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Um galo sozinho não tece uma manhã  

Ele precisará sempre de outros galos.  

De um que apanhe esse grito que ele  

E o lance a outro; de um outro galo  

Que apanhe o grito que um galo antes  

E o lance a outro; e de outros galos  

Que com muitos outros galos se cruzem  

Os fios de sol de seus gritos de galo  

Para que amanhã desde de uma teia tênue,  

Se vá tecendo entre todos os galos.  

(Tecendo a manhã – João C. M. Neto)  

 

 



 
 

 
 

Resumo  

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar os meios e ações desenvolvidas por 

bolsistas da UFSJ, atuantes em subprojetos do PIBID – Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência/CAPES/MEC, em abordagem interdisciplinar do tema 

Anabolizantes e Suplementos Alimentares nas aulas de Química e Educação Física 

de uma terceira série de nível médio em uma escola estadual situada no município 

de São João del-Rei, MG. Como referencial foi utilizada a teoria sociocultural da 

ação mediada de James Wertsch (1993) que enfatiza a ação teleológica e o papel 

dos meios mediacionais na ação humana. Na pesquisa, ocorreu a observação, o 

registro e a transcrição das ações dos bolsistas em sala de aula e a análise de três 

episódios de ensino visando responder às seguintes perguntas: Que meios 

mediacionais foram empregados pelos bolsistas do PIBID de Química e Educação 

Física na abordagem do tema Suplementos Alimentares e Anabolizantes? Em que 

medida estes meios deram forma às ações interdisciplinares? Os meios privilegiados 

pelos bolsistas foram: a linguagem oral, a linguagem escrita, a linguagem 

representacional da Química, o texto "Mudanças fisiológicas no organismo em curto 

e longo prazo", o corpo dos alunos, materiais como: fita métrica, bicicleta 

ergométrica, camas elásticas, relógios, imagens e palavras coladas e plastificadas 

sobre papel cartão, papel, caneta, lousa, vídeos digitais, giz, colchonetes, 

embalagens de suplementos, projetor multimídia, laptop, atividades de luta e corrida 

e as ferramentas PowerPoint e Prezi. Nossa investigação centrou-se nos “bolsistas-

agindo-com-os-meios” e no ensino interdisciplinar do tema mencionado. Neste 

contexto, destacou-se o papel da ação estratégica, manifestada na inserção de 

elementos das duas disciplinas na configuração de determinados meios, na 

alternância das intervenções entre os bolsistas e em sua contribuição, junto com os 

meios mediacionais para a forma das ações.  

Palavras-chave 

Ação Mediada, Prática Interdisciplinar, Ensino Médio, Esteroides Anabolizantes, 

Suplementos Alimentares. 



 
 

 
 

Abstract 

 

This research aimed to investigate the means and actions developed by academics 

from the Federal University of São João Del Rei that were acting in sub-projects of 

the PIBID - Institutional Program of Grant to Teaching Initiation, from CAPES/MEC, in 

an interdisciplinary approach of the theme Anabolic steroids and Dietary 

Supplements  in Chemical and Physical Education classrooms of a third secondary 

level year at a public school located in the city of Sao João del Rei, MG. As 

reference, it  was used the sociocultural theory of mediated action proposed by 

James Wertsch (1993), that emphasizes  the teleological action and the role 

of mediational means in the human action. In the research occurred the observation, 

the register and the transcription of the academics actions in the classroons 

and the analysis of three teaching episodes aiming to answer to the following 

questions: What mediational means were employed by the academics in order to 

approach the theme? To what extent these means gave an interdisciplinary shape to 

the actions? The privileged means used were the oral language, the written 

language, the representational language of Chemistry, the text "Body physiological 

changes of short and long term", the body of the students, materials such as: tape 

measure, ergometric bycicle, elastic bed, clock, images and words fixed over paper 

cards plasticized, paper, pen, blackboard, digital videos, chalk, mats, package of 

supplements, multimedia projector, laptop, activities of fight and race and the 

PowerPoint and Prezi software. Our research focused on the academics-acting-with-

the-mediational-means in the interdisciplinary teaching of the mentioned theme. In 

this context, the strategic action role assumed to be relevant as expressed in the 

insertion of elements of the two disciplines in the configuration of certain means, in 

the alternation of interventions between the academics from different areas and in its 

contribution, along with the mediational means, to the shaping of the actions.  

Keywords  

Mediated Action, Interdisciplinary Practice, High School, Anabolic Steroids, 

Supplements 
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1. Introdução 

 

Minha proposta inicial de pesquisa para o mestrado foi analisar a 

apropriação do conhecimento teórico na área de Educação Física pelos professores 

da rede pública de São João Del Rei, a partir dos anos 80. Na defesa do anteprojeto, 

durante o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UFSJ, a banca considerou a proposta muito abrangente, sugerindo delimitar que 

conhecimento teórico deveria ser estudado. Após a definição de quem seria meu 

orientador e de conversas com o mesmo, fomos amadurecendo um projeto que, na 

esteira do anterior, definiu a interdisciplinaridade como um eixo relevante e, ao 

mesmo tempo, enfocou o tema suplementos e anabolizantes, que atendeu tanto às 

expectativas de meu orientador, por sua formação inicial em Química, como as do 

Professor Marcelo Pereira Andrade, que seria meu co-orientador na área de 

Educação Física, o qual enfatizou a relevância do tema, sua relação com a saúde 

dos jovens e nos indicou uma tese de doutorado para iniciar os estudos. O professor 

Marcelo não se tornou oficialmente o meu co-orientador no mestrado, tendo em vista 

sua função atual de Pró-Reitor de Ensino de Graduação na UFSJ, mas me ofereceu 

um referencial valioso para a pesquisa. 

Antes de ler a tese indicada, realizei uma pesquisa de campo, em uma loja 

de suplementos alimentares em Belo Horizonte, procurando saber quais eram os 

mais vendidos e quais os efeitos esperados. Na ocasião, o vendedor citou o 

“OxyElitePro”, um termogênico que tem como função principal a aceleração do 

metabolismo e, consequente queima de gordura; o “Jack3D” e o “Yok3D”, que são 

usados em pré-treinos para aumentar a força e a disposição; o “P6 Extreme 

Cellucor” e o “Halovar”, responsáveis por aumentar os níveis de testosterona no 

corpo e, assim, a força e o ganho de massa muscular; a “Creatina”, que provoca 

aumento de irrigação muscular, inchaço e maior velocidade de regeneração dos 

músculos, e a “Dextrose”, um carboidrato de absorção rápida utilizado para evitar a 

perda de massa muscular durante a atividade física. 

Após obter essas informações, conversei com o dono de uma academia e 

um educador físico em São João Del Rei para ver se as informações identificadas, 
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anteriormente, coincidiam e também para verificar se o uso de suplementos e 

anabolizantes era recorrente entre os praticantes de musculação. No relato de 

ambos observei que os jovens, frequentemente, fazem uso de suplementos, por 

influência de seus pares e de informações encontradas na internet, mas identifiquei 

também outros suplementos utilizados: “BCAA”, um misto de aminoácidos utilizados 

para produzir energia e “WHEY PROTEIN”, que são proteínas que garantem o 

ganho de massa muscular. 

Os esteroides anabolizantes são uma classe de hormônios naturais ou 

sintéticos, semelhantes ao hormônio masculino testosterona, que promovem, por 

meio do crescimento e da divisão celular, o desenvolvimento muscular. Eles podem 

ser administrados por via oral ou venosa. Atualmente, não são utilizados somente 

por atletas profissionais, mas também por pessoas que desejam modificações 

corporais de cunho estético (CARMO et al., 2012). Dentre os produtos mencionados, 

anteriormente, se configuram como anabolizantes o “P6 Extreme Cellucor” e o 

“Halovar”.  

Os suplementos alimentares são substâncias utilizadas com o objetivo de 

complementar uma determinada deficiência dietética. Muitas vezes, eles são 

comercializados como substâncias ergogênicas, promotoras de melhoras ou 

aumento do desempenho físico. Geralmente são consumidos por via oral (ALVES, et 

al., 2009). Nesta classe, se encaixam “OxyElitePro”, o “Jack3D”, o “Yok3D”, a 

“Dextrose” e a “Creatina”. Apesar de o “OxyElitePro”, o “Jack3D” e o “Yok3D” serem 

vendidos como suplementos, o vendedor da loja de Belo Horizonte afirmou que eles 

desempenham o papel de anabolizantes.  

Sabemos que o uso indiscriminado dessas substâncias é criticado e oferece 

riscos à saúde. Entretanto, devemos ressaltar que, se os efeitos trazidos não fossem 

bons, o uso dessas substâncias não estaria sendo tão evidenciado. É importante 

salientar também o lado favorável do uso dessas substâncias, seja para quem tem 

deficiências dietéticas, no caso dos suplementos, ou para quem tem deficiências 

hormonais, como o hormônio do crescimento, e necessita fazer o uso de esteroides 

anabolizantes como medicamento.  
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Os dados apresentados por Carreira Filho (2005) nos levam a crer que o uso 

de suplementos e anabolizantes por adolescentes é influenciado pelos pares e que 

as informações são obtidas através da internet. Apontam também que não há 

indicativo que a escola intervenha no sentido de informar e esclarecer as dúvidas 

que possam surgir com relação a esse assunto.  

Essa aproximação inicial com o uso de suplementos e anabolizantes me 

trouxe a seguinte questão: deveria a escola promover ações educativas no sentido 

de informar melhor aos jovens sobre o uso dessas substâncias ou estaria deixando 

de cumprir um papel importante na educação para a saúde. Diante dos dados 

apresentados por Carreira Filho (2005), considero que sim. A escola deve intervir de 

maneira a informar e orientar os alunos sobre estas substâncias e os problemas que 

trazem para a saúde.  Isto é enfatizado por este autor, que destaca também a 

necessidade de programas de orientação para adolescentes e jovens, quanto ao uso 

e abuso de substâncias com finalidade de alteração corporal.  

Segundo ele, são inúmeros os trabalhos que apontam nesta direção 

(GOLDBERG et al.,1996; RIBEIRO e PERGHER, 1998; MINAYO e DESLANDES, 

1998; LARANJEIRA, 1999; MARQUES e CRUZ, 2000; TAVARES et al., 2001, apud 

CARREIRA FILHO, 2005, p.142), considerando a crescente preocupação dos 

estudiosos com este comportamento e os índices crescentes de uso/abuso entre os 

jovens, sugerindo ser um problema de saúde pública.  

Os dados levantados por Carreira Filho permitiram-me reconhecer um 

terreno fértil para uma ação educativa. Mas, como promovê-la no contexto de uma 

pesquisa de mestrado? Surgiu, então, a ideia de propô-la, no âmbito dos subprojetos 

das Licenciaturas em Química e Educação Física da UFSJ, inseridos no PIBID – 

Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência/CAPES-MEC. Assim, 

minha pesquisa teve início com a proposição de uma tarefa dada aos bolsistas do 

subprojeto da Química por meu orientador, que é também coordenador desse 

subprojeto. 

