12/04/2018
15:28:20
MC Professor formador interno a UFC

Olá, WHS. Além do que você destacou a tese do RD também traz a discussão da
temática ambiental e suas interrelações com a ciência e a sociedade, algo que fica
explicito nos vídeos sobre Chernobyl. Esses vídeos trazem fortes questionamentos
sobre o modelo científico e tecnológico de caráter cartesiano, o qual está baseado
em áreas de conhecimento separadas e que acarretou grandes desastres de natureza
ambiental, social e cultural para a humanidade a despeito do progresso produzido
pelo mesmo. Numa ótica transdisciplinar, faz-se necessário romper com o modelo
cartesiano e desenvolver novas bases epistemológicas de ciência para se
contemplar não apenas conhecimentos estanques, mas saberes integrados os quais
levem ao desenvolvimento de uma cidadania ativa e de uma aprendizagem
significativas. Esses vídeos são um reflexo de uma educação do tipo CTSA
(ciência-tecnologia-sociedade-ambiente) representando caminhos para a construção
de conhecimentos transdisciplinares.

40.

Re: Re: Fórum 5

Quarta,
18/04/2018
19:06:07
WHS Aluna cursista

Certamente, Mario. Esses vídeos realmente nos deixam apreensivos e abalados,
principalmente quando se trata de desastres causados pelo próprio homem
"educado". A partir do que você colocou fica realmente o questionamento: Para
que estamos educando nossas crianças? Como a transdisciplinaridade, essa
educação ecológica pode nos ajudar a superar esse modelo educacional irreflexivo?

41.

Re: Fórum 5

Bom dia, WHS

Sexta,
13/04/2018
09:07:20
UT Professor formador interno a UFC
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Durante o Ensino Médio as disciplinas de Matemática (séries de funções), Ciências
(Física – acústica – ondulatória) e Educação musical (voz – harmônica – timbre)
são estudadas de maneira fragmentada, de modo behaviorista. Ainda predomina a
especialidade dos profissionais em Educação, em que a Docência Transdisciplinar
se quer é comentada.
Do ponto de vista Pedagógica e Educacional, a educação Transdisciplinar poderia
permitir ao professor à possibilidade de conceber situações de aprendizagem, interrelacionando a realidade do mundo ao homem. As disciplinas Matemática, Física e
Educação musical, podem ser articuladas, visto que a voz humana, cuja frequência
varia entre 50 e 3400 Hz, está relacionada com a Física por meio da acústica. A
Matemática pode representar o som por meio de uma série de funções. Além disso,
temos a Física que estuda as ondas sonoras a Matemática que pode ser representar
pelas séries de funções. Utilizando o software de simulação PhET, o professor pode
utilizar para conectar estas disciplinas.
Cabem a todos acessar ao software de simulação PhET para perceber que se podem
interligar conteúdos de disciplinas diferentes (Matemática, Física, Música), para
que o aluno possa ter uma visão maior da realidade. Aprendendo na ação, no aluno
podem surgir várias interpretações, tendo outros níveis de realidades, que podem
ser: que cada pessoa tem um timbre diferente; que existe um entrelaçamento entre
as séries de funções, acústica e a voz humana; que o som é composto de
harmônicas; que existe a possibilidade de intercomunicar as disciplinas de
Matemática, Física e Música.

42.

Re: Re: Fórum 5

Terça,
17/04/2018
17:04:36
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Olá, UT, LN e demais colegas:
Anteriormente, comentei (16/04/2018, 00:09:) a postagem de Lane (12/04/2018,
13:41), enfatizando e inter-relacionando aspectos dos campos da Educação e
Pedagogia, com destaque para a Transdisciplinaridade e TIC.
Para nós, que estamos vivenciando uma disciplina de um Doutorado em Educação,
sabemos da importância em se buscar vencer certos obstáculos conservadores dos
Sistemas e Modelos Educacionais, ou seja, a defesa dos paradigmas emergentes.
Então, baseado nos argumentos de minha postagem, em réplica à de LN, agora
interajo com a de UT (13/04/2018, 09:07:):
Em disciplinas letivas específicas do Ensino Médio, sejam de Matemática, Física
ou Educação Musical, ficou claro a necessidade do estabelecimento do diálogo
Transdisciplinar entre os conteúdos pedagógicos disciplinares específicos
(Matemática, Física e Música), e também entre essas disciplinas letivas curriculares
e diferentes (sub)áreas de conhecimento, ilustrando, entre outras: Antropologia,
Sociologia, Tecnologia Educacional, NEUROCOGNIÇÃO e NEOROCIÊNCIAS.
E que a formação continuada do Educador Transdisciplinar representa um forte e
contínuo desafio a ser superado, por todos nós, Educadores.
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Inspirado nas argumentações de UT, vou me centrar num aspecto muito importante
do aspecto da Cognição, Aprendizagem e Saberes: mais especificamente
restringirei minha discussão, quanto à DIMENSÃO DA ESTRUTURA DE
CONHECIMENTO. Ou seja, reporto-me à estrutura de conhecimentos de
Matemática, física ou Educação Musical. Neste aspecto, o sistema de Avaliação
Internacional PISA (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes),
vinculado à UNESCO e OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico), revela que o Brasil sempre ocupa vexaminosos últimos lugares, nos
campos da Matemática, Ciências e Língua Materna, entre um universo de uns 60
países avaliados. Tal perfil deficitário COMPROMETE A CONQUISTA DA
DIGNIDADE CIDADÃ e retrata que o modelo educacional de ensino médio
brasileiro, público e privado, é de caráter behaviorista e fortemente memorístico.
Partindo das argumentações do PISA, e da réplica de Ubaldo, refletimos que
estabelecer possibilidades de INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA entre a
Transdisciplinaridade e o Uso das TIC, também podem contribuir para amenizar e
superar o quadro deficitário da aprendizagem de conteúdos de Matemática, Física
ou Educação Musical.
Nesse sentido, e através de UM OLHAR PEDAGÓGICO, Ubaldo nos convida a
todos para acessarmos o simulador PhET de Ondas Sonoras, interagirmos com suas
funcionalidades e visualizarmos as várias realidades do comportamento das
harmônicas fundamentais, que compõem e caracterizam uma onda sonora,
inclusive escutar o som emitido, por diferentes combinações de Harmônicas
Fundamentais.
Claro que caberá ao Professor, de cada Disciplina de Física, Matemática ou
Educação Musical (Professor este que seja dotado de uma Formação em Educação
Transdisciplinar), DIDÁTICA E METODOLOGICAMENTE, conceber e mediar,
junto aos seus alunos, diferentes situações de aprendizagem, de maneira a trabalhar
colaborativa e pedagogicamente os conteúdos de Física, Matemática ou Educação
Musical, de maneira a estabelecer diferentes formas de (Inter)relações e
(res)significações, entre os citados múltiplos conteúdos, e as DISCIPLINAS
LETIVAS CURRICULARES, “... para que o aluno possa ter uma visão maior da
realidade. Aprendendo na ação, no aluno podem surgir várias interpretações, tendo
outros níveis de realidades (UT)”.
Assim procedendo, as múltiplas e complexas possibilidades de INTEGRAÇÃO
PEDAGÓGICA entre a Transdisciplinaridade e o Uso das TIC certamente
contribuirão junto ao perfil do Modelo de Ensino Brasileiro.

43.

Re: Re: Fórum 5

Quarta,
18/04/2018
19:09:57
WHS Aluna cursista

Verdade, UT. As tecnologias, a partir do uso de softwares tem esse poder de
conseguir articular áreas "teoricamente" distintas. O software apresentado na aula
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passada deixou muito claro que os saberes não estão de forma isolada, mas
interrelacionada, transdisciplinarizada.

44.

Sexta,
13/04/2018
20:20:34
RD Professor formador interno a UFC

Re: Fórum 5

Olá, colega WHS. Diante desse contexto percebemos que as relações entre os
campos e subcampos de conhecimento favorecem um diálogo rigoroso e aberto
entre as disciplinas, os saberes tecnológicos, as culturas, as relações sociais e
ambientais. Do ponto de vista pedagógico é bem complexo e que vai além das
disciplinas, incluindo em sua tessitura não só todos os saberes disciplinares
relacionados a matemática, a ciências e a música, mas as dimensões da
subjetividade humana: a razão, a emoção representada fortemente nas imagens que
foram mostradas nos vídeos.

45.