A tarefa solicitou que os acadêmicos do curso de Licenciatura em Química 

realizassem projetos de ensino, nas escolas vinculadas, que contemplassem o 
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desenvolvimento de habilidades do CBC1, do Enem ou definidas pelos próprios 

bolsistas. Um dos projetos deveria envolver uma ação interdisciplinar em sala de 

aula com a Educação Física, cuja temática foi definida no texto “Ficar ou não ficar 

bombado usando substâncias Químicas? Eis a questão” (Anexo 9.2), que elaborei 

para direcionar a temática do uso dos suplementos e anabolizantes entre os jovens. 

Outra diretriz da tarefa era a proposição de uma forma de avaliação que verificasse 

a aquisição das habilidades definidas pelos alunos.  

O texto em questão, embora limitado e incompleto, foi baseado na tese de 

Carreira Filho (2005). Ele dizia respeito ao uso de substâncias Químicas com o 

intuito de modelagem corporal abordando as seguintes questões sobre a 

adolescência: as mudanças significativas ocorridas nessa fase; a vulnerabilidade em 

relação às informações trazidas pelos pares e pela mídia; a busca de afirmação da 

identidade pessoal e de uma padronização de comportamentos que simboliza uma 

suposta inserção em um grupo; a atitude perante a opinião dos outros e a pressão 

da sociedade sobre a autoimagem; a busca pelas identidades: sexual, social e 

psíquica; a tomada de atitudes irresponsáveis em busca de aceitação e a 

aproximação das substâncias Químicas. Apesar de suas limitações, considero que o 

texto tenha cumprido seu papel, ou seja, conseguiu definir a temática da atividade 

para as ações dos bolsistas. 

Os bolsistas, então, deram início aos trabalhos. No PIBID da área de 

Química, eles atuavam em três escolas de São João Del Rei. Escolhi acompanhar 

os trabalhos dos alunos que atuavam diretamente na Escola Estadual Doutor Garcia 

de Lima, porque, nesta, identifiquei a atuação de bolsistas de Educação Física, 

prevendo que trabalhariam juntos. Inicialmente, houve um contato entre os 

coordenadores e os bolsistas das duas licenciaturas, seguindo-se outras interações 

para os trabalhos em sala de aula. 

                                                           
1
Os Conteúdos Básicos Comuns (CBC) são a proposta curricular atual do Governo do Estado de 

Minas Gerais. Ela foi desenvolvida em 2005 pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais 
(SEE-MG), é compatível com os Parâmetros Curriculares Nacionais e se inspira em várias 
proposições desse documento. Uma de suas ênfases é destacar os conteúdos básicos do currículo. 
(SEE-MG, 2005a; SEE-MG, 2005b). 
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Neste cenário, continuando as conversas com meu orientador, definimos 

duas perguntas de pesquisa que procuraram ancorar este estudo, na relação entre a 

eficácia dos meios mediacionais usados pelos bolsistas em suas ações 

interdisciplinares, considerando a adoção da teoria sociocultural da ação mediada 

como referencial teórico de análise. Assim, as perguntas foram definidas do seguinte 

modo: que meios são privilegiados pelos bolsistas nas atividades 

interdisciplinares? Existe relação entre os meios usados e o sucesso da 

abordagem interdisciplinar? 

Com o avançar dos trabalhos, as perguntas foram ligeiramente alteradas. 

Mantivemos o foco na identificação dos meios utilizados pelos bolsistas na primeira 

pergunta e, na segunda, direcionamos para a compreensão da relação entre os 

meios e as ações interdisciplinares: 1) Que meios mediacionais foram 

empregados pelos bolsistas do Pibid de Química e Educação Física na 

abordagem do tema “suplementos alimentares e anabolizantes”? 2) Em que 

medida estes meios deram forma às ações interdisciplinares? Estas perguntas 

nos sugeriram identificar os meios, descrever as ações e analisar suas relações com 

a interdisciplinaridade.  

Assim, esta dissertação foi organizada nos seguintes capítulos: 

- Em “Questões curriculares atinentes à atividade proposta aos acadêmicos 

bolsistas” trago reflexões a respeito da pertinência da tarefa proposta aos 

bolsistas, analisando o que dizem: os Parâmetros Curriculares Nacionais, as 

Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio e os Conteúdos Básicos 

Comuns propostos pela Secretaria da Educação do Estado de Minas Gerais 

sobre o ensino de Saúde. 

- Em “O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência” descrevo             

a natureza deste programa no contexto dos subprojetos das licenciaturas 

envolvidas. 

- Em “O que é interdisciplinaridade?” trago uma revisão sobre o tema.  
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- Em “Referencial Teórico-Metodológico”, apresento o referencial escolhido 

para a pesquisa: a teoria sociocultural da ação mediada e o percurso 

metodológico adotado. 

- Em “Descrição e análise dos meios e das ações” apresento os dados 

obtidos e a análise dos mesmos. 

- Em “Considerações Finais”, apresento minhas conclusões e as respostas 

para minhas perguntas de pesquisa. 
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2. Questões curriculares atinentes à atividade proposta aos acadêmicos 

bolsistas 

 

Conforme mencionei, a atividade proposta aos bolsistas focalizou o tema 

“suplementos alimentares e anabolizantes” em perspectiva interdisciplinar. Isto me 

levou a buscar o que dizem os documentos curriculares oficiais. Assim, consultei os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), as Orientações 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN+ Ensino Médio 

(BRASIL, 2002a, 2002b), as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 

2008a, 2008b) e as atuais propostas curriculares as Secretaria de Estado da 

Educação de Minas Gerais – CBC (2005a e 2005b), para verificar se o tema é 

abordado, como e onde se enquadra. 

Percebi que o estudo dos suplementos e anabolizantes tem relação com a 

Saúde. As ênfases dadas pelas propostas curriculares oficiais são: a 

“transversalidade do tema saúde”, o “ensino da saúde”, a “cultura corporal” e, por 

fim, o “tratamento interdisciplinar”. Aprofundá-las-ei a seguir, utilizando também 

alguns autores que fizeram leituras sobre estas propostas (BONFIM et al., 2013; 

DARIDO et al., 2001; MACEDO, 1998; NUNES e NUNES, 2007; OISHI, 2012 e 

SILVA, 2003). 

 

2.1. O tema Saúde e sua transversalidade 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem o ensino de alguns temas 

de forma transversal. São eles: ética, meio ambiente, pluralidade cultural, orientação 

sexual, trabalho e consumo e saúde. Este tipo de abordagem supõe que sejam 

trabalhados por todos os componentes curriculares. Logo, sua interpretação pode se 

dar “entendendo-os como as ruas principais do currículo escolar que necessitam ser 

atravessadas/cruzadas por todas as disciplinas” (DARIDO et al., 2001, p. 22). Esses 

temas configuram problemas graves enfrentados pela sociedade brasileira e para os 

quais o Governo e a própria sociedade têm dificuldade em encontrar soluções 

(DARIDO et al., 2012). Desta forma, compreende-se a necessidade de serem 

tratados, estrategicamente, de modo a inserir a realidade social no contexto das 
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disciplinas (MACEDO, 1998). A respeito desta importância, sugerem que os temas 

transversais sejam introduzidos sempre que a lógica disciplinar permitir. Assim, 

propõe-se que a seleção e organização do conhecimento em cada área sejam 

fundamentadas nos temas transversais, defendidos pelo próprio documento ser de 

uma importância inegável na formação dos jovens (MACEDO, 1998). 

Sobre o tema transversal Saúde, Bonfim et al. (2013) consideram que os 

PCN‟s poupam o Estado da responsabilidade pela saúde. A educação para a saúde 

proposta nesse documento não favorece a sua problematização e, por isto, perde a 

oportunidade de questionar as políticas públicas e de mostrar os interesses 

contrários à sua promoção: 

Segundo a nossa leitura, o texto-base tem implicitamente uma forte 
sugestão – a de que os problemas da saúde são resolvidos quase 
exclusivamente pela educação. O risco é uma manutenção de uma 
visão funcionalista de educação (BONFIM et al., 2013, s.p.).  

Segundo este mesmo autor, o documento trata esse tema como 

consequência da prática regular de atividades físicas, conforme podemos observar 

no seguinte trecho: 

A incidência cada vez maior de adolescentes e jovens obesos, com 
dificuldades oriundas da falta de movimento, com possibilidades de 
acidentes cardiovasculares e com oportunidades reduzidas de 
movimento, leva-nos a pensar na retomada da vertente voltada à 
Aptidão Física e Saúde (BRASIL, 2000, p.35).  

De maneira geral, não tocar em um ou outro ponto na educação para saúde 

é compreensível, mas pode-se afirmar que, entre os temas transversais, o texto 

dedicado à saúde não tem profundidade, pois fornece poucos elementos aos 

professores da educação básica. Também oferece poucos elementos para a trans e 

a interdisciplinaridade, indicando limites nas possibilidades de ação (BONFIM et al., 

2013). 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2008a, 2008b) 

apresentam evoluções; entretanto, o texto-base ainda enfatiza perspectivas 

fragmentadas, como o que revela esta passagem: “(...) compete ao ensino de 

Biologia, prioritariamente, o desenvolvimento de assuntos ligados à saúde, ao corpo 

humano, à adolescência e à sexualidade” (BRASIL, 2008, p. 24).  
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Chamou-nos a atenção a ausência da proposta de transversalidade nos 

documentos mais recentes. Os temas transversais, e, mesmo a proposta de 

transversalidade, não vêm sendo discutidos da mesma forma. Na verdade, a 

transversalidade, tão propagada na década de 1990, não consta nos documentos 

produzidos no início deste século e se tornou obsoleta nos novos documentos em 

educação (BONFIM et al., 2013). 

2.2. O ensino da Saúde 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais afirmam que a educação para a 

saúde não cumpre o papel de substituir as mudanças da sociedade, necessárias 

para a garantia da qualidade de vida, mas pode contribuir decisivamente para sua 

efetivação. Educação e saúde estão intimamente relacionadas e, em especial, a 

educação para a saúde é resultante da confluência desses dois fenômenos. Embora 

seja responsabilidade de muitas outras instâncias, em especial dos próprios serviços 

de saúde, a escola ainda é a instituição que, privilegiadamente, pode se transformar 

em espaço de promoção da saúde (BRASIL, 1998). 

Esse documento trata o ensino da saúde como um desafio para a educação 

no que se refere à possibilidade de garantir uma aprendizagem efetiva e 

transformadora de atitudes e hábitos de vida. Da mesma forma, Oishi (2012) afirma 

que apenas a transmissão de informações a respeito do funcionamento do corpo, 

das características das doenças e dos hábitos de higiene não é suficiente para que 

os alunos desenvolvam atitudes de vida saudável. Sem dúvida, a informação ocupa 

um lugar importante na aprendizagem, mas a educação para a saúde só será 

efetivamente contemplada se puder mobilizar os envolvidos para as necessárias 

mudanças na busca de uma vida saudável. Para isso, os valores e a aquisição de 

hábitos e atitudes constituem as dimensões mais importantes. 

O texto dos PCNs assume que se deve empreender uma “educação para 

saúde” em vez de um “ensino de saúde”, e que a prioridade não deve ser a doença, 

mas a prevenção (BONFIM, et al., 2012).  Durante a infância e a adolescência, 

etapas decisivas na construção de condutas, a escola assume um papel de 

destaque pelo seu potencial de desenvolver um trabalho sistematizado e contínuo. 

Por esse motivo, precisa assumir de forma explicita a responsabilidade pela 
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educação para a saúde, “já que a conformação de atitudes estará fortemente 

associada a valores que o professor e toda a comunidade escolar transmitirão, 

inevitavelmente, aos alunos durante o convívio cotidiano” (BRASIL, 1998, p. 261).  

Os PCNs evidenciam ainda que quando a escola deseja comprometer-se 

com a educação para a saúde, além de atuar como um espaço que oferece 

referências para a prática e desenvolvimento de estilos de vida saudáveis, também 

deve incluir a abordagem desta nos diferentes componentes curriculares. Nesta 

direção, indicam que os conteúdos referentes à Saúde sejam trabalhados não como 

disciplina, mas, sim, de forma consciente, programada e contínua, por meio de 

atividades transdisciplinares que contribuam para a  

formação de atitudes e aquisição de conhecimentos, de valores que 
condicionem os comportamentos dos alunos, estimulando-os a 
aprender e capacitando-os a tomar atitudes acertadas nesse campo 
(BRASIL, 1998, p. 258).  

Observo aqui a ênfase a uma ação conjunta, mútua e de interdependência 

que transcende todas as áreas que compõem o currículo escolar para a formação de 

atitudes, comportamentos, valores e conhecimentos nos alunos. Nesta perspectiva, 

o desenvolvimento de concepções e atitudes positivas, em relação à esta ação 

conjunta, está acima das disciplinas escolares e assume uma construção dinâmica 

para a vivência de situações favoráveis ao fortalecimento de compromissos visando 

à saúde. 

Alguns aspectos importantes relacionados ao tratamento do tema Saúde 

pela Educação Física escolar são destacados por Darido et al. (2001). Segundo 

estes autores, torna-se indispensável reconhecer que 

o papel da influência da mídia ligada à saúde e à atividade física 
vincula-se à função do professor de Educação Física, 
responsabilizando-o por fazer uma leitura crítica do cenário atual. 
Afinal, abrindo um jornal lendo uma revista ou assistindo à TV, 
insistentes são os apelos feitos em prol da atividade física. A mídia 
não descansa; quer vender roupas esportivas, propagandas de 
academias, tênis, aparelhos de ginástica e musculação, vitaminas, 
dietas..., uma espécie infindável de materiais, equipamentos e 
produtos alimentares que, por trás de toda essa “parafernália”, 
impõem um discurso do convencimento de um corpo belo, saudável 
e, em sua grande maioria, de melhor saúde. Alguns temas que 
podem ser trabalhados em aula referem-se às inúmeras associações 
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da saúde com o esporte. O professor necessita desnudar esse 
cenário, pois afinal de contas, será que o esporte é só saúde? Como 
explicar, por exemplo, a utilização abusiva do “doping” no meio 
esportivo? Ou ainda, qual a justificativa saudável entremeio a tantas 
lesões causadas pela prática do esporte? Outra discussão possível, 
associando Educação Física com a saúde, diz respeito à “malhação” 
desmedida. Será que somente a prática de atividades físicas garante 
uma vida saudável? E os modelos de corpo ditados pela mídia, onde 
está a saúde nesta história? Ser magro (a) será que é sinônimo de 
ser saudável? Vale ainda discutir sobre as “dores do dia seguinte”, 
ou seja, as sensações frequentes entre os “atletas de final de 
semana”, discussões sobre como capacitar o corpo a perceber seus 
limites, evidenciando práticas corporais que trabalhem com estas 
questões. Além disso, a situação de estresse presente na sociedade 
contemporânea faz-nos refletir sobre as possibilidades das aulas de 
Educação Física nos diversos setores da saúde: promoção, 
prevenção e recuperação (Ibidem, p. 26- 27). 

Destaco, nesse fragmento, a preocupação com a influência da mídia no 

ensino para a saúde. Silva (2003) comunga desta preocupação ao afirmar que a 

mesma trata o corpo como objeto de consumo, atribuindo-lhe um conjunto de 

valores e significados relacionados à lógica capitalista. Essas são questões que não 

podem ser omitidas no que se refere à educação para a Saúde, principalmente em 

relação ao tema da atividade desenvolvida pelos acadêmicos bolsistas que é o uso 

de “anabolizantes e suplementos alimentares”. O tema saúde deixa de ser 

enfatizado nestas duas últimas orientações curriculares e a noção de cultura 

corporal adquire um status predominante, visto que são reconhecidas as influências 

dos aspectos da cultura corporal na saúde. 

2.3. Cultura corporal 

As Orientações Curriculares Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2002b) ratificam que a Educação Física como disciplina escolar 

deve tratar da cultura corporal, em sentido amplo, e sua finalidade é introduzir e 

integrar o aluno a esta esfera, formando o cidadão que vai produzir, reproduzir e 

também transformar essa cultura. As aulas de Educação Física têm a missão de 

superar a perspectiva de simples hora de lazer ou prática esportiva, “constituindo-se 

como um trabalho que tematiza a cultura corporal, encarada como linguagem” 

(Ibidem, p. 146).  
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Segundo este documento, há uma enorme quantidade de informações acerca 

da cultura corporal que influenciam a construção do imaginário social. Assim, 

padrões corporais são estabelecidos; o esporte é convencionado como única 

manifestação da cultura corporal e, se incentiva o consumo de materiais e 

equipamentos esportivos cada vez mais modernos e tecnologicamente avançados. 

Uma das funções da disciplina é, justamente, integrar, criticamente, o aluno na 

esfera da cultura corporal e, para que isso realmente ocorra, é necessário que as 

aulas forneçam informações relevantes e contextualizadas sobre os diferentes 

temas desta esfera. Cabe à Educação Física, portanto, manter um permanente 

diálogo crítico com a mídia, trazendo-a para reflexão dentro do contexto escolar. 

Para que o aluno adquira autonomia, em relação à cultura corporal, as aulas, nesse 

nível de ensino, não se pode abrir mão da dimensão conceitual, dos conhecimentos 

subjacentes às práticas. 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio sugerem que o tratamento 

metodológico siga a orientação de “possibilitar a compreensão dos alunos quanto à 

natureza social e cultural das práticas corporais” e, ainda, “problematizar a 

construção cultural das práticas corporais, bem como o questionamento dos valores 

e dos padrões, usualmente, a elas vinculados” (BRASIL, 2008b. p. 235), 

proporcionando, desta forma, a compreensão e discussão dos valores e significados 

subjacentes. 

Percebo que a noção de “cultura corporal”, trazida pelos documentos 

complementares, complementam o tema saúde, o que vai ao encontro das 

considerações feitas por Darido, et al (2001). Com essa inserção, houve avanços 

que vão em direção a reconhecer a influência da mídia sobre a saúde de todos, 

mas, principalmente, sobre a dos adolescentes.  O reconhecimento dessa influência, 

é claro, quando tratamos da relação da mídia com o estabelecimento de padrões 

corporais, que faz com que os que o seguem e buscam, sofram interferências, 

muitas vezes, perigosas à saúde. Ao mesmo tempo, percebo a questão da influência 

da mídia também sobre a percepção errônea do esporte como única manifestação 

da cultura corporal, que busca o aumento da venda de produtos relacionados às 

várias modalidades de esporte. 
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O tratamento dessas questões, pelos documentos, faz com que a inserção da 

cultura corporal, no que tange à saúde, avance para a busca de um ensino que 

promova, entre outras coisas, o pensamento crítico e o reconhecimento dos alunos 

sobre a natureza social da definição dos padrões e relações que envolvem o tema 

saúde. 

2.4. O enfoque interdisciplinar nas propostas curriculares  

No sentido de encaminhar um ensino compatível com as novas pretensões 

educativas, a Lei 9394/96 destacou as diretrizes curriculares específicas do Ensino 

Médio, com a preocupação de estabelecer o planejamento e o desenvolvimento do 

currículo de forma orgânica, superando a organização por disciplinas e revigorando 

a integração e articulação dos conhecimentos, num processo permanente de inter e 

transdisciplinaridade.  

A organização do Ensino Médio por esta Lei em três áreas – Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 

e Ciências Humanas e suas Tecnologias, tem como base a imbricação dos 

conhecimentos que compartilham objetos de estudo e, portanto, se comunicam com 

maior facilidade, criando condições para que a prática escolar se desenvolva numa 

perspectiva de interdisciplinaridade. Apesar de essa estruturação em áreas do 

conhecimento configurar promessa ao favorecimento da prática interdisciplinar, esta 

organização continuou estabelecendo a divisão do conhecimento escolar em áreas, 

uma vez que compreendeu os conhecimentos como cada vez mais imbricados aos 

conhecedores, seja no campo técnico-científico, seja no âmbito do cotidiano da vida 

social (NUNES e NUNES, 2007, p.107).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) vão em direção à 

promoção da melhoria do ensino e enfatizam a importância da interdisciplinaridade, 

assim como as Orientações Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (BRASIL, 2002a, 2002b), conhecidas como PCN+ Ensino Médio.  Os 

PCN+ foram publicados após quatros anos da publicação dos PCNs. Através delas, 

o Governo lançou mão de um novo documento com vistas à melhoria do ensino e 

fez a indicação de que os alunos do Ensino Médio devem saber se informar, 

comunicar, argumentar, compreender e agir; enfrentar problemas de diferentes 
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naturezas; participar socialmente, de forma prática e solidária; serem capazes de 

elaborar críticas ou propostas e, especialmente, adquirir uma atitude de permanente 

aprendizado. Para tal, precisamos romper com as características tradicionais da 

escola:  

De um lado, essa tradição compartimenta disciplinas em ementas 
estanques, em atividades padronizadas, não referidas a contextos 
reais. De outro lado, ela impõe ao conjunto dos alunos uma atitude 
de passividade, tanto em função dos métodos adotados quanto da 
configuração física dos espaços e das condições de aprendizado. 
Estas, em parte, refletem a pouca participação do estudante, ou 
mesmo do professor, na definição das atividades formativas. As 
perspectivas profissional, social ou pessoal dos alunos não fazem 
parte das preocupações escolares; os problemas e desafios da 
comunidade, da cidade, do país ou do mundo recebem apenas 
atenção marginal no ensino médio, que também por isso precisaria 
ser reformulado (BRASIL, 2002a, p. 9). 

Nesse sentido, podemos apreender que a fragmentação das disciplinas, a 

não contextualização das mesmas em relação à vida dos alunos, bem como a pouca 

participação de professores e alunos no processo educacional são questões 

importantes a serem superadas para que haja uma adequação do Ensino Médio. 