Re: Fórum 5

Segunda,
16/04/2018
00:09:40
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Olá, WHS e demais colegas cursistas.
Lane, começo minha interação analítica junto à sua síntese, partindo de um trecho
de sua postagem: “... nos despertar quanto a elementos relacionados a (sub)Campos
de Conhecimento da Transdisciplinaridade, Apropriação do Uso das TIC na
Educação, Formação Docente, Pedagogia e Currículo e como estes podem ser
utilizados junto à se conceber novas maneiras de se fazer a educação e desenvolver
a pesquisa”.
Então, Lane, numa abordagem preliminar de seu arrazoado, podemos destacar:
Como pode ser pensado e construído este “DESPERTAR”, à luz dos pressupostos
epistemológicos, ontológicos e metodológicos da Transdisciplinaridade, no sentido
que possamos (res)significar e nossas “competências e habilidades docentes”, ou
seja, nossos “Saberes Pedagógicos, Docentes e da Pesquisa”, de modo a que
possamos renovar e inovar esse complexo e mutante “FAZER” da Educação e da
Pesquisa?
Nesse cenário desafiador, a constante e necessária renovação e inovação da
Educação está intimamente ligada à vinculação de, continuamente, desenvolvermos
pesquisas associadas. E para tanto, torna-se necessário atrelarmo-nos aos três
pilares da Transdisciplinaridade: Níveis de Realidade, Lógica do terceiro Incluído e
Complexidade (DELEUZE, GUATTARI, MORAES, MORIN), o que certamente
nos fará romper com os paradigmas tradicionais, reducionistas, onde impera a
lógica binária e bipolar do certo e errado ou falso e verdadeiro, quando a
construção do novo conhecimento é regida por um processo hierarquizante e
arbóreo (MATURANA, VARELA). Neste tipo de realidade educacional
tradicional, o novo conhecimento a ser desenvolvido junto às (sub)Áreas de
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Conhecimento, à priori, torna-se subalterno aos conhecimentos previamente
estabelecidos, estes últimos, muitas vezes aprisionados em gaiolas epistemológicas
(D’AMBRÓSIO).
E esse aprisionamento pode estar vinculado a que esses conhecimentos fiquem
singularmente aprisionados em suas Áreas de Conhecimento, como no caso dos
currículos fragmentados do Ensino Médio, onde os conteúdos pedagógicos das
disciplinas curriculares, como Matemática, Física e Educação Musical,
praticamente não mantêm diálogo entre si.
Então, partindo-se da integração entre os pressupostos da Transdisciplinaridade e
do Uso Pedagógico das TIC (ALMEIDA, VALENTE, OKADA), torna-se
potencialmente possível estabelecermos múltiplas Formas de Diálogo e
TRANSPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS, envolvendo diferentes conteúdos “de e
entre” diferentes disciplinas letivas do Ensino Médio, emergindo-se uma ênfase na
Multidimensionalidade do Conhecimento (MORAES, MATURANA, VARELA).
Mas para se atingir tais metas, é necessário trabalhar a formação continuada dos
Professores, em que o “Co Aprender Fazendo” (ALMEIDA, DEWEY, OKADA,
TEIXEIRA, VALENTE) e o “Aprender na Ação, Reflexão e Depuração”
(VALENTE, SCHÖN) devem ser criticamente (res)significados e maturados, de tal
maneira que este Professor em Formação se aproprie de novas Dimensões, se
aproprie de “novos Saberes Docentes, Pedagógicos, Transdisciplinares,
Tecnológicos e da Pesquisa” (MORAES, PERRENOULD, RIBEIRO, SOUSA,
THIOLENT, ZABALA) e de múltiplos e novos Planos de Percepção e Realidade,
para tanto, o Educador Transdisciplinar deverá navegar através da Lógica do
Terceiro Incluído e dos pressupostos da Complexidade.
Neste contexto transdisciplinar, o novo conhecimento a ser construído ou
descoberto não é, à priori, subalterno aos conhecimentos científicos previamente
estabelecidos. O novo conhecimento não se comporta de forma arbórea e
subalterna, mas pode ser construído de forma rizomática, onde o conhecimento
clássico e o novo, a ser construído, podem manter um diálogo de forma
multidimensional e complexa, diálogo este que pode tecer redes de (Inter)relações e
(res)significações entre diferentes Áreas de Conhecimento (MORAES,
MATURANA, VARELA).
O Educador Transdisciplinar que consequentemente assim se DESPERTA, estará
então apto para o pleno exercício da Didática, Docência, Mediação e Prática
Transdisciplinar: será um contínuo e curioso Pesquisador-coinvestigador, estará
apto a aprender a coaprender junto com seus alunos, e pares acadêmicos.
Certamente contribuirá perante o processo de desfragmentação do Currículo e
promoverá o necessário diálogo entre os conteúdos pedagógicos e as diferentes
disciplinas letivas.

46.

Re: Re: Fórum 5

Segunda,
16/04/2018
20:02:55
RD Professor formador interno a UFC
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Compartilho com sua ideia professor quando afirma que o conhecimento não pode
ficar engaiolado numa única área do conhecimento e que a inovação e renovação
devam ocorrer de forma transdisciplinar, mesmo diante das fragilidades
apresentadas por muitos educadores durante o exercício da sua docência. Para
atuarmos de forma dinâmica e significativa neste cenário mutante no qual as
informações são rapidamente socializadas e (res) – significadas se faz necessário
conhecermos nossas potencialidades e fragilidades. Diante da complexidade do
pensamento transdisciplinar e das novas formas de fazer e pensar a educação,
Edgar Morin conhecido como um dos maiores filósofos e escritores da época pósmoderna e criador da Teoria da Complexidade, nos faz refletir sobre o “saber” e o
papel do educador ao favorecer as trocas de informações entre o meio social
sujeito/objeto e de suas inter-relações multidisciplinares. Neste contexto
percebemos que o papel do educador vai muito mais além do que conhecer
simplesmente a física, matemática e outras disciplinas, cabendo ao mesmo
desenvolver competências sócio emocionais, ou seja princípios mais pertinentes à
essência humana que favoreçam a (res) significam e a construção de múltiplas
relações dentro do espaço educacional.

47.

Re: Re: Fórum 5

Terça,
17/04/2018
, 15:48:57
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

correção:
... PERRENOUD ao invés de PERRENOULD

48.

Quinta,
SÍNTESE DO ARTIGO: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, CIENTÍFICA
12/04/2018
E MUSICAL TRANSDISCIPLINAR
18:41:10
MGR Aluna cursista

Apresenta a metodologia adotada na pesquisa da Tese de Doutorado do Prof. RD.
Destaque interessante aos três campos do conhecimento: Transdisciplinaridade,
Aprendizagem e Tecnologias. O campo Transdisciplinaridade tem como subcampo
a Educação transdisciplinar e Software educativo. O Campo aprendizagem tem
como subcampo os Mapas conceituais e (Co)aprendizagem. E em relação às
Tecnologias, se refere inicialmente ao uso do software de simulação PhET e para
uso posterior do software Mathemática.
A metodologia em si se apoiará na interação dos doutorandos e cursistas da
disciplina Transdisciplinaridade que terão a vivência presencial mediada pelo
doutorando e pesquisador RD, na aplicação de uma prática colaborativa com o uso
do software.
Tanto o uso do software PhET como o Fourier intenciona a simulação,
visualização, e audição de comportamentos de ondas sonoras.
De forma complementar e reflexiva à nível da concepção de transversalidade entre
diferentes campos de conhecimentos, o uso de vídeos do Youtube serão adotados
para estudo de ondas, ondas eletromagnéticas, alcançando a discussão sobre o
vazamento do reator de Chernobyl que apresenta uma devastação humana e
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ambiental irreversível. O que propõe a pensar nos princípios de da Ecologia
Profunda, a qual critica o interesse do homem sobreposto a tudo e a todos.

49.

Sexta,
13/04/2018
22:08:38
RD Professor formador interno a UFC

Re: SÍNTESE DO ARTIGO: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA,
CIENTÍFICA E MUSICAL TRANSDISCIPLINAR

Olá, colega MGR. Diante da globalização e da diversidade sociocultural, surge no
século XXI, uma emergência que, mais que ecológica, é uma crise no estilo na
forma de pensar, de aprender, de se relacionar, gerada pelo desenvolvimento da
ciência e da tecnologia e das formas como o ser humano atua na sociedade e no
meio ambiente, sendo um agente potencial da autodestruição das relações humanas
e planetárias. Fato relatado no capítulo de livro ao retratar o uso da energia nuclear
com o vazamento do isótopo césio 137 que causou impactos irreversíveis na vida
de seres vivos, na fauna e na flora (acidente de Chernobyl). Esta reforma do
pensamento permite a integração do contexto e do complexo, compreendendo as
inter-relações em suas multidimensionalidades, fato constatado ao observarmos a
relação entre meio ambiente e educação, que vem assumindo um papel cada vez
mais desafiador, diante da emergência de novos saberes para apreender processos
sociais cada vez mais complexos, significativos e transversais. Neste cenário
mutante e assustador a transdisciplinaridade surge no combate a fragmentação
disciplinar, relacionando as diversas áreas do conhecimento linkando os pontos de
instabilidade e peculiaridade que cada disciplina tem. Do ponto de vista pedagógico
podemos exemplificar essas relações neste capítulo de livro ao relacionar a
educação científica, matemática e a musical transdisciplinar, através da pesquisa de
doutorado do aluno RD, ao envolver conhecimentos da física (ondulatória), da
matemática (séries de funções trigonométricas), a música (acústica) através de uma
ferramenta pedagógica que foi o software PhET (série de Fourier), reflexo de uma
educação holística transdisciplinar. Neste contexto como podemos relacionar a
educação ambiental, científica dentro de um cenário social sobre a visão da
trandisciplinaridade? Vamos aprender juntos e discutir esse panorama da educação
brasileira neste ponto de vista.

50.

Sábado,
14/04/2018
10:20:43
MC Professor formador interno a UFC

Re: SÍNTESE DO ARTIGO: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA,
CIENTÍFICA E MUSICAL TRANSDISCIPLINAR

Olá, MGR. Com base no que você analisou é possível perceber no projeto do RD
muitos aspectos da docência transdisciplinar, uma vez que há uma forte integração
entre disciplinas como música, matemática, física e ciências ambientais, bem como
a integração entre sentimentos, pensamentos, razão e emoção ao longo do
desenvolvimento da prática através do exercício de várias inteligências (musical,
emocional, linguística e logico matemática).
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51.

Domingo,
15/04/2018
11:05:55
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Re: SÍNTESE DO ARTIGO: EDUCAÇÃO MATEMÁTICA,
CIENTÍFICA E MUSICAL TRANSDISCIPLINAR

Olá, MGR e demais colegas cursistas.
Em sua síntese, destaco e discuto alguns aspectos, já que estamos discutindo e
analisando
aspectos relacionados à “Educação Transdisciplinar (BATALLOSO, MORAES,
MORIN, NICOLESCU)”, segundo o Cap. de Livro em destaque:
Como você destacou, pensando-se à luz de concepção e uso de eventuais novas
possibilidades e formas de “Práticas Pedagógicas e/ou Situações de
Aprendizagem”, a adoção e combinação de diferentes recursos provenientes das
TIC, como software de simulação, vídeos, sites, etc., podem vir a favorecer a
motivação e o desenvolvimento da coaprendizagem e a construção de novos
saberes.
Certamente que tais recursos multimidiáticos supracitados devem ser
“Pedagogicamente Integrados” aos conteúdos didáticos, de cada disciplina letiva,
bem como podem se constituir em elementos que estabeleçam diálogos entre
conteúdos de diferentes disciplinas letivas. E a “Percepção e o Domínio” dessa
nova “Dimensão”, exigirá o estabelecimento de “múltiplos, complexos e
multifacetados diálogos” e “Transposições Didáticas” entre conhecimentos “de e
entre’ diferentes disciplinas letivas, o que certamente necessita se sustentar nos
princípios da “Transdisciplinaridade”: Níveis de Realidade, Terceiro Incluído e
Complexidade (MORAES, MORIN).
Mas para que se consiga atingir tais desafiadoras estratégias pedagógicas, é
inicialmente preciso se realizar a necessária “Formação Docente” dos Professores.
E tal Formação requer ser Criticamente Fundamentada, nos aspectos “Teóricos,
Metodológicos e da Prática”, de forma que o Docente: vivencie, experiencie e
mature momentos de “Estudos e Práticas”, de modo a que, “Cíclica e
Reflexivamente”, se aproprie de novos Conhecimentos e Saberes Atitudinais,
Procedimentais e Tecnológicos (RIBEIRO, SOUSA, ZABALA).
Alcançado este complexo e estratégico plano de Formação, o Docente alçará novos
“Níveis de Percepção e de Ação Docentes”, ainda mais críticos, em que, à luz da
integração pedagógica entre a Transdisciplinaridade e o uso das TIC, teoria e
prática mutualmente se ressignificarão entre si (DEWEY, TEIXEIRA) e haverá o
favorecimento da coaprendizagem na ação e reflexão (OKADA, SCHÖN).
Desta forma, este agora “Educador Transdisciplinar”, em suas ações de medição
docente e colaborativas, “coaprenderá junto” com seus alunos (ALMEIDA,
MORAES, OKADA, VALENTE), promovendo uma sistêmica integração
pedagógica transdisciplinar, junto aos conteúdos “de e entre” diferentes disciplinas
letivas.
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52.

Questionamentos

Sexta,
13/04/2018
22:31:35
RD Professor formador interno a UFC

Caros cursistas, vamos refletir e dialogar sobre como docentes e discente podem
relacionar de forma transdisciplinar a educação matemática, científica e musical
sob uma visão pedagógica e metodológica dentro dos ambientes educacionais? Que
tipos de competências e habilidades os mesmos deverão ter para maturar e
transversalizar tais conhecimentos de forma eficaz e significativa, no que tange as
Ciências, Tecnologias, Sociedade e Ambiente (CTSA)?

53.

Re: Questionamentos

Sábado,
14/04/2018
08:03:13
UT Professor formador interno a UFC

A Docência Transdisciplinar propõe a possibilidade de humacescer por meio de
práticas pedagógicas: valorizando o amor, a multirreferencialidade do sujeito e a
criatividade; trabalhando a corporeidade e suas emoções; ensinando a paz e a
cooperação; auxiliando a prestar atenção em si, no outro e no planeta. Para que
possa ocorrer esta prática pedagógica transdisciplinar Moraes (2010), estabelece as
seguintes categorias para ser seguidas: Contextualização; Criatividade;
Subjetividade; Cooperação; Multiferencialidade; Afetividade; Dialogicidade;
Flexibilidade; Ecologia da ação; Diversidade.

54.

Re: Questionamentos

Sábado,
14/04/2018
10:16:12
MC Professor formador interno a UFC

Olá, RD. Acredito que algumas respostas foram construídas ao longo do fórum 4,
ao se analisar a disciplina de docência transdisciplinar ministrada pela professora
MCM. Naquele fórum apontou-se alguns procedimentos da docência
transdisciplinar, como trabalhar de modo conjunto sentimento, pensamento,
emoção e razão. Num outro ponto, discutiu-se a multirreferencialidade como uma
característica da docência transdisciplinar. Penso eu que seu projeto contempla
ambos, visto que através dos softwares PhET e Mathemática, é possível trabalhar o
estudo de ondas de forma multirreferencial, integrando conhecimentos de várias
disciplinas como Matemática, Física e Música, bem como estimulando múltiplas
inteligências como a musical, a linguística, a logico matemática e emocional.

55.

Re: Re: Questionamentos

Segunda,
16/04/2018
22:13:58
MN Aluna cursista
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Boa noite amigo MC!
As interfaces das reflexões suscitadas nos remete fundamentalmente ao currículo
interdisciplinar das áreas de conhecimento científico, matemático e musical,
exigindo de cada educador, a visibilidade e conscientização e intencionalidade
clara da multirreferencialidade numa visão sistêmica não apenas de conteúdo, mas
das habilidades e competências que se configuram de forma concreta articulada a
realidade dos atores envolvidos na aprendizagem com foco nas dimensões,
humana, histórica, ética, social, cultural e política. Tornando significativo para a
formação dos jovens num processo global. Assistimos nos filmes, por falhas
humanas, as consequências e marcas de uma tragédia continua viva no interior de
cada ser vivo, plantas, animais e crianças.

56.

Re: Re: Re: Questionamentos

Terça,
17/04/2018
15:40:59
MC Professor formador interno a UFC

Olá, Caríssima MN. De fato, como você frisa, a multirreferencialidade é um ponto
chave no projeto do RD, em virtude da amplitude da temática por ele tratada ao
longo da pesquisa. Vejo como de grande relevância as diversas interfaces de
transversalização curricular nesse projeto, através dos conhecimentos de física,
matemática e música, bem como a contextualização desses conhecimentos no que
trata da análise dos impactos ambientais do uso da energia nuclear e as questões de
natureza social, cultural e política, como você destaca. De fato, um projeto sobre
docência transdisciplinar.
Um abraço e seja bem-vinda a Fortaleza e ao nosso grupo de pesquisa.

57.

Re: Questionamentos

Domingo,
15/04/2018
10:01:58
UT Professor formador interno a UFC

Boa RD
Relacionei abaixo algumas características da Docência transdisciplinar:
• O conhecimento é complexo, de múltiplas dimensões, transpassa a subjetividade,
em que o aluno constrói e reconstrói o conhecimento, de modo não-linear,
processual, dinâmica, aberta, dialógica.
• A aprendizagem revela-se pelo compartilhamento das experiências individuais,
elaborando novas explicações sobre o objeto em estudo;
• Para que o novo manifeste, é necessário apreciar a multidimensionalidade do
conhecimento;
• A construção do conhecimento ocorre nas relações subjetivas entre os sujeitos e
objetos estudados;
• O aluno deve ter o papel na construção do conhecimento;
• O professor, ser reflexivo, não considerar que sabe e o aluno não conhece um
determinado assunto;
• O professor e o aluno estão envolvidos no processo de aprendizagem;
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• O professor é quem elabora os contextos de aprendizagem;
• O professor estabelece estratégias e métodos que integra diversas áreas do
conhecimento, valorizando diversos níveis de realidade;
• O professor deve estabelecer estratégias de acordo com a realidade e nível
intelectual do aluno, levando em consideração as suas potencialidades;
• O professor assume um papel de caráter flexível e uma prática reflexiva
constante;
• No planejamento do professor, deve estar sujeito ao surgimento algo novo dentro
do processo de aprendizagem, sendo necessário rever as estratégias, procedimento
e avaliações;
• O planejamento deve utilizar várias referências, inclusive a não científica;
• Como estratégias de aprendizagem, o professor pode expor questionamentos
instigantes, gerando debates e diálogos, com respostas divergentes e
complementares, fazendo transparecer as potencialidades e limitações dos sujeitos;
• O professor pode empregar a estratégia de aprendizagem o “senti pensar”
(MORAES; TORRE, 2002), considerando lado emocional do sujeito, em que liga o
sujeito e a natureza;
• O professor pode utilizar a pesquisa, como estratégia de aprendizagem, em que
pode ocorrer a reconstrução do conhecimento por meio da autonomia do aluno, por
meio da criticidade sistemática da realidade;
• Na sociedade de transformações rápidas, constantes e profundas, as tecnologias
da informação e comunicação ( TICs) favorece o aprender a aprender, em que o
aluno busca e seleciona as informações, no enfoque crítico ativo da construção do
conhecimento. As TICs pode ser considera outra estratégia de aprendizagem, em
que ocorre a coinvestigação, a coaprendizagem em ambientes de aprendizagem
(fóruns de discussão).