A indicação para a interdisciplinaridade está presente, tanto, na 

apresentação dos PCN+ Ensino Médio, quanto, nos textos específicos das 

disciplinas Educação Física e Química. No texto sobre a Educação Física, é 

enfatizado que “a interdisciplinaridade deve estimular o aluno a ver a importância ou 

sentir a necessidade de recorrer a outras disciplinas para compreender aquela com 

a qual está trabalhando em determinado momento” (BRASIL, 2002b, p. 154). Já no 

texto sobre a Química, é mantido, em toda a sua extensão, a coerência com o 

exposto acima e oferece orientações para que a disciplina seja trabalhada de forma 

interdisciplinar, privilegiando a contextualização que dê significado aos conteúdos e 

que facilite o estabelecimento de ligações com outros campos de conhecimento. 

No ano de 2008, o Governo, mais uma vez, investiu na criação de 

documentos relativos à Educação. As Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

também propõem que o planejamento e o desenvolvimento do currículo superem a 

organização por disciplinas estanques e, em conformidade com a LDB/96, propõem 
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a integração e articulação dos conhecimentos em processo permanente de 

interdisciplinaridade e contextualização (BRASIL, 2008a, 2008b). 

Na parte dirigida ao conteúdo de Química há a indicação de que, “assim 

como a especificidade de cada uma das disciplinas da área deve ser preservada, 

também o diálogo interdisciplinar, transdisciplinar e intercomplementar deve ser 

assegurado” (BRASIL, 2008a, p. 102). Isso promove e dá destaque às interações 

entre as disciplinas do currículo. Ainda, segundo o documento, o diálogo entre as 

disciplinas será favorecido quando os professores dos diferentes componentes 

curriculares tiverem como foco: o contexto real e as situações de vivência dos 

alunos, os fenômenos naturais e artificiais e as aplicações tecnológicas.  

Já no texto sobre os conhecimentos da Educação Física não há menção 

explícita de que o trabalho seja realizado de forma interdisciplinar, mas aponta para 

o “diálogo das práticas corporais realizadas com outras linguagens, disciplinas e 

métodos de ensino” (BRASIL, 2008b, p. 218), o que nos leva a entender que esse 

texto é condizente com a proposta interdisciplinar.  

Pudemos perceber que os documentos oficiais, aqui estudados, tratam do 

tema saúde de forma generalizada. Os PCNs priorizam a prevenção em detrimento 

da doença e enfatizam que o trabalho seja realizado de forma interdisciplinar, que 

não se prenda às disciplinas. A despeito de afirmarem que a responsabilidade de 

educar para a saúde não é de responsabilidade da escola, eles colocam, sobre a 

mesma, grande responsabilidade para sua efetivação. As Orientações Curriculares 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN+, e as Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio problematizam a questão social do ensino para a 

saúde, interligando-o à cultura corporal, sugerindo a promoção do pensamento 

crítico dos alunos.  

Minha leitura desses documentos sugere que o tema Saúde seja trabalhado 

de forma interdisciplinar. Desta forma, considero que a atividade que solicitou aos 

bolsistas o trato do interdisciplinar do tema Saúde, mais especificamente 

“anabolizantes e suplementos alimentares”, está em sintonia com os documentos 

nacionais.  A meu ver, o tratamento do tema Saúde como sendo transversal foi o 
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primeiro indicativo certeiro da real necessidade deste tipo de abordagem nas 

escolas. 

Vejamos, agora, o que dizem os documentos estaduais. Em Minas Gerais há 

um documento que orienta a educação no Estado: os Conteúdos Básicos Comuns 

(CBCs). Um dos aspectos relevantes desses documentos é o trato dado à 

interdisciplinaridade. Segundo o mesmo, no contexto do processo educativo “esse 

princípio instiga-nos a repensar e ressignificar nossa prática pedagógica e desafia-

nos a superar a desarticulação entre as diferentes disciplinas curriculares e entre 

esses saberes e a vida cotidiana dos alunos” (SECRETARIA DE ESTADO DA 

EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, 2005b, p.25). 

Os CBCs enfatizam que não se trata apenas de articular as disciplinas entre 

si, mas também de relacioná-las com o cotidiano da vida dos alunos. Assim, os 

conteúdos das disciplinas se tornam meios para que o aluno desenvolva as 

competências e as habilidades de que necessita para viver e atuar como cidadão. 

Afirmam ainda que é imprescindível garantir a articulação entre conteúdos e 

métodos de ensino para se alcançar este objetivo (Ibdem, p.26). 

Tanto no documento referente à Química quanto no relativo à Educação 

Física, há menção clara de que os conteúdos propostos possibilitam a prática 

interdisciplinar. O documento expõe que a Educação Física, pela sua própria 

constituição como área de conhecimento multidisciplinar, tem a possibilidade de lidar 

de forma permanente com a “relação entre diferentes campos do saber e entre 

contextos particulares e mais amplos, seja no âmbito dos sujeitos (individual e 

coletivo), como no âmbito da escola (disciplina curricular no contexto da educação 

básica)” (Ibdem, p. 25). Já em relação à Química, a opção apresentada para o 

ensino é a de favorecer uma “abordagem interdisciplinar e contextualizada, cuidando 

para que a Química não perca sua especificidade, esforço que se fez ao explicitar as 

habilidades a serem promovidas” (SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE 

MINAS GERAIS, 2005a, p.15). 

Além das indicações específicas para as disciplinas, os CBCs apresentam, 

como alternativa, o trabalho através de projetos, “capaz de viabilizar ações coletivas 

e a interdisciplinaridade no interior da escola” (ibdem, p. 26). O documento afirma 
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que essa opção constitui-se como possibilidade de os educadores repensarem não 

só espaços e tempos escolares como também a organização do currículo. Assim, o 

trabalho através projetos permite, além da construção do conhecimento de forma 

contextualizada e interdisciplinar, a integração desses conhecimentos à realidade 

dos alunos, dentro e fora da escola. Em relação aos temas sugeridos para o 

trabalho, através de projetos, o que se aproxima com o tema Saúde é apresentado 

da seguinte forma: “A presença de substâncias sintéticas nos alimentos e demais 

produtos que ingerimos e seus prováveis efeitos no organismo” (ibdem, 2005a, 

p.63).  

Os CBCs Educação Física citam a saúde de forma passageira, relacionando-

a, numa perspectiva história, com o corpo em movimento e com a atividade física. 

Na sequência, relacionam a Saúde com a qualidade de vida, que engloba entre 

outros fatores as dimensões: biológica, psicológica, social, cultural econômica e 

ambiental. Não há mais indicações específicas sobre o tema ao longo do texto. 

Essas aparecem, quando são definidas as habilidades e competências a serem 

desenvolvidas, conforme expresso abaixo:  

-O Eixo temático “Esporte” expressa que sejam feitas relações entre esporte, bem 

como a explicação dessas relações: “a apresentação dos efeitos do doping no 

organismo e seus malefícios para a saúde; a relação entre esporte, consumo e 

mídia, a compreensão da relação entre mídia, indústria esportiva e consumo e a 

análise da influência da mídia nas práticas esportivas” (SECRETARIA DE ESTADO 

DA EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, 2005b, p. 56). 

-O Eixo Temático, Ginástica, trata das relações entre ginástica, consumo e mídia: 

“Análise das razões e das implicações do uso de anabolizantes para a obtenção do 

corpo „ideal‟; Análise dos padrões de corpo impostos pela cultura” (Ibdem, 2005b, p. 

61). 

O assunto „esteroides anabolizantes e suplementos alimentares‟ aparece 

explicitamente nas propostas curriculares do Estado de Minas Gerais específicas 

para a Educação Física. Embora o CBCs enfatizem o trabalho interdisciplinar não 

existe uma habilidade que promova este tipo de trabalho.  
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3.   O que é interdisciplinaridade? 

 

Com vistas à compreensão da interdisciplinaridade, foi feita a leitura dos 

textos de Japiassu (1976), Fazenda (1992, 1994, 2002, 2003, 20082), Miranda 

(2008), Moreira José (2008), Tavares (2008) e Yared (2008). Também consultei dois 

textos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, quais sejam, Ensino Médio e Temas 

Transversais, ambos publicados em 1998. As ideias que me chamaram a atenção 

são descritas abaixo, a começar pelos escritos de Japiassu. 

Para entendermos melhor a origem, a definição, as justificativas, as 

motivações e as demandas da interdisciplinaridade, começarei pela discussão a 

respeito do saber e seu processo de expansão. No prefácio do livro 

“Interdisciplinaridade e Patologia do Saber”, de Hilton Japiassu3 (1976), George 

Gusdorf afirma que existe um grande paradoxo na expansão do conhecimento, pois 

sendo cada vez mais preciso menos se interessa pelo essencial, tendo, assim, cada 

vez menos proveito. Esse paradoxo se refere a uma patologia não só do saber, mas 

também da existência individual e coletiva.  

Segundo Gusdorf (1975), a indicação para resolução desta fragmentação 

consiste em trazer uma dinâmica de não-especialização como remédio para a 

dinâmica da especialização. Assim, “precisamos obter que o homem da 

especialidade queira ser, ao mesmo tempo, um homem da totalidade” (GUSDORF, 

1975 apud JAPIASSU, 1976, p. 24). 

A origem da especialização do conhecimento e, consequentemente, do 

aparecimento de fronteiras vem de uma das filosofias das ciências: o positivismo. 

Ele é tido como o grande responsável, porque nenhuma outra filosofia marcou tanto 

a compartimentalização das disciplinas em nome de uma exigência metodológica de 

cada objeto particular, constituindo a “propriedade privada” desta ou daquela 

disciplina (JAPIASSU, 1976). 

A fragmentação das disciplinas, herança do positivismo que fundou a 

epistemologia da dissociação, é um fato. E, de acordo com Japiassu (1976), é fato 
                                                           
2
 A publicação de 2008, intitulada “O que interdisciplinaridade?”, é uma coletânea de textos de três 

colóquios coordenados por Ivani Fazenda e Yves Lenoir em Sherbrooke, Chile e Marrakesh, sob o 
patrocínio da UNESCO. 
3
O livro de Hilton Japiassu é parte acrescida e retificada da sua tese de doutorado defendida na 

França sob o título de L’Épistémologie de l’interdisciplinaire dans lês sciences de l’homme, onde o 
autor teve o cuidado de tornar o texto mais fluente e didático e de não pesá-lo com muitas referências 
e detalhes. 
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também que, a partir dessa fragmentação, houve outra, que se traduziu na 

fragmentação dos objetivos das próprias experiências. A interdisciplinaridade, para 

ele, antes de configurar uma solução, constitui uma mostra de uma patologia na qual 

o saber se encontra esmigalhado e a inteligência esfacelada. Essa patologia é 

referenciada, não só como uma patologia do saber, mas também como uma 

patologia da sociedade, onde o problema não se resume na organização metódica 

dos estudos e pesquisas.  

 

A exigência interdisciplinar impõe a cada especialista que transcenda 
sua própria especialidade, tomando consciência de seus próprios 
limites para acolher as contribuições de outras disciplinas. Uma 
epistemologia da complementariedade, ou melhor, da convergência, 
deve, pois, substituir a da dissociação. (GUSDORF, apud JAPIASSU, 
1976, p. 26).  
 

A ideia defendida aqui é que o especialista deve ser consciente das suas 

limitações e, por isso, estar aberto para as relações.   