58.

Re: Re: Questionamentos

Domingo,
15/04/2018
12:01:37
RD Professor formador interno a UFC

Olá, amigo UT. Muito interessante essas características que você citou da docência
transdisciplinar. Esse capítulo proposto no fórum 5, nos traz de forma brilhante
todos esses aspectos da transdisciplinaridade citados. Vamos pontuar:
1) Primeiro no que se refere a integração transdisciplinar entre os campos e sub
campos de conhecimento, combatendo significantemente a fragmentação existente
no currículo.
2) O segundo diz respeito à docência transdisciplinar ao relacionar
pedagogicamente a educação matemática, científica e musical transdisciplinar, com
as novas forma de aprender, conhecer, fazer segundo os pilares educacionais que
Morin tanto enfatiza no contexto educacional da complexidade e da
transdisciplinaridade.
3) Relaciona o uso das tecnologias da informação e comunicação ( TICs) ao propor
uma prática experimental utilizando como ferramenta pedagógica o software PhET
( Série de Fourier ), para mediar de forma dinâmica, motivadora e significativa
conhecimentos da acústica especialmente na ondulatória, favorecendo ao estudante
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relacionar os conhecimentos de física com a matemática e a música ao produzirmos
ondas harmonias, através do somatório das funções trigonométricas que culminarão
na produção de um som.
4) Nessa atividade experimental ficou bem claro para os cursistas que a intenção
não era a apropriação conceitual dos elementos da física e muito menos a
apropriação das funções trigonométricas da matemática e da acústica, mas sim
mostrar que através de uma ferramenta pedagógica podemos incentivar, motivar,
dinamizar e relacionar de forma transdisciplinar as diversas áreas de conhecimento
diante de um contexto científico, social e humano, favorecendo uma metodologia
de ensino mais significativa.
4) Tal prática mostrou indícios de uma aprendizagem mais igualitária e
significativa, no que tange a pesquisa, favorecendo um desenvolvimento na co aprendizagem, na res - significação de conhecimentos, nas relações humanas e
sociais na sua mais diversa complexidade de pensamento, na alteridade das
relações humanas, sociais, ambientais e comportamentais.
5) Do ponto de vista humanístico, e social tal prática mostrou indícios de abertura
de novas fronteiras do conhecimento, quanto ao papel de um modelo de educação e
pesquisa holístico, transdisciplinar, baseado na construção de uma sociedade mais
justa, humana que saiba valorizar o amor ao próximo e a saúde planetária.
Enfim esse capitulo de livro nos remete a refletir sobre que tipo de pessoas, de
educadores, Co - investigadores nós somos diante dos valores sociais, econômicos,
humanos e planetários e que diante da complexidade do pensamento
transdisciplinar refletir sobre: nossa docência, as formas de aprender e socializar
novos conhecimentos, nas múltiplas dimensões do sujeito/objeto, na
multidimencionalidade do conhecimento, nas estratégias de uso das ferramentas
pedagógicas, nas relações de equidade entre as pessoas, na Co - investigação e
principalmente na nossa formação humana e social.

59.

Re: Questionamentos

Segunda,
16/04/2018
21:00:55
MN Aluna cursista

Oi RD!!
Suas reflexões são significativas e se integram as sugestões e estratégias de
atividades pedagógicas destinadas aos docentes que trabalham com o ensino médio,
estas se encontram registradas na primeira síntese deste fórum. Entretanto, a sua
configuração está atrelada a postura e a forma de quem a conduz no processo de
ensino e aprendizagem. Mas isso não se refere apenas a postura, mas as posturas,
ou seja, tanto dos professores, quanto dos alunos e de outros atores. Diante disso,
insiro outras, sugestões, visando contemplar as interrogativas feitas por você.
i) Grupo de professores- planejamento participativo para estudo e apresentação dos
planos de cursos articulados as Diretrizes Curriculares das áreas.
ii) Estudo das habilidades e competências necessárias aos discentes para inserir
durante a elaboração de projeto interdisciplinar das áreas de conhecimento.
iii) Reserva e valoração do espaço de para discussão e dialogo, sejam na escola,
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universidades, ou fora delas, no âmbito do projeto.
iv) Firmar parcerias com instituições para trabalhar projetos interdisciplinares
baseados no diagnóstico da realidade social a partir de estudos sobre o tema focado
no fórum, envolvendo alunos e professores.
Portanto, existem muitas outras sugestões. O fundamental encontra-se nas decisões
coletivas com uso das TICs e laboratórios disponibilizados. Espero contribuir.

60.

Re: Questionamentos

Quarta,
18/04/2018
00:22:40
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Olá, meu estimado RD e demais colegas cursistas.
Minha interação nesta mensagem e algumas das seguintes, se estende ao conjunto
de postagens réplicas e tréplicas, realizadas junto na forma de uma teia discursiva
entrelaçada, em torno da síntese relativa ao tema “questionamento”, postado
inicialmente por RD (13/04/2018, 22:31).
Esta teia de postagens do tipo discursiva-argumentativas, inicializada por RD,
posteriormente foi colaborativamente elaborada por UT (14/04/2018, 08:03;
15/04/2018, 10:01), MC (14/04/2018, 10:16; 17/04/2018, 15:40) e MN
(16/04/2018, 21:00; 16/04/2018, 22:13) e RD (15/04/2018, 12:01).
Início pela postagem original de RD (13/04/2018, 22:31): RD questiona, que tipos
de “competências e habilidades” os Docentes e Discentes, na dimensão dos
ambientes educacionais, devem se apropriar, numa abordagem epistemológica,
metodológica e da prática, partido dos pressupostos da Educação CTSA (Ciências,
Tecnologias, Sociedade e Ambiente), para poder transversalizar e inter-relacionar,
conteúdos provenientes de diferentes (sub) áreas de conhecimento, ou
originalmente oriundos de diferentes disciplinas letivas curriculares.
Em síntese, os demais colegas cursistas que interagiram colaborativamente, nessa
teia discursiva, através das multiplicidades e a multirreferencialidade de seus
olhares, apontaram para várias possibilidades e estratégias, que podem contribuir
junto à maturação e apropriação das pretendidas “competências e habilidades”, em
se fundamentar na Educação CTSA, para estabelecer diálogos multidimensionais e
multirreferenciais, entre conhecimentos oriundos de diferentes áreas de
conhecimento. Tal espectro de “competências e habilidades” pode ser estabelecido
junto à maturação de Saberes multidimensionais e complexos, Saberes estes do
tipo: Transdisciplinares, Docentes, Pedagógicos, Tecnológicos e da Pesquisa
(MORAES, MORIN, PERRENOUD, RIBEIRO, SOUSA, THIOLLENT,
ZABALA).
O detalhamento das contribuições dos cursistas elencados, discuto e analiso,
diretamente na forma de réplicas e tréplicas, que realizo a seguir, junto às
postagens e interações decorridas, que foram postadas por UT, MC, MN e RD.
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61.