Japiassu (1976) nos mostra a notoriedade de se reconhecer o valor do 

esforço em ultrapassar a dissociação entre o domínio do pensamento teórico e o da 

ação informada. Esta última está empreendida nas pesquisas interdisciplinares que 

pregam, não somente um ensino coordenado e a integração das ciências, como 

também a resposta às exigências da ação. Nesse sentido, podemos perceber um 

direcionamento para a superação da dissociação entre teoria e prática em um 

contexto guiado pela ação. 

Gusdorf afirma que o problema é de uma “conversão da atenção científica” 

(apud JAPIASSU, 1976, p. 26) e que a nova epistemologia deve suscitar uma nova 

pedagogia. Ao explicar o dito acima, o autor afirma que o necessário, hoje, são os 

especialistas da não-especialidade e é aí que se funda a consciência da 

interdisciplinaridade. 

Ao solicitar os especialistas da não-especialidade, sugere que haja 

encontros entre as áreas e entre os especialistas. Sobre isso, Japiassu (1976) alerta 

que estes encontros não sejam considerados como momentos de simples trocas de 

dados, mas, sim, como lugar e ocasião em que sejam verificadas trocas verdadeiras 

de informação e crítica, que reduzam os obstáculos ao enriquecimento recíproco, e 

nos quais a busca pela integração entre duas ou mais disciplinas, de seus conceitos 

e diretrizes, tomem o lugar dos conflitos e do espírito de concorrência. Para justificar 
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o empreendimento interdisciplinar, Hilton Japiassu nos traz uma série de razões e 

afirma que se conseguirmos avançar nelas e em outras mais, poderemos mostrar 

caminhos que permitam o reajustamento do ensino às exigências da sociedade.  

O autor elenca seis justificativas para a interdisciplinaridade: 1) possibilidade 

de trocas de informações e reorganização do meio institucional da ciência a serviço 

da sociedade; 2) ampliação da formação geral dos envolvidos na pesquisa científica 

especializada para descobrir aptidões, clarear seu papel e inseri-la criticamente na 

sociedade; 3) ruptura com a acomodação dos cientistas, seus pressupostos 

implícitos e comunicações restritas que dificultam as trocas; 4) preparo adequado 

dos indivíduos para a formação profissional, mediante contribuição das disciplinas 

fundamentais visando uma formação polivalente; 5) preparo e engajamento dos 

pesquisadores num trabalho comum, com confronto de métodos, conciliação de 

pontos de vistas e resultados, (re)conhecimento dos limites de suas metodologias e 

desenvolvimento da capacidade de diálogo com outros especialistas; 6) garantia e 

desenvolvimento da educação permanente para os pesquisadores, mantendo-os 

atualizados nos vários setores do conhecimento.  

As justificativas dadas por Japiassu apontam para uma reformulação 

generalizada da estrutura de ensino das disciplinas científicas, contrária ao seu 

fracionamento e promotora de interconexões. Podemos perceber, por meio das 

justificativas oferecidas, que há uma ênfase na adequação do ensino na formação 

dos pesquisadores nas Universidades. 

Japiassu (1976) nos mostra que o fenômeno interdisciplinar tem duas 

origens: uma interna, que tem como característica o remanejamento geral do 

sistema das ciências, e uma externa, que se caracteriza pela movimentação dos 

saberes convergindo para a ação. Concretamente, a questão interdisciplinar se 

apresenta hoje sobre a forma de três protestos, que são:  

 

a) Contra um saber fragmentado em migalhas, pulverizado numa 
multiplicidade crescente de especialidade, em que cada um se fecha 
como que para fugir ao verdadeiro conhecimento. 
b) Contra o divórcio crescente, ou esquizofrenia intelectual, entre 
uma universidade cada vez mais compartimentada, dividida, 
subdividida, setorizada e subsetorizada, e a sociedade em uma 
realidade dinâmica e concreta, onde a „verdadeira vida‟ sempre é 
percebida como um todo complexo e indissociável. 
c) Contra um conformismo das situações adquiridas e das „ideias 
recebidas‟ ou impostas (JAPIASSU, 1976, p. 44). 



32 
 

 
 

 

Foram-nos apresentadas justificativas e protestos em torno da 

interdisciplinaridade; entretanto, podemos ver que eles sempre estão em torno de 

uma mesma questão: a luta contra a fragmentação de saberes devido à sua 

incoerência com a realidade em que vivemos. Além disto, o autor nos apresenta 

diferentes demandas para esse empreendimento: demanda associada à 

necessidade de surgimento de áreas interdisciplinares para o desenvolvimento da 

ciência; demanda por um saber menos fragmentado por parte dos estudantes; 

demanda por profissionais que não sejam especialistas reduzidos a uma única 

especialidade; demanda dos problemas sociais, que nem sempre podem ser 

resolvidos ou tratados pelas disciplinas existentes.  

Independentemente de qual seja a motivação, a interdisciplinaridade se 

opõe de forma sistemática à organização do saber como um convite à luta contra o 

crescimento desordenado do número de especialidades e das linguagens exclusivas 

das ciências. 

Depois de citar as justificativas, protestos e demandas para a 

interdisciplinaridade, vejamos o que ela significa e as origens desta palavra. De 

acordo com Yared (2008), interdisciplinaridade significa, etimologicamente e em 

sentido geral, relação entre disciplinas. Ainda que o termo seja mais usado para 

indicar relação entre disciplinas, hoje alguns autores o distinguem de outros 

similares, tais como transdisciplinaridade e pluridisciplinaridade, que também podem 

ser entendidas como diferentes formas de relações disciplinares. 

 

A palavra interdisciplinaridade evoca a "disciplina" como um sistema 
constituído ou por constituir, e a interdisciplinaridade sugere um 
conjunto de relações entre disciplinas abertas sempre a novas 
relações que se vai descobrindo. Interdisciplinar é toda interação 
existente dentre duas ou mais disciplinas no âmbito do 
conhecimento, dos métodos e da aprendizagem das mesmas. 
Interdisciplinaridade é o conjunto das interações existentes e 
possíveis entre as disciplinas nos âmbitos indicados (SUERO, 1986, 
apud YARED, 2008, p.162). 
 

Como percebemos, a interdisciplinaridade traz como sentido principal as 

relações possíveis entre duas ou mais disciplinas, sejam relações já existentes ou 

que ainda não foram pensadas. 

Segundo Fazenda (1994), os estudos modernos sobre interdisciplinaridade 

têm características de acordo com cada década. A de 1970 foi caracterizada como 
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um tempo de definição, esclarecimento de conceitos, terminologia e busca de 

explicações filosóficas. Os anos 1980 revelaram contradições marcadas pela busca 

de orientação sociológica e metodologias, e nos anos 1990 essas contradições 

tiveram seu ápice na busca de sua teorização. Na década seguinte, Fazenda 

mencionou que: 

 

A interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do 
ato de aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em 
questão. [...] A interdisciplinaridade pauta-se numa ação em 
movimento. Pode-se perceber esse movimento em sua natureza 
ambígua, tendo como pressuposto a metamorfose, a incerteza. 
(FAZENDA, 2002, p. 180). 
 

É interessante notar, nesta citação, a visão de que a interdisciplinaridade 

pode possibilitar a compreensão da aprendizagem, que tem expressão na ação e 

que configura um terreno incerto e ambíguo. Seu conceito provoca uma amplitude 

de sentidos entre os mais diferentes autores. Zabala (2002 apud MIRANDA, 2008, p. 

114) conceitua a interdisciplinaridade como “a interação entre duas ou mais 

disciplinas, que podem implicar transferência de leis de uma disciplina a outra, 

originando, em alguns casos, um novo corpo disciplinar, como, por exemplo, a 

bioQuímica ou a psicolinguística”. Citado por Miranda (2008), Fourez (2001, p. 116) 

apresenta o que chama de contato interdisciplinar ao conceituar a 

interdisciplinaridade como “a possibilidade de transferir métodos, pontos de vista e 

resultados, de uma disciplina para outra”. 

Yared (2008) considera que todo conhecimento mantém um diálogo 

permanente com outros conhecimentos, cujas características podem assumir a 

forma de complementação, de ampliação, de confirmação, de questionamento ou de 

negação. Dessa forma, entende a interdisciplinaridade como o  

 

movimento entre as disciplinas, sem a qual a disciplinaridade se 
torna vazia; é um ato de reciprocidade e troca, integração; 
movimento que acontece entre o espaço e a matéria, a realidade e o 
sonho, o real e o ideal, a conquista e o fracasso, a verdade e o erro, 
na busca da totalidade que transcende a pessoa humana (Ibidem, 
p.165).  

 

A visão dessa autora nos indica que a interdisciplinaridade propõe levar o 

aluno a ser protagonista de sua história, conferindo-lhe mais personalidade e 
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tornando-o mais humano, numa relação interdependente com a sociedade, 

oferecendo-o, sobretudo, a criticidade para ser capaz de fazer suas escolhas e ser 

responsável pelo aprimoramento pessoal e, por que não dizer, pela transformação 

da realidade.  

Já Morin (2001), quando trata da interdisciplinaridade, ressalta sua 

variedade de significados e indica o movimento que este termo vem adquirindo ao 

longo do tempo: 

 

A interdisciplinaridade pode significar, pura e simplesmente, que 
diferentes disciplinas são colocadas em volta de uma mesa, como 
diferentes nações se posicionam na ONU, sem fazerem nada além 
de afirmar, cada qual, seus próprios direitos nacionais e suas 
próprias soberanias em relação às invasões do vizinho. Mas 
interdisciplinaridade pode significar também troca e cooperação, o 
que faz com que a interdisciplinaridade possa vir a ser alguma coisa 
orgânica. [...] (MORIN, 2001, p. 115 apud MIRANDA, 2008). 
 

De acordo com esse autor, a interdisciplinaridade pode ter dois vieses, quais 

sejam: a mera justaposição das disciplinas envolvidas e a constituição de algo novo, 

que transforme a visão das pessoas, incluindo professores e alunos, tanto a respeito 

das disciplinas em questão como de todo o processo educativo. A escolha de qual 

viés predominará tem muito a dizer sobre o que os atores envolvidos esperam 

alcançar com a educação. 

Ao ler esses autores e suas definições, penso ser totalmente errôneo 

acreditar que a interdisciplinaridade seja resultado da simples reunião, adição ou 

coleção de várias especialidades. Japiassu (1976), na tentativa de clarificar o 

vocabulário interdisciplinar e oferecer uma definição, afirmou que antes de qualquer 

ação é necessário definir o que é disciplina e, na sequência, entender que as 

relações entre elas podem ocorrer segundo diferentes graduações: 

multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade. Baseando-se num trabalho feito por E. Jantsch4, Japiassu 

(1976, p. 73) apresenta um esquema que explica e exemplifica os tipos de relações 

possíveis entre as disciplinas, o qual reproduzo no quadro 1.  

 

 

                                                           
4
JANTSCH, E. Une planification integrante des “systems conjoints” de faits sociaux at technologiques, 

documento CERI/HE/CP/70.08. 
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Quadro 1.  Graus sucessivos de cooperação e coordenação entre as disciplinas. 
 

 

DESCRIÇÃO GERAL 

 

TIPO DE SISTEMA 

 

CONFIGURAÇÃO 

MULTIDISCIPLINARIDADE: 

Gama de disciplinas que 

propomos, simultaneamente, 

mas sem fazer aparecer as 

relações que podem existir 

entre elas. 

Sistema de um só 

nível e de múltiplos 

objetivos; nenhuma 

cooperação. 

 

PLURIDISCIPLINARIDADE: 

Justaposição de diversas 

disciplinas situadas geralmente 

no mesmo nível hierárquico e 

agrupadas de modo a fazer 

aparecer as relações existentes 

entre elas. 

Sistema de um só 

nível e de objetivos 

múltiplos; 

cooperação, mas sem 

coordenação. 

 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Axiomática comum a um grupo 

de disciplinas conexas e 

definida no nível hierárquico 

imediatamente superior, o que 

introduz a noção de finalidade. 

 

Sistema de dois níveis 

e de objetivos 

múltiplos; 

coordenação 

procedendo do nível 

superior. 

 

TRANSDICIPLINARIDADE:  

Coordenação de todas as 

disciplinas e interdisciplinas do 

sistema de ensino inovado, 

sobre a base de uma axiomática 

geral. 

 

Sistema de níveis e 

objetivos múltiplos; 

coordenação com 

vistas a uma finalidade 

comum dos sistemas. 
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Podemos perceber que multidisciplinaridade evoca uma simples 

justaposição, num determinado trabalho, de recursos advindos de várias disciplinas, 

sem, necessariamente, implicar um trabalho de equipe – como se, para a resolução 

de determinada questão, fosse necessário somente o empréstimo de algumas 

informações. Tanto o multidisciplinar quanto o pluridisciplinar são a realização de um 

agrupamento de certos módulos disciplinares, todos no mesmo nível, entretanto, o 

multidisciplinar se diferencia do pluridisciplinar, pois neste as relações entre as 

disciplinas são explicitadas, ao contrário daquele, no qual não há cooperação entre 

as mesmas. Nesse sentido, a multidisciplinaridade e a pluridisciplinaridade são 

sistemas de somente um nível e com objetivos distintos. Já a interdisciplinaridade 

foge ao diálogo paralelo entre especialistas no qual permanece a existência de 

disciplinas vizinhas, e o seu “verdadeiro horizonte epistemológico não pode ser outro 

senão o campo unitário do conhecimento” (JAPIASSU, 1976. p. 74).  

Japiassu chama atenção para a importância de se ressaltar que o princípio 

de distinção entre as formas de colaboração apresentadas é sempre o mesmo, ou 

seja, a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os 

especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas. E, diante disso, traz sua 

definição do que é interdisciplinaridade:  

 

O que vem a ser, afinal, o interdisciplinar? Passamos por graus 
sucessivos de cooperação e de coordenação crescentes antes de 
chegarmos ao grau próprio ao interdisciplinar. Este pode ser 
caracterizado como o nível de colaboração entre as diversas 
disciplinas ou entre setores heterogêneos de uma mesma ciência 
conduz a interações propriamente ditas, isto é, a uma certa 
reciprocidade nos intercâmbios, de tal forma que, no final do 
processo interativo, cada disciplina saia enriquecida (JAPIASSU, 
1976, p. 75).  
 

É interessante notar nas configurações do quadro 1 que há crescente 

cooperação da pluridisciplinaridade à transdisciplinaridade, e a coordenação disto 

inicia-se na interdisciplinaridade. O que aparece de novo nela, e, em nível superior, 

é uma coordenação dos eventos. Mas, quem coordena ou organiza este trabalho de 

cooperação? Um sujeito? Um tema? Um aspecto da vida? Observamos, também, 

que não há uma negação das disciplinas ao longo das multi, pluri, inter e 

transdisciplinaridade. Elas são mantidas conforme os retângulos da figura e há 

aumento crescente deles até a transdisciplinaridade, assim como do número de 
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setas de cooperação. Há diferentes níveis ou hierarquias disciplinares e a 

cooperação é constante e intensa. Todavia, enquanto que na interdisciplinaridade há 

uma única coordenação, na transdisciplinaridade ela parece vir de vários níveis, e o 

seu dinamismo move o conjunto, conforme a seta para a direita. Na 

transdisciplinaridade, a estrutura se move como que refletindo o feixe de relações.  

Fazenda (2003), em sua obra “Interdisciplinaridade: qual o sentido?”5, 

recorre à antropologia ao focalizar os professores em sua abordagem. Nesse 

movimento, a autora nos apresenta alguns princípios para refletirmos. Quando 

recorre à Antropologia Filosófica, ela nos traz o sentido do ser. Com a Antropologia 

Cultural, o sentido é o de pertencer. E, com a Antropologia Existencial, ela evoca o 

sentido do fazer. Com isso, a discussão sobre a questão da atitude na 

interdisciplinaridade é ampliada.  

O sentido de ser trata da necessidade do indivíduo de pensar, refletir, imergir 

fundo em qual é à base do argumento, valor que se configura como a lógica da 

palavra. Mostra que a linguagem interdisciplinar nasce da linguagem disciplinar, e 

explica o que é linguagem (FAZENDA 2003). A partir dele, a autora enfatiza a 

necessidade do professor cuidar para fazer da interdisciplinaridade não uma prática 

pedagógica simplista e vazia, mas, sim, sua prática diária, seu modo de ser. Quando 

Ivani levanta essa questão, o ponto chave a ser discutido é a internalização da ação 

interdisciplinar que foi e/ou será realizada. Somente a partir dessa é que a prática 

assumirá identidade no indivíduo.  

Ela busca, na Antropologia Cultural e em Paulo Freire, o sentido de 

pertencer e afirma que a conscientização não é apenas a tomada de consciência, 

mas a inserção crítica do indivíduo na realidade de mundo de forma desmistificada 

(FAZENDA, 2003). Se eu pertenço, então faço parte da realidade. Ao tomar 

consciência disso, desmitifico a crença de que as coisas acontecem por si só e 

percebo meu papel no mundo. A autora ressalta que não é possível “saber ser” se o 

professor não se preocupar em se situar filosoficamente, ou seja, se não pertencer 

ao mundo que o cerca.  Ao recorrer a Paulo Freire, defensor da ideia de estarmos no 

                                                           
5
Este livro, escrito por Ivani Fazenda em 2003, faz parte da coleção Questões Fundamentais, da 

Editora Paulus. Compõem essa coleção os títulos Questões Fundamentais da Comunicação, 

Questões Fundamentais do Cotidiano e Questões Fundamentais da Educação (por Ecleide 

Furlanetto), Questões Fundamentais da Fé e Questões Fundamentais do Ser Humano. 
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mundo, de fazermos parte dele e, por isso, sermos capazes de agir sobre o mesmo, 

Ivani associa o sentido de “pertencer”.  Quanto a isso, acredito que o professor 

situar-se de forma crítica é o ponto mais importante. Trabalhar com a 

interdisciplinaridade é também uma forma de ele tornar-se mais crítico e estimular a 

criticidade dos alunos.  

A Antropologia existencial é o terceiro princípio e nos traz o sentido do fazer. 

Como exemplo, pode-se citar o registro das experiências vividas, o exercício da 

memória em que a vida pode se eternizar. Aqui a proposta da interdisciplinaridade é 

a de resgatar a dignidade do trabalho do professor como contínuo pesquisador e, 

dessa forma, proporcionar a ele a capacidade de fazer diferente, de fazer a 

diferença, de agir em prol de uma melhoria contínua do processo de 

ensino/aprendizagem. Ivani está falando das experiências, da memória do professor. 

Ela está associando ou dando um sentido profissional para o trabalho interdisciplinar 

e, ao mesmo tempo, associando-o à inovação, ao fazer diferente, ao agir em prol de 

alguma coisa, porque assim haverá dignidade e valorização profissional, elevando 

assim o status do trabalho docente ao falar de interdisciplinaridade.  

Fazenda (2008) nos mostra que a inquietação dos estudiosos que se 

dedicam à interdisciplinaridade vem desde o início da década de 1960 e cresce no 

sentido da busca de maior compreensão dos paradoxos advindos da necessidade e 

da busca de sentidos existenciais e ou intelectuais.  

Na década de 1970, Hilton Japiassu afirmou que a interdisciplinaridade 

aparece como instrumento e expressão de uma crítica interna do saber, como meio 

de superar o “isolacismo das disciplinas, como uma maneira de abandonar a 

pseudo-ideologia da independência de cada disciplina relativamente aos outros 

domínios da atividade humana e aos diversos setores do próprio saber” (p. 57). Em 

sua obra, aparece um segundo quadro mostrando como alguns autores classificam 

a interdisciplinaridade e escolheu as proposições feitas por Heckhausen, que 

elencou, por ordem crescente de maturidade, cinco tipos de interdisciplinaridade: 1) 

Interdisciplinaridade heterogenia, que se traduz na combinação de programas 

diferentemente dosados, ou seja, a disciplina supostamente mais importante usa as 

demais como auxiliares; 2) Pseudo-Interdisciplinaridade, que são tentativas de 

utilização de certos instrumentos conceituais e de análise considerados neutros, não 

configurando interdisciplinaridade de fato; 3) Interdisciplinaridade Auxiliar, quando 



39 
 

 
 

uma disciplina empresta a outra seu método ou seus procedimentos, e geralmente 

esse empréstimo é ocasional; 4) Interdisciplinaridade Compósita, solicitada quando 

se trata de resolver os grandes e complexos problemas colocados pela sociedade, 

como guerra, fome, poluição – trata-se da reunião de várias especialidades para 

resolver certo problema; e 5) Interdisciplinaridade Unificadora, que diz respeito a 

uma coerência bastante estreita dos domínios de estudo das disciplinas, com 

integração de métodos e teoria.  

Ainda segundo Japiassu, os cinco tipos de interdisciplinaridade 

apresentados por Heckhausen podem ser resumidos a apenas dois: 

Interdisciplinaridade “linear ou cruzada” e Interdisciplinaridade “estrutural”. No 

primeiro tipo citado, trata-se de uma forma um pouco mais elaborada da 

pluridisciplinaridade, na qual as disciplinas trocam informações. Não há, 

praticamente, nenhuma contribuição metodológica e a relação entre as disciplinas é 

de dependência ou subordinação. Já o segundo tipo, denominado estrutural, as 

disciplinas já começam no mesmo grau de importância, as trocas são recíprocas, o 

enriquecimento é mútuo e são colocados os conteúdos e os métodos em comum. O 

tipo de classificação feita por Japiassu se refere ao tipo de relação existente entre as 

disciplinas. Notamos que as trocas de informações acontecem nos dois tipos, mas 

na interdisciplinaridade estrutural há maior reciprocidade nas trocas e não há 

hierarquia entre as disciplinas. Já na interdisciplinaridade linear o intercâmbio de 

métodos não ocorre.  