Domingo,
15/04/2018
11:18:21
RD Professor formador interno a UFC

Reflexão sobre os vídeos que retratam os impactos do acidente
radioativo em Chernobyl

Ao assistirmos os vídeos que apresentam de forma clara os efeitos que iodo e o
césio 137 elementos radioativos causaram na vida e na saúde das pessoas que
habitavam aquela região atingida, na qual está instalada as usinas nucleares nos faz
refletir sobre até que ponto a busca desenfreada da humanidade pelos interesses
econômicos impactam negativamente em suas vidas, e no meio ambiente. O
acidente nuclear de Chernobyl revela brutalmente os limites dos poderes técnicocientíficos da humanidade e as “marchas-à-ré” que a natureza nos pode reservar.
Depois de 30 anos, o acidente na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia ainda traz
impactos significativos naquela região e na vida de milhares de pessoas que ali
habitam, forçando suas retiradas da região, visto ter provocado centenas de casos
de doenças e destruições do meio ambiente local, provocando um êxodo em massa,
além de desemprego e a quebra de centenas de empresas, ou seja um enorme
impacto social, econômico e acima de tudo humano e ambiental, e que até nos dias
de hoje reflete em milhares de famílias que nunca foram compensadas do ponto de
vista humano e social, sofrendo até hoje de depressão. Esses vídeos nos trazem
imagens impactantes consequência desse vazamento radioativo: resultando em
doenças e más-formações das pessoas nascidas de mães e pais contaminados,
problemas mentais, anomalias múltiplas... etc. Tal situação do ponto de vista
humanístico e transdisciplinar nos faz refletir fortemente sobre o valor da vida
humana e das demais formas de vida no planeta. Conforme citado pelos autores do
respectivo capítulo de livro “ Estes cenários de devastação planetária relatados,
suscitam a necessidade da renovação das políticas públicas e do currículo
(MORAES; BATALLOSO, 2015;RIBEIRO;2016;SACRISTAN, 1998), quanto a
se garantir e questionar a preservação do amor à vida e direitos de humanos”.
Questionamentos !!!!
Diante desse quadro, convido a todos os cursistas a refletir: De que forma a
sociedade humana pode garantir a saúde econômica, ambiental e social agindo com
igualdade, justiça favorecendo harmonia social e planetária? Do ponto de vista
holístico e transdisciplinar como a educação pode influenciar positivamente, a fim
de garantirmos uma sociedade mais igualitária, humana e que saiba valorizar acima
de tudo o amor ao próximo e a saúde das mais diversas formas de vida existentes
no planeta?

62.

Educação Matemática, Cientifica e Musical Transdisciplinar

Segunda,
16/04/2018
02:59:36
MN Aluna cursista

A reflexão sobre o fórum 5, segue com as orientações significativas, exposta na
aula pelo Prof. Júlio, que nos motivou a partir da veiculação de vídeos com
músicas Árabes, bem ilustradas com sintonias envolventes. Após esse momento de
sensibilização, apresentou o tema Educação Matemática, Cientifica e Musical
Transdisciplinar da agenda do referido fórum. Enfatizou aos cursistas de que não
haveria a necessidade de se ter o conhecimento profundo de todas as disciplinas.
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No entanto, solicitou que registrasse estratégias transdisciplinar e o uso pedagógico
da TIC destinado a formação do educador–coinvestigador do ensino médio.
Explicitamente, são estratégias colaborativas ao Projeto de Tese do Doutorando
RD. Nesse contexto, a ênfase recai impulsionar o professor (a) na mudança de
postura ao lidar com os conteúdos das áreas, Matemática, Física e Música. Todavia,
na maioria das vezes, essas áreas são trabalhadas a partir do paradigma positivista,
com conteúdo fragmentados e linear, distante da realidade do aluno. Observa-se no
processo de ensino e aprendizagem um tratamento didático diferenciado, como se
não houvesse nenhuma conexão entre essas áreas de conhecimentos. Dessa forma,
urge mudança de postura do professor (a) no tratamento didático, mediante uma
Docência Transdisciplinar integrada ao paradigma ecossistêmico. Assim, os vídeos
do Youtube que foram apresentados na aula sobre o acidente Chernobyl, tornaram
ponto de partida para as sugestões de estratégias interdisciplinar e transdisciplinar
mediante uso das TICS- i) Pesquisa comparada na Web sobre as consequências, no
homem, animais, plantas, vegetais. ii) Pesquisa através de estudo e localização dos
espaços geográficos onde ocorreram o Chernobyl. iii) Estudo e pesquisa em
laboratórios sobre os produtos químicos causadores das doenças, consequências do
acidente Chernobyl, iv) Confecção de gráficos estatísticos relacionados aos espaços
geográficos atingidos pelo acidente. v) Utilização de vídeo aula, montagem de
painel com fotos, envolvendo o tema.vi) Uso de simuladores, vídeos aula, jogos
educativos, uso de outras ferramentas digitais (Web, fóruns, e-mails, Whatzapp,
etc). vii) Uso das TICS -produção de textos envolvendo diversos gêneros
(propaganda, parodia, noticiário, história em quadrinhos, etc.)

63.

Meu Perfil

Segunda,
16/04/2018
15:59:49
MN Aluna cursista

Caros colegas, tenho o prazer enorme de fazer parte desse grupo. Cheguei
recentemente aqui no Ceará. Ainda me sinto em fase de adaptação. Apesar de já ter
andado por aqui diversas vezes, somente pra passear. Mas agora, tornou-se
diferente quando tenho que residir por um determinado tempo em decorrência do
Doutorado. Graças a Deus fui aprovada para ingressar no segundo semestre de
2017. Sem perceber já quase completando um ano que resido aqui. Confesso, estou
gostando, embora sentindo muita falta dos meus familiares. Quero dizer também
que estou me sentindo sozinha, como se estivesse isolada de tudo e de todos. Adoro
me divertir... A vida não se resume somente em estudo. E, aqui, debruçada nos
estudos... Não tenho coragem de sair sozinha. O Doutorado e ou mestrado já nos
coloca diante desse fato. E longe de sua terra natal, essa situação se torna mais
aflorada. Sou de Teresina-PI, são quase 12 horas de viagem de ônibus pra chegar.
De avião pra quem tem recurso disponível se torna bem mais leve o cansaço. Eu,
no momento não disponho de recurso financeiro. Estou aqui sem bolsa e as
despesas superam o meu orçamento. Formada em Pedagogia e Geografia pela
UFPI. Sou Mestra em Educação- UFPI e Professora efetiva da Universidade
Federal do Piauí. Ingressei recentemente através de Concurso. Membro do Núcleo
Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Práticas Pedagógicas e Curriculares de
Profissionais da Educação (NIPPC/UFPI) anteriormente trabalhava como
formadora na Equipe da Divisão de Ensino Fundamental pela SEDUC-PI atuava
também como professora e pedagoga na Secretaria Municipal de Educação de
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Teresina-SEMEC. Atualmente estou à disposição, cursando doutorado em
Educação Brasileira na linha de pesquisa em Avaliação-UFC.

64.

Segunda,
16/04/2018
16:59:20
MN Aluna cursista

Re: Meu Perfil

Desculpe, desconsidere essa mensagem meu perfil

65.

Segunda,
16/04/2018
16:05:06
MN Aluna cursista

Síntese Educação Matemática, Cientifica e Musical Transdisciplinar

Ao tratar dos três grandes campos de conhecimentos: Aprendizagem,
Transdisciplinaridade e Tecnologias com seus respectivos temas, assim, torna o
aprendizado significativo a partir de experiências enriquecedoras viáveis para nossa
formação enquanto doutorandos e ou pesquisadores e (Co) investigadores. Isso nos
impulsiona a uma autoavaliação das práticas pedagógicas, desenvolvidas,
sobretudo, esforçando para desgarrar-se de uma visão positivista, que por algum
instante, respinga na nossa forma de pensar e agir na consciência. Por conseguinte,
essa aprendizagem mediada pela integração do conhecimento científico,
matemático e musical com a utilização do software PhET. Torna-se dinâmica,
motivadora, favorável à mudança de posturas no tratamento didático das áreas em
questão, sobretudo, numa perspectiva de construção de conhecimentos críticos, que
oportuniza a todos um novo olhar imbricado as múltiplas e complexas
possibilidades da transversalização dos diferentes campos de
conhecimento disponibilizado pelos seguintes estudiosos (MORAES;
BATALLOSO, 2015; RIBEIRO, 2016; ZABALA, 2000, dentre outros).

66.

Segunda,
23/04/2018
21:32:30
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Re: Síntese Educação Matemática, Cientifica e Musical
Transdisciplinar

Olá, minha querida e estimada Profa. MN, a quem amigavelmente me reporto e
demais cursistas.
Centro minha réplica e interação consigo, nas argumentações que você tece em
torno de uma ação sua de “autoavaliação das práticas pedagógicas”, onde você
aponta a necessidade de se realizar mudanças em nossas práticas pedagógicas,
devendo-se abandonar a visão positivista, em que se buscam formas de relações
constantes de sucessão e/ou de coexistência, quando a imaginação e a compreensão
tornam-se hierarquicamentente subordinada à observação. Ou seja, uma
modalidade de prática pedagógica baseada na lógica binária da causa-efeito e do
certo-errado, algo atrelado ao reducionismo.
Ademais, em sua autoavaliação, você pondera as possibilidades de concepção de
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novas propostas de práticas pedagógicas, que se fundamentem nos princípios
básicos da Transdisciplinaridade: diferentes níveis de realidade, lógica ternária e na
complexidade, “... numa perspectiva de construção de conhecimentos críticos, que
oportuniza a todos um novo olhar, imbricados a múltiplas e complexas
possibilidades da transversalização dos diferentes campos de conhecimento,
disponibilizado pelos seguintes estudiosos (MORAES; BATALLOSO, 2015;
RIBEIRO, 2016; ZABALA, 2000, dentre outros) ... (Neide).”
E neste contexto da adoção da Educação Transdisciplinar, você destaca que o
Docente e o Aprendiz, colaborativamente, podem alçar novos planos de percepção
e realidade, na busca de favorecer o desenvolvimento da Co aprendizagem, ao fazer
o uso do software PhET, através do uso pedagógico do aplicativo simulador de
Ondas sonoras, em diferentes “Práticas Pedagógicas Transdisciplinares”, o que por
sua vez favorece a integração e o estabelecimento de complexas e
multidimensionais transverzalizações, (res)significações e (Inter)relações, entre
conteúdos, oriundos das áreas de conhecimento: Matemática, Ciências e Música.
Um abraço para todos.