Já Ivani Fazenda (2008) apresenta a interdisciplinaridade escolar e a 

diferencia da científica. Na interdisciplinaridade escolar, os saberes escolares 

procedem de uma estruturação diferente dos pertencentes aos saberes constitutivos 

das ciências e “as noções, finalidades, habilidades e técnicas visam favorecer, 

sobretudo o processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos alunos e sua 

integração” (FAZENDA, 2008, p. 21). Quando tratamos da interdisciplinaridade 

escolar, a recomendação é não permanecer apenas na prática, pois é necessário 

que se proceda a uma análise detalhada dos porquês. Na interdisciplinaridade 

escolar, a perspectiva é educativa, de modo que os saberes têm uma configuração 

diferenciada e tem por alvo a aprendizagem com respeito aos saberes dos alunos. 

Por sua vez, Lenoir (1998, apud MOREIRA JOSÉ, 2008) categoriza a 

interdisciplinaridade de modo mais amplo: científica, escolar, profissional e prática.  
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Para esse autor, cada uma das finalidades mencionadas se organiza a partir dos 

objetivos específicos tanto de natureza da pesquisa como do ensino e de sua 

aplicabilidade no contexto da sala de aula. Esse autor afirma também que a 

interdisciplinaridade escolar exige um movimento crescente em três níveis: 

curricular, didático e pedagógico. No primeiro, a exigência é pelo estabelecimento de 

ligações de interdependência, de convergência e de complementariedade entre as 

matérias. Já o nível seguinte, o didático, pretende basicamente articular o que 

prescreve o currículo nas situações de aprendizagem. E por fim, o pedagógico 

coloca em prática o que foi decidido nos níveis anteriores. 

O autor afirma que o terceiro nível da interdisciplinaridade escolar, que é o 

pedagógico, é entendido como o espaço da atualização em sala de aula dos outros 

dois níveis da interdisciplinaridade, o curricular e o didático e, exatamente, por isso 

podemos considerar a interdisciplinaridade como uma categoria de ação que leva 

em conta a dinâmica real da sala de aula, com todos os seus implicadores: 

 

Os aspectos ligados à gestão da classe e ao contexto no qual se 
desenvolve o ato profissional de ensino, mas também as situações 
de conflitos tanto internos quanto externos às salas de aula, tendo, 
por exemplo, o estado psicológico dos alunos, suas concepções 
cognitivas e seus projetos pessoais, o estado psicológico do 
professor e suas próprias visões (LENOIR, 1998, apud MOREIRA 
JOSÉ, 2008, p. 86).  
 

Entendo que, também por levar em conta tudo o que acontece em uma sala 

de aula, desde as questões que não estão diretamente ligadas a ela, como o 

contexto no qual está inserida, os estatutos e documentos que regem a escola da 

qual faz parte e aspectos pessoais dos professores e alunos, a interdisciplinaridade 

é considerada uma categoria de ação.  

Falar da necessidade de vivenciar um projeto interdisciplinar requer que 

tenhamos uma noção dos obstáculos que serão encontrados nessa empreitada. 

Dentre os obstáculos mais difíceis de ser superados estão: a elaboração de 

conceitos para expressar com clareza o que está sendo falado, o que está sendo 

feito e como se faz. Japiassu (1976) chama a necessidade para essa 

conceitualização que diz, não apenas sobre a finalidade do projeto a ser 

desenvolvido, como também como a sua destinação e sobre o que ele se interessa, 

de que se ocupa e se isso está em conformidade com o que visa. 
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Gusdorf6 (apud JAPIASSU, 1976) apresenta quatro tipos de modalidades de 

obstáculos envolvidos em um projeto interdisciplinar: epistemológico, institucional, 

psicossociológico e cultural. Ao fazer menção a eles, Japiassu traz a descrição 

sucinta de cada um. O obstáculo epistemológico se refere à dissociação que houve 

nas ciências, subdividindo, assim, as disciplinas em setores autônomos. Seguindo a 

lógica, se cada ciência ou cada disciplina é uma língua, cada uma tem uma forma de 

ser e pensar e pode se manter, sem contato com as demais, como „formas de ser 

que não são trocadas‟, sem abertura para troca, evolução, reflexão, 

aprimoramentos. Ao se prender em sua especialidade, o especialista perde o 

sentido do conjunto, não sabendo mais se situar em relação a ele.  

O obstáculo institucional diz respeito à cultura de manter as disciplinas de 

forma isolada, cortando, assim, a comunicação com o resto das disciplinas, num 

esforço de consolidação da estrutura adquirida. Obstáculos psicossociológicos 

também derivam da divisão dos espaços intelectuais e da multiplicidade das 

instituições que a asseguram. Sob o pretexto da divisão de trabalhos, cada 

especialista defende sua posição e sua especialidade contra forças que vêm de 

dentro e de fora da mesma. A manutenção da divisão das disciplinas manteria o 

suposto lugar de destaque do professor que domina sua especialidade. Já o 

obstáculo cultural trata da divisão das disciplinas e das ciências, agravada pelas 

diferenças entre áreas culturais, mentalidades particulares, línguas e tradições. 

A respeito desses obstáculos, Japiassu (1976) chama atenção para o fato de 

eles se instaurarem, no momento em que há ameaças de ruptura ao pensamento 

existente, permanecendo, então, as fronteiras do saber. Esse momento, segundo o 

autor, ocorre na realização de pesquisas científicas e são “retardos e perturbações, 

como causas de inércia”, cuja origem está no positivismo, que constituiu o “grande 

veículo e o suporte fundamental dos obstáculos epistemológicos ao conhecimento 

interdisciplinar” (p. 96).  

Miranda (2008) afirma que Fazenda (2000) tem o hábito de recorrer a 

algumas questões fundamentais sobre o sentido de ser interdisciplinar que são 

merecedoras de atenção: segundo a autora, só se tem consciência de ser 

interdisciplinar quando se reconhece a interdisciplinaridade nas ações e quando se 

conhece o que pode ser identificado. Acredito que essa consciência, por meio do 

                                                           
6
  O estudo citado por Japiassu refere-se ao “Project de recherche interdisciplinaire dans lês sciences 

humaines, Univ. de Strasbourg, 1967, p. 35-57. Desenvolvido por G. Gusdorf. 
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reconhecimento da interdisciplinaridade nas ações, bem como o conhecimento do 

que pode ser identificado como ação interdisciplinar, só acontece quando há uma 

vontade de trabalhar de forma interdisciplinar e, a partir dessa vontade, ocorre de 

fato um planejamento da ação.  

Segundo Fazenda (2000, apud MIRANDA, 2008, p.119), 

 

interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do 
conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos ocultos do 
ato de aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em 
questão. Exige, portanto, na prática uma profunda imersão no 
trabalho cotidiano. 
 

Assim, ao afirmar que interdisciplinaridade é atitude, ela considera a mesma 

como categoria de ação, mas que envolve investigações de natureza 

epistemológica, ontológica e axiológica (MIRANDA, 2008, p. 119). A 

interdisciplinaridade se configura, então, como uma atitude para melhorar o 

entendimento sobre questões aparentemente claras e ocultas da aprendizagem e, 

para que possa ser efetiva, é necessário que se tenha um profundo 

comprometimento com o trabalho cotidiano.  

Pensando a respeito desse comprometimento com o trabalho cotidiano se 

torna pertinente trazer as exigências ao trabalho interdisciplinar apresentadas por 

Japiassu (1976). A primeira diz sobre a competência de cada especialista, que deve 

estar muito seguro tanto das questões epistemológicas quanto das metodológicas 

de sua área. O autor chama atenção para o fato de a colaboração entre disciplinas 

não ter que suprir lacunas e carências umas das outras. 

A segunda exigência trata da necessidade de reconhecimento do caráter 

parcial e relativo que tem cada disciplina. Enquanto os especialistas não 

conseguirem adquirir uma mentalidade relativizante de suas abordagens 

específicas, eles se frustrarão nas tentativas de confrontos interdisciplinares. A 

terceira exigência se resume na ação concertada. Com esse tipo de ação, a 

interdisciplinaridade se concentra sobre a pesquisa teórica ou aplicada e visa 

resolver um determinado problema social ou institucional.  

A quarta se impõe ao trabalho interdisciplinar na necessidade de superação 

dos níveis de envolvimento/relações entre as disciplinas, partindo da 

multidisciplinaridade, passando pela pluridisciplinaridade até chegar à 
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interdisciplinaridade. É através dessa crescente que o projeto interdisciplinar se 

estabelece de forma consciente e segura.  

Creio que, antes de todas essas exigências, temos uma exigência muito 

mais forte que diz respeito à unidade que faz parte da própria natureza do saber. A 

vida não é fragmentada, assim como o conhecimento que vem dela. Como vimos, a 

interdisciplinaridade não é um caminho de homogeneidade, mas de 

heterogeneidade. Por isso, um dos principais pressupostos para se caminhar 

interdisciplinarmente é o diálogo. De acordo com Tavares (2008, p.136), “este deve 

ser reflexivo, crítico, entusiástico, que respeita e transforma”. Então, para que um 

trabalho interdisciplinar em equipe funcione bem é imprescindível que todos estejam 

abertos ao diálogo em qualquer momento. Eliminar as barreiras entre as disciplinas 

é algo realmente ousado, que se traduz na tentativa de romper com um ensino 

transmissivo, depositário, que em nada atrai as crianças e os adolescentes 

presentes nas nossas escolas (MOREIRA JOSÉ, 2008). 

Diante dos rumos tomados pela educação no Brasil, Fazenda (2003) 

discorre sobre as abordagens e sobre o caminhar da interdisciplinaridade no país, 

tomando como base o fazer pedagógico de muitas salas de aula. Após a observação 

desses espaços, a autora nos apresenta o seguinte diagnóstico: 

 

O ensino da língua é empobrecido, restringindo-se ao formal. 
Educação artística e Educação Física não são mais obrigatórias; a 
comunicação torna-se sem expressão e a expressão sem 
comunicação; os livros didáticos garantem a memorização e as 
regras gramaticais "por elas mesmas" reprisadas em exercícios 
estéreis. O som, as mãos, as formas, as cores, os espaços, os 
materiais plásticos não fazem parte da programação; as expressões 
são vazias, a linguagem desordenada, o corpo ausente (Fazenda, 
2003, p. 60). 
 

Diante das palavras dessa autora, percebemos que a escola não caminha 

bem. Com esse modelo de ensino, áreas como educação artística e Educação 

Física deixam de ter sua importância reconhecida e de fazer parte do programa de 

disciplinas obrigatórias. Aspectos importantes como elementos que não se ensinam 

por meio de regras se perdem em detrimento de um ensino deficiente e que prioriza 

a memorização e a repetição de exercícios muitas vezes descontextualizados. 

Há que se concordar com Fazenda (2002) que necessitamos desenvolver 

uma atitude interdisciplinar frente às mais variadas situações e ações. Essa atitude é 
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um ato de vontade, quando acontece o envolvimento humano, a troca de 

experiências e conhecimentos, enfim, um comprometimento com a competência no 

ato de ensinar. Podemos afirmar que uma postura interdisciplinar conduz à busca da 

totalidade que nos leva a estudar, pesquisar e vivenciar um projeto. 

Fazenda (2003), ao sublinhar a importância de romper o tipo de ensino 

citado acima, enfatiza que um dos meios para fazê-lo é através do diálogo: “Hoje, 

mais do que nunca, reafirmamos a importância do diálogo, única condição possível 

de eliminação das barreiras entre as disciplinas. Disciplinas dialogam quando as 

pessoas se dispõem a isto [...]” (FAZENDA, 2003, p. 50).  

Como afirmado acima, sem o diálogo entre as disciplinas não existe a 

possibilidade de romper as barreiras entre as mesmas. E somente com a 

predisposição dos atores envolvidos é que esse diálogo e o rompimento das 

barreiras são alcançados. O ideal é que a educação consiga romper com a 

fragmentação entre as disciplinas e, assim, evidenciar as correlações existentes 

entre os saberes, a complexidade da vida e dos problemas que, hoje, nos 

acometem. Caso contrário, será sempre ineficiente e insuficiente para os cidadãos 

do futuro.  

Em Tavares (2008), a interdisciplinaridade é posta como uma exigência do 

mundo contemporâneo, porque auxilia na abertura para o problema do 

conhecimento e das transformações contínuas da contemporaneidade. Busca dar 

sentido ao trabalho do professor, para que, junto do aluno, delineie um novo 

caminho para o processo educativo. Nesse sentido, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, em seu texto sobre o Ensino Médio, propõem que o ensino se baseie na 

interdisciplinaridade, defendendo a ideia de que a mesma deve  

 

ser compreendida a partir de uma abordagem relacional, em que se 
propõe que, por meio da prática escolar, sejam estabelecidas 
interconexões e passagens entre os conhecimentos através de 
relações de complementaridade, convergência ou divergência 
(BRASIL, 1998, p.21).  

  

Ao tratar do novo modelo de Ensino Médio que pretende alcançar, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais indicam que a educação deve contemplar 

conteúdos e estratégias de aprendizagem que deixem os alunos prontos para as 

atividades que envolvam os três domínios da ação humana, isto é: a vida em 
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sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva. Para contemplar esses 

três domínios, o documento aposta na interdisciplinaridade como meio. 

Os PCNs ressaltam a importância de se lembrar que “a interdisciplinaridade 

supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de 

investigação, um plano de intervenção” (BRASIL, 1998, p. 76). Dessa forma, o uso 

da mesma deve partir da necessidade de explicar, compreender, intervir, mudar e 

prever algo que desafia uma disciplina isolada e atraia a atenção de mais de um 

olhar. O documento lembra que a interdisciplinaridade não desintegra as disciplinas, 

que devem manter sua individualidade, mas as integra a partir da compreensão das 

múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as 

linguagens necessárias para a constituição do conhecimento, da comunicação e 

negociação de significados e do registro sistemático dos resultados (BRASIL 1998).  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, “a interdisciplinaridade deve 

ir além da mera justaposição de disciplinas e, ao mesmo tempo, evitar a diluição 

delas em generalidades” (BRASIL 1998, p.75). De fato, será, principalmente, na 

possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades, projetos de estudo, 

pesquisa e ação que a interdisciplinaridade poderá ser uma prática pedagógica e 

didática adequada aos objetivos do Ensino Médio.  
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4. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência  

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um 

programa do Governo Federal presente nas licenciaturas com o objetivo de melhorá-

las, ou seja, trata-se de mais um recurso utilizado no complemento da formação de 

professores a fim de torná-los mais aptos à prática pedagógica. Busca também 

aproximar a universidade da escola, porque o programa funciona com a interação 

escola/universidade (CAPES, 2009). 

O Programa surgiu da ação conjunta do Ministério da Educação, por 

intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu), da Fundação Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), com vistas a fornecer fomento para a 

iniciação à docência de estudantes das instituições federais de Educação Superior e 

contribuir com o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior, em 

cursos de licenciatura presencial, para atuar na educação básica pública (STANZANI 

et al., 2012). 

A criação do PIBID, no âmbito da CAPES, teve como intenção formar 

profissionais do magistério para a atuação na educação básica, mediante fomento a 

programas de iniciação à docência e concessão de bolsas a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura de graduação. Um diferencial nesse 

programa é a concessão de bolsas não só a alunos e professores das 

universidades, mas também a professores de escolas públicas que acompanham as 

atividades dos bolsistas no espaço escolar, atuando, assim, como co-formadores no 

processo de iniciação à docência, em articulação com o formador da universidade 

(ANDRÉ, 2012).  

Esse programa foi direcionado, inicialmente, às instituições federais de 

ensino superior e atendeu cerca de três mil bolsistas em 2007, das áreas de Física, 

Química, Biologia e Matemática para o Ensino Médio. O programa se expandiu 

rapidamente, incluindo universidades públicas estaduais, municipais e comunitárias, 
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abrangendo todas as licenciaturas e chegando em 2011 a quase 30 mil bolsistas em 

146 instituições (ANDRÉ, 2012). 

O programa busca, portanto, elevar a qualidade da formação inicial dos 

alunos da licenciatura, promovendo a integração entre a educação superior e a 

educação básica. Busca, também, incentivar a formação de docentes em nível 

superior para a educação básica e elevar as ações acadêmicas voltadas à formação 

de professores nos cursos de licenciatura das instituições de ensino superior 

(CAPES, 2013). 

De acordo com a Portaria nº 260, de 30 de dezembro de 2010, são objetivos 

do programa:  

- incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica;  

- contribuir para a valorização do magistério;  

- elevar a formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a 

integração entre a educação básica e a educação superior; 

- inserir os alunos das licenciaturas no cotidiano de escolas da rede pública, 

proporcionando-lhes oportunidades de criação e de participação em experiências 

metodológicas, tecnológicas e práticas docentes inovadoras e interdisciplinares que 

busquem superar problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

- incentivar as escolas públicas de educação básica a mobilizar seus professores 

como co-formadores dos futuros docentes, tornando-as protagonistas nos processos 

de formação inicial para o magistério;  

- contribuir para a diminuição da dicotomia entre teoria e prática; 

- criar de condições para que os bolsistas sejam capazes de superar problemas 

identificados no processo de ensino-aprendizagem  

O PIBID aproxima universidade e escola e, consequentemente, graduação e 

docência. Dessa forma, o programa estabelece parcerias com a rede pública e 

colabora no desenvolvimento da formação continuada de professores, articulando os 
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saberes da escola e da universidade, de modo que ambas são formadas e 

formadoras: os estudantes das licenciaturas aprendem na e com a escola e os 

trabalhos que desenvolvem junto com seus orientadores têm também um papel 

formador (BERGAMASCHI e ALMEIDA, 2013). Segundo estes autores, a escola é 

envolvida no processo de formação sob duas perspectivas: de um lado, por 

acompanhar os bolsistas que ainda são graduandos e, de outro, pelo fato de os 

professores, ao participar de atividades propostas pelo programa, poderem repensar 

suas práticas, no mesmo tempo em que atuam nos processos formativos dos 

estudantes envolvidos. Eles destacam também o aspecto do trabalho coletivo: 

Superando o individualismo e possíveis conflitos, tanto o 
planejamento quanto as ações desenvolvidas acontecem no coletivo. 
Desta forma, embora orientados tanto na universidade quanto na 
escola que os acolhe, não há protagonismo individual: um bolsista 
aprende com o outro, torna-se responsável pelo grupo, praticando a 
solidariedade no cotidiano da sala de aula (Ibidem, p.2). 

 O exercício de docência nos faz pensar no quanto o trabalho em uma 

perspectiva coletiva favorece o comprometimento com a prática educativa. A 

parceria entre universidade e escola tem como objetivo fazer com que os bolsistas 

não se sintam desamparados, uma vez que no ensino superior existem 

professores(as) que os orientam e, na escola, há um(a) supervisor(a) responsável. A 

ideia de envolver professores no exercício da docência com a formação inicial dos 

alunos das licenciaturas cria vínculos, pois os estudantes que aspiram à docência 

podem ter nesses professores em atuação uma referência (Ibidem). 

Os impactos desse programa situam-se na aprendizagem de conhecimentos 

de forma mais aprofundada que, muitas vezes, não acontece nas disciplinas da 

graduação, e na experiência de construção conjunta dos caminhos do programa e 

da abordagem dos conhecimentos. Isso faz com que a universidade estreite seus 

laços com algumas instituições de ensino públicas e as faculdades de educação 

cumpram seu papel como espaços de formação docente (Ibidem). 

As bolsas são divididas em quatro tipos: I- de iniciação à docência para 

estudantes de licenciatura; II- bolsistas de supervisão, para os professores das 

escolas públicas estaduais ou municipais ou do distrito federal; III- bolsistas 

coordenadores institucionais de projeto; e IV- coordenadores de área de 
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conhecimento, para docentes das instituições públicas municipais de educação 

superior, de universidades e centros educacionais (CAPES, 2013). 

O Programa é desenvolvido dentro da escola de forma prática, pois o aluno 

bolsista, a partir de seus referenciais teóricos, vai desenvolver/construir sua práxis. 

Terá contato com metodologias, elaborará planos de aula e, assim, trabalhará os 

conteúdos. Ele também poderá vivenciar possíveis dificuldades e, desse modo, 

construir a solução com seus próprios métodos. Há uma grande oportunidade para o 

aluno bolsista vivenciar a prática em seus referenciais teóricos e, a partir daí, 

elaborar novas teorias para realizar novas práticas, e perceber-se pesquisador e 

construtor de sua própria práxis. Esse é outro fator importante do programa, pois 

possibilita colocar em prática a teoria aprendida no percurso universitário (UFSJ, 

2013a). 

Os Subprojetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação da 

Universidade Federal de São João del-Rei trazem em seu bojo as seguintes 

características:  

- No subprojeto da Química a atuação é sobre dois problemas identificados 

no ensino de Química na região: 1º) o desinteresse do alunado pelas aulas e 

2º) a dificuldade dos professores em implementar a atual proposta curricular 

da Secretaria de Estado da Educação de MG. O subprojeto tem quatro anos 

e meio de existência e está entrando em sua terceira edição. Na segunda 

(anos de 2011, 2012 e 2013), incluímos um aprofundamento sobre a eficácia 

dos jogos didáticos na aprendizagem. Uma meta geral discutida nas 

reuniões dos coordenadores foi a promoção de atividades interdisciplinares, 

de modo a integrar as ações das áreas ou licenciaturas (UFSJ, 2013c). 

- No Subprojeto da Educação Física a atuação é sobre: 1º) a contribuição 

para a formação de professores de Educação Física com proposições 

inovadoras para a Educação Básica e 2º) a aproximação dos alunos da 

Licenciatura em Educação Física na dinâmica escolar, onde estes possam 

construir novas possibilidades metodológicas para a área estabelecendo 

uma relação direta com as temáticas interdisciplinares para superar a 

dimensão estritamente utilitária da expressão corporal. O Subprojeto teve 
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sua implantação em 2010 e estabelece possibilidades metodológicas entre a 

Educação Física e as Ciências Humanas, além da confecção de material 

pedagógico e didático para os alunos de Ensino Fundamental e Médio 

(UFSJ, 2013b). 

Embora ainda não tenha sido feita uma avaliação abrangente dos efeitos do 

PIBID na formação de jovens professores nem uma comparação entre a qualidade