67.

Terça,
17/04/2018
19:54:26
RD Professor formador interno a UFC

Reflexão entre os saberes da docência escolar e saberes da pesquisa

Olá, colegas. Diante dessa discussão entre os campos e sub campos de
conhecimento, relacionando uma proposta transdisciplinar que envolve os
conhecimentos curriculares da educação matemática, científica e musical, através
de múltiplas interações e (res) significações da pesquisa, embasada nos saberes
pedagógicos, tecnológicos e da docência transdisciplinar, proponho entender a
docência enquanto profissão e ter uma dimensão de sua complexidade e
especificidade, pois ser professor vai muito mais além de ter dons, ou seja é uma
busca contínua por novos conhecimentos e pela atualização dos já adquiridos. É
desenvolver e descobrir novos materiais e metodologias pedagógicas, realizando
uma reflexão constante, através de leituras, pesquisas e troca de experiências sobre
sua atividade e as inovações realizadas no chão da sala de aula, exigindo
competências e habilidades para lidar coma as mais diversas situações, sendo
necessário o desenvolvimento da mediação, da pesquisa e da Co – investigação.
Neste cenário da complexidade e transdisciplinaridade cabe uma reflexão sobre a
distância criada entre os saberes da docência escolar ( relacionados a prática
pedagógica dentro da escola) e os saberes da pesquisa ( figura do pesquisador
acadêmico, cientista ) como se fossem dois mundos distintos e distantes. No
entanto o novo cenário educacional através das diretrizes curriculares nacionais
aponta como princípios norteadores da formação do professor a pesquisa, com foco
no processo de ensino e de aprendizagem, uma vez que ensinar, requer tanto dispor
de conhecimentos, e saber mobilizá-los. Portanto é importante o reconhecimento
acadêmico na formação dos professores, assim como as práticas experienciadas no
fazer pedagógico escolar.
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68.

Terça,
17/04/2018
20:54:45
RD Professor formador interno a UFC

Relação entre os saberes: Docência transdisciplinar, pesquisa,
tecnológicos

A proposta apresentada neste capítulo de livro relaciona de forma brilhante os
saberes da docência transdisciplinar (ao reconhecer o professor como mediador,
pesquisador e Co –investigador do processo de ensino aprendizagem), com os
saberes da pesquisa (ao Inter – relacionar os conhecimentos da educação
matemática, cientifica e musical), aos saberes tecnológicos (no que tange o uso
pedagógico do software PhET( série de Fourier) favorecendo a (res) significação
dos conhecimentos curriculares da ondulatória e acústica na produção de ondas
sonoras). Segundo os autores “a concepção da transversalização entre diferentes
campos de conhecimento, ao evidenciarmos os efeitos causados pelas ondas
eletromagnéticas no acidente de Chernobyl envolvendo princípios da ecologia
profunda, dos valores humanos, da necessidade de renovações das políticas
públicas e de sociedade planetária mais justa, igualitária e protetora de todos os
seus vivos e do meio ambiente favorece a construção de um modelo de educação e
pesquisa, holístico e transdisciplinar”.
Questionamento!!!!
1) Que estratégias metodológicas podemos utilizar para relacionar tanto na
pesquisa acadêmica quanto na pesquisa evidenciada na prática escolar os saberes
supracitados ?

69.

Resumo do Fórum 05

Quinta,
19/04/2018
13:44:26
MM Aluno cursista

O uso fundamentado de tais recursos, durante a realização de práticas, permite se
conceber diferentes propostas pedagógicas de situações de aprendizagem, que
relacionem diferentes possibilidades de associações, interpretações inter-relações e
ressignificações entre conteúdos de Física, Matemática e Música, o que favorece a
cognição, o aprender na ação e reflexão (ALMEIDA, 2000; SCHÖN, 2003;
VALENTE; 2005) e o aprender fazendo (DEWEY, 1979), onde teoria e prática
reciprocamente se ressignificam (BLEICHER et al., 2002; RIBEIRO et al., 2008;
RIBEIRO; VALENTE, 2015).
Estes cenários de devastação planetária relatados, suscitam a necessidade da
renovação das políticas públicas e do currículo (MORAES; BATALLOSO, 2015;
RIBEIRO; 2016; SACRISTAN, 1998), quanto a se garantir e questionar a
preservação do amor à vida e direitos de todos os seres vivos, dos reinos animal e
vegetal, no sentido de se favorecer os princípios da Ecologia Profunda, a qual
critica o excessivo caráter antropocêntrico exercido pela sociedade humana, que
põe os interesses do homem acima de todos os seres do planeta, o que também é
corroborado, mesmo perante certa parcela da comunidade científica, representativa
do campo da Educação Ambiental (NAESS; ROTHEMBERG, 1990; RIBEIRO,
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2016).
O século XXI, constitui um desafio, para os Educadores e Pesquisadores, tecerem,
de forma interdisciplinar e colaborativa, múltiplas redes de colaboração, no intuito
de resgatar as possibilidades cognitivas do pensamento humano, sabendo-se que, o
uso pedagógico e cognitivo das TIC e mídias sociais, podem auxiliar na abertura de
novas fronteiras, quanto ao seu papel de construção de um modelo de educação e
pesquisa, holístico e transdisciplinar, voltado à defesa e construção de uma
sociedade planetária mais justa, igualitária e protetora de todos os seus vivos e do
meio ambiente que constituem o planeta terra. “...”. Finalmente, “...” é possível
concluir que, certamente, constitui um desafio e tributo, se refletir sobre as
possibilidades de formação do Educador-Co investigador, frente às mencionadas
realidades apontadas quanto à Sociedade Planetária do século XXI, no sentido de
romper as amarras e visões (uni)disciplinares, reducionistas, da lógica binária,
antropocêntricas, para se conceber novos cenários, fundamentados numa
epistemologia e ontologia complexas, onde figurem visões ancoradas nos
princípios da lógica ternária e da transdisciplinaridade, defensoras da ecologia
profunda

70.

Re: Resumo do Fórum 05

Terça,
24/04/2018
16:28:27
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Prezado MM, boa tarde.
Agradecemos por sua postagem de síntese aqui no Fórum 5, mas a mesma deveria
ser um resumo pensado e elaborado por você, a partir da análise, interpretação e
ressignificação do texto original (Conteúdo pedagógico postado no material de
apoio TelEduc).
Não é válido como síntese a ser postada, apenas um simples copy-paste do material
originalmente postado no material de apoio TelEduc.
Contudo, caso você possa elaborar um novo resumo síntese, teremos o maior
prazer e honra em receber sua nova postagem, aqui no Fórum 5 Teleduc.
A equipe de Formadores e Mediação Pedagógica antecipadamente agradece.

71.

Música, Física, Matemática e Emocional

Sábado,
21/04/2018
09:38:40
UT Professor formador interno a UFC

Bom dia a todos
Fazendo uma relação entre a MÚSICA e a FÍSICA, temos que cada frequência tem
um som distinto, por exemplo, a nota musical La referisse a uma frequência de 440
Hz. Temos assim uma relação direta entre dois conceitos, um musical que é nota
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musical La e a Física que é a frequência. Nota musical representa o elemento
mínimo de um som, correspondente a um único modo de vibração do ar, que está
associado a uma duração e uma frequência. A frequência, por sua vez, cuja unidade
mais utilizada é o Hertz (Hz), ou seja, quantidade de oscilações por segundo, vai
relacionar ao um som mais grave ou mais agudo.
Temos também uma vinculação entre a MÚSICA e a MATEMÁTICA, quando
percebemos que quando multiplicando por 2, a nota musical permanece a mesma.
Por exemplo, temos a nota Lá, quando multiplicamos por 2 sua frequência passa a
ser 880 Hz, permanecendo a mesma nora, apenas uma oitava acima.
A MÚSICA e EMOCIONAL deve ser também lembrado, visto que, ela gera fortes
reações emocionais, como arrepio, o riso e até as lágrimas, podendo diminuir o
stress. Podendo, além disso, reduzir a pressão arterial e da frequência cardíaca,
alterando os níveis de cortisol e adrenalina no sangue.
Não temos como fragmentar o tema Matemática, Física e Música, existe uma
relação complexa, ontológica, epistemológica e transdisciplinar entre estas áreas do
conhecimento.

72.

Re: Música, Física, Matemática e Emocional

Sábado,
21/04/2018
21:58:47
RD Professor formador interno a UFC

Realmente colega UT, essa relação transdisciplinar entre a matemática, física e a
música está bem presente neste capítulo. Reitero em nosso último encontro
presencial quando apresentamos o software PhET, favorecendo uma visão mais
clara dessa relação transdisciplinar ao produzirmos ondas sonoras ao alteramos os
valores das amplitudes de modo que representarmos o somatório do conjunto de
ondas através da série de Fourier, neste momento relacionamos a física com a
matemática através das funções trigonométricas e que por sua vez produziram um
som caracterizando timbre (acústica). Diante desse contexto percebemos indícios
de uma aprendizagem mais eficaz, dinâmica e significativa ao relacionarmos os
saberes pedagógicos da matemática, física e da música aos saberes tecnológicos
através do uso do software PhET. Outro ponto bastante significativo do encontro
presencial foi a interação dos cursistas durante a apresentação dos mapas
conceituais. Finalizamos com uma reflexão complexa sobre os efeitos e impactos
na flora e nos seres vivos que a radiação provocou no acidente de Chernobyl ao
mostramos anomalias, mutações, e muitos outras imagens chocantes através de
vídeos postados no Youtube.

73.

Domingo,
22/04/2018
Vídeos; Momentos de interação com o uso das TICs.
22:07:26
RD Professor formador interno a UFC
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Neste vídeo postado no Youtube retrata o resumo da aula presencial do dia 19/04.
No primeiro momento o professor JW fez uma apresentação de vídeos
representando as relações entre a tecnologia computacional e a música, no segundo
momento discutimos um pouco sobre o uso do software PhET e suas aplicações, no
terceiro momento dialogamos sobre os mapas conceituais representativos da
temática do fórum 5, apresentados pelos próprios cursistas e com (res) significações dadas pelo professor e no último momento discutimos os vídeos que
estão no corpo desse capítulo de livro retratando aspectos e impactos relevantes que
o acidente de Chernobyl provocou no meio ambiente e nas vidas dos seres vivos,
aspectos relevantes a parte física( mutações ) , e psicológica ( problemas mentais ).
Tese da Proposta de Tese do Doutorando Ricardo Transdisciplinaridade,
(co)Aprendizagem e Inter-relações entre Educação Matemática, Científica e
Musical Promovendo o Uso Pedagógico de Software de Simulação
LINK: ( https://youtube/4GxOD7I7LOQ )
Neste vídeo trago uma apresentação do software PhET através de uma situação
problema, contemplando suas ferramentas para construção de harmônicos ( ondas
sonoras), e utilizando os conhecimentos da série de Fourier ( somatório das
ondas),na ocasião foi apresentado as funções trigonométricas representando o
comportamento da onda resultante, apresentando sua frequência, período,
amplitude, comprimento de onda, velocidade, culminando na produção de um
timbre, ao constatar a produção do som representativo do somatório das ondas.
Dessa forma relacionamos nessa aula conhecimentos da matemática, física e
música de forma atraente, dinâmica e motivadora com o auxílio das ferramentas
tecnológicas ( PhET), favorecendo aos cursistas uma relação significativa entre os
saberes pedagógicos e tecnológicos Docência Transdisciplinar – Educação
Científica, Musical e Matemática Docência Transdisciplinar : USO DAS TICs
como ferramentas potencializadoras do ensino de Física.
LINK: https://youtu.be/9G6NVAMPs6Q
Reflexão: Como essa ferramenta pedagógica ( TICs) pode auxiliar o professor
durante o exercício da sua docência, favorecendo um ensino mais eficaz, atraente e
significativo? Vamos aprender juntos e discutir neste fórum. Forte Abraço (RD)
Façam uma visita a ferramenta portfólio para visualizar as imagens dos dois vídeos
propostos. Bons estudos e belas res - significações

74.

Segunda,
23/04/2018
23:58:02
JW Professor formador e coordenador da disciplina TTEC

Re: Vídeos; Momentos de interação com o uso das TICs.

Resposta à postagem de RD no fórum 5 (22/04/2018, 22:07), referente ao vídeo
postado em 21/04/18 no Youtube (Docência Transdisciplinar – Educação
Científica, Musical e Matemática Transdisciplinar
https://www.youtube.com/watch?v=4GxOD7I7L0Q), e que expressa uma síntese
de nossa aula presencial de 19/04/18:
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1- Iniciamos a aula com a apresentação de um vídeo, que representa um momento
de relaxamento, segundo a Psicopedagogia Transdisciplinar (BATALLOSO
NAVAS).
O vídeo escolhido, de 5m50s foi: Acoustic CurvesBy Animusic
https://www.youtube.com/watch?v=zF26jtMA9U0. Trata-se de um vídeo, onde é
apresentado um ambiente, em que se visualiza inúmeros instrumentos musicais
sendo tocados, produzindo uma orquestração, expressa através de uma música
relaxante. Portanto, é possível se visualizar os instrumentos e ouvir a música
produzida. Contudo, tudo apresentado no vídeo se trata de uma produção em
realidade virtual, o que é elaborado por softwares aplicativos e técnicas de
programação computacional. Depois da apresentação, foi colaborativa e
brevemente discutido, em sala presencial, aspectos relacionados à
transdisciplinaridade, junto ao vídeo assistido.
2- Em seguida, foram apresentados mais 2 vídeos, relacionados à produção musical
de um clipe da banda Coldplay:
The making of Adventure Of A Lifetime
https://www.youtube.com/watch?v=GnPfDX4mZ40
Coldplay - Adventure Of A Lifetime (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=QtXby3twMmI
Nos dois vídeos, pode ser observada a participação de 2 empresas de produção de
software, animação de imagens, realidade virtual e música: a Imaginarium
(Inglaterra) e a Mathematica (França). Em prosseguimento, foi colaborativamente
discutido, em sala presencial, sob a ótica da Transdisciplinaridade, como alguma
“(sub)Áreas de Conhecimento” poderiam estar, de forma explícita ou implícita
envolvidas, inter-relacionadas e entrelaçadas, no contexto do projeto e produção
artística e tecnológica, que resultou na produção do clipe musical:
Matemática, Geometria Espacial, Dinâmica, Engenharia Mecânica, Instrumentação
e Controle, Realidade Virtual, Música, Biologia, Meio Ambiente, Anatomia
Médica, Animação Computacional, Técnicas e Linguagens de Programação, Artes.
Ademais, foi feita uma breve discussão de que poderiam ser traçados paralelismos
entre a proposta pedagógica do uso do software PhET, através da simulação de
ondas sonoras, no contexto da Educação Matemática, Científica e Musical
Transdisciplinar e a proposta dos Institutos Mathematica e Imaginarium, esta
última, também sendo analisada sob a égide da Transdisciplinaridade e da
Educação Transdisciplinar.
Afinal, tanto em nossa disciplina, quanto no clipe musical da banca Coldplay,
houve a inter-relação e transversalização de conhecimentos, oriundos da
Matemática, Ciências (Física e Engenharia) Mecânica e Música. Em nossa
disciplina, Física e Engenharia Mecânica foram representadas, respectivamente por
Acústica e Mecânica das Vibrações. Já na produção do Clipe da banda Coldplay,
Física e Engenharia Mecânica foram representadas, respectivamente pela
Dinâmica. E que tanto o simulador PhET, quanto o clipe musical da Banda
Coldplay estão ligados à arte, música e computação. E podem ser pedagogicamente
contextualizados, segundo diferentes propostas educacionais e artísticas, motivando
emocionalmente e favorecendo o desenvolvimento da aprendizagem e a construção
de novos conhecimentos e saberes transdisciplinares.
3- Em seguida, houve a apresentação e discussão colaborativa dos MC do Fórum 5:
Educ. Mat. Cient. e Musical Transdisciplinar.

386
4- Num estágio seguinte, decorreu a realização e discussão de uma proposta de
sessão didática colaborativa, mediada pelo Doutorando Ricardo Diniz, ilustrando o
uso do simulador PhET de ondas sonoras, quando foi mapeado o comportamento e
visualização de diferentes tipos de ondas sonoras e suas harmônicas constitutivas.
Ricardo também complementarmente apresentou e discutiu, de forma colaborativa,
uma aula vídeo, postada no Youtube, versando sobre o uso pedagógico do
simulador PhET de ondas sonoras na Educação Transdisciplinar (Docência
Transdisciplinar : USO DAS TICs como ferramentas potencializadoras do ensino
de Física
https://www.youtube.com/watch?v=9G6NVAMPs6Q&feature=youtu.be).
Durante os estágios de mapeamento destes momentos e vivências colaborativas,
caracterizados na prática pedagógica, fazendo-se o uso do simulador PhET, houve
o desencadeamento de uma discussão argumentativa colaborativa e presencial, da
qual emergiram, junto aos cursistas, novas percepções e realidades, de como
conteúdo de Matemática, Física e Música, poderiam ser: inter-relacionados e
ressignificados.
Isso se tornava possível, quer através de variações observadas na visualização e
discussão do comportamento de suas fórmulas matemáticas analíticas, bem como
do comportamento dinâmico, geométrico e acústico, das diferentes ondas sonoras,
que foram simuladas, através da produção de diferentes combinações, e arranjos de
suas harmônicas. Novamente foi feita uma breve discussão sobre possibilidades de
se estabelecer paralelismos, entre o uso pedagógico da simulação computacional, e
outros recurso provenientes das TIC, em outras situações de aprendizagem e
realidades pedagógicas, envolvendo a Educação Transdisciplinar e outras áreas de
conhecimento, exemplificando: Geografia, História e Antropologia.
5- Em seguida, sob a égide dos pressupostos da Transdisciplinaridade e Educação
Transdisciplinar, foram brevemente apresentados e discutidos os 3 vídeos de
Chernobyl, transversalizando-se a discussão do estudo de ondas, no caso, ondas
eletromagnéticas emitidas por Radioisótopos, e seus efeitos catastróficos junto aos
seres vivos e natureza. Em síntese, transdisciplinar e pedagogicamente se
questionou a integração adicional de e entre outros (sub)campos e (sub)áreas de
conhecimento, junto ao Estudo de Ondas, como Educação, Sociologia,
Antropologia, Meio Ambiente, Educação Ambiental e Medicina.
6- Brevemente foi anunciado o tema referente ao Fórum 6: Integração Pedagógicas
entre os Labs. de Tecn. Educacional e de Práticas Presencias em Bancada.
Um abraço para todos.

75.

Terça,
24/04/2018
Re: Re: Vídeos; Momentos de interação com o uso das TICs.
16:37:07
RD Professor formador interno a UFC

Olá, caros colegas. Professor JW parabéns pela brilhante retrospectiva da aula
presencial do dia 19/04. Foram momentos expressivos e significativos de
maturação dos campos e subcampos do conhecimento propostos no fórum 5.
Tivemos oportunidade de vivenciar e dialogar com todas as etapas citadas pelo
professor e pelos cursistas, e que de forma construtiva e colaborativa foram
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dialogadas durante o encontro. Essa forma complexa e transdisciplinar de interagir,
res - significar os saberes pedagógicos e tecnológicos nos faz refletir sobre a
importância da docência transdisciplinar do professor no processo de ensino
aprendizagem. Percebemos que tal pesquisa apontou indícios de uma aprendizagem
eficaz, transdisciplinar e significativa ao percebermos como esses conhecimentos
se entrelaçam neste contexto da educação matemática, científica e musical
transdisciplinar, fruto de uma combinação de conhecimentos pedagógicos e
tecnológicos. Outro ponto bastante expressivo neste fórum, foi o despertar das
competências socioemocionais, resgatando a importância pela valorização da vida,
da natureza no sentido mais amplo da palavra, tal fato foi constatado durante as
visualizações dos três vídeos propostos durante a disciplina, apresentando de forma
impactante as mazelas causadas pelo vazamento radioativo em Chernobyl e que até
hoje influência na vida das milhares de pessoas afetadas. Enfim, a educação
transdisciplinar constitui alternativa para a inserção do sujeito no contexto social de
forma que ele perceba a complexidade da realidade, as transformações dinâmicas
resultantes dos processos sociais, econômicos, políticos e culturais, além de
construir uma compreensão da totalidade.

76.

Re: Vídeos; Momentos de interação com o uso das TICs.

Terça,
24/04/2018
00:27:48
MN Aluna cursista

Boa noite, amigo, RD!
O pronunciamento e questões relacionados ao nosso último encontro do dia 19 de
abril do corrente ano, foram significativas, pois transcenderam os espaços
educativos. Aprendemos que na condução do ato de ensinar as decisões devem
integrar-se ao conhecimento transdisciplinar das áreas, ou seja,
Transdisciplinaridade, (co)Aprendizagem e Inter-relações entre Educação
Matemática, Científica e Musical Promovendo o Uso Pedagógico de Software de
Simulação. Dessa forma, observamos através dos vídeos, dentre outros recursos
propostos pelo professor JW com intencionalidades, de sugerir uma busca mais
incisiva na dinâmica e utilização das ferramentas tecnológicas, despertando-nos
para a habilidade e competências necessárias ao exercício da docência. Sobretudo,
de impulsionar aos discentes um olhar mais amplo de conhecimentos e uma
aprendizagem significativa numa relação de diálogo e interação com auxílio da
tecnologia.

77.

Re: Re: Vídeos; Momentos de interação com o uso das TICs.

Segunda,
30/04/2018
09:29:07
MGR Aluna cursista

Q

78.

Re: Re: Vídeos; Momentos de interação com o uso das TICs.

Segunda,
30/04/2018
09:31:38
MGR Aluna cursista
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Que interessante! Vejo o quanto perdi por não está presente, mas o bacana dessa
proposta colaborativa, é que de certa forma nos ajuda a entender pela linha de
pensamento do outro. Muito bom!
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ANEXO C – CAPÍTULO DE LIVRO INTITULADO TIC E PRÁTICAS NA
FORMAÇÃO DO EDUCADOR-COINVESTIGADOR: INTER-RELAÇÕES ENTRE
TRANSDISCIPLINARIDADE, COGNIÇÃO E DOCÊNCIA NA COAPRENDIZAGEM
ASSÍNCRONA E CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS E SABERES
RIBEIRO, J. W.; VALENTE, J. A.; OKADA, A.; GALIAZZI, M. C.; GÓES, U. T. T.; SILVA,
R. D. S.; ROCHA, M. N. P. TIC e Práticas na Formação do Educador-coinvestigador:interrelações entre transdisciplinaridade, cognição e docência na coaprendizagem assíncrona e
construção de conhecimentos e saberes. In: Fernando José Spanhol; Giovanni Ferreira de
Farias; Márcio Vieira de Souza. (Org.). EAD, PBL e o Desafio da Educação em Rede:
Metodologias Ativas e outras Práticas na Formação do Educador Coinvestigador. 1ed.São
Paulo: Blucher, 2018, v. 1, p. 25-73.

TIC e Práticas na Formação do Educador-coinvestigador: inter-relações entre
transdisciplinaridade, cognição e docência na coaprendizagem assíncrona e construção
de conhecimentos e saberes

Júlio Wilson Ribeiro, José Armando Valente
Alexandra Okada, Maria do Carmo Galiazzi
Ubaldo Tonar Teixeira Góes, Ricardo Diniz Souza e Silva
Mirley Nádila Pimentel Rocha
As disciplinas são como conhecimento “engaiolado” ...
Os detentores desse conhecimento são como pássaros vivendo em
uma gaiola: alimentam-se do que lá encontram, voam só no espaço
da gaiola, ... procriam e repetem-se, só vendo e sentindo o que as grades
permitem, como é comum no mundo acadêmico. (D’AMBRÓSIO, 2011, p. 7).

1. Introdução

O presente Capítulo constitui um caminho de reflexão, perante a necessidade de se
repensar a pedagogia de integração dos espaços educativos, vivenciados nos distintos domínios
da Escola e dos Cursos de Graduação e Pós-graduação, que precisam ser (re)aproximados. Para
alcançar almejada integração, é necessário navegar nos mares da Transdisciplinaridade e das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), na busca da promover a Formação de um
novo Educador-Pesquisador (ALMEIDA; VALENTE, 2011; MORAES, 2015; MORIN, 2015;
VALENTE, 2005; PERRENOUD, 2002; SOUSA, 2015).
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Notadamente no decorrer do século XXI, as múltiplas e novas modalidades de
acesso, organização e compartilhamento de dados e da informação vêm repercutindo à
complexa forma como a sociedade colaborativamente se comunica e transforma, perante a
consequente crise dos paradigmas emergentes, quando as (sub)áreas de conhecimento também
entram em crise, estendem suas fronteiras, se (res)significam, (inter-)relacionam e multiplicam,
o que se projeta numa velocidade cada vez mais crescente (MATURANA; VARELA, 2011;
MORIN, 2011; NICOLESCU, 2017).
Nos diferentes países, essa nova sociedade do conhecimento requer uma complexa
reorganização das diversas matrizes socioculturais e políticas, para que possam ser
estabelecidas novas aberturas e modalidades de convivência, transversalidade e diálogo, em
oposição às diversas formas de tensões e confrontos, questionando-se a valorização da
diversidade, multirreferencialidade. multiculturalidade, humanismo e o equilíbrio e
sustentabilidade do planeta (D’AMBRÓSIO, 2005; DELEUZE; GUATTARI, 2000; LÉVY,
2004; MORIN, 2011; RIBEIRO, 2016).
Nestes cenários, torna-se imperativo promover necessárias mudanças, quanto à
concepção e renovação das propostas e políticas educacionais e curriculares, sustentadas em
princípios da teoria da complexidade e da transdisciplinaridade, em oposição a posturas
(uni)disciplinares, que revigoram os nacionalismos exacerbados, deploráveis guerras e
desigualdades sociais e as diferentes formas de pensamentos e ideologias fundamentalistas e
populistas (D’AMBRÓSIO, 2005; LOPES, 2008; MORAES; BATALLOSO, 2015; MORIN,
2011; SACRISTAN, 1998; SAID, 2011).
À luz das áreas de conhecimento, as crises dos paradigmas se mostram
substancialmente dominadas por velozes e complexas mudanças, decorrentes da massiva
influência das TIC e Mídias Sociais, nos cenários de estruturação da sociedade do século XXI
(ALMEIDA; VALENTE, 2011; MORAES; BATALLOSO, 2015). [ ... ]
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ANEXO D – PARECER DE COVALIDAÇÃO EXTERNA DE CATEGORIAS DE
PESQUISA ELABORADAS NA TESE
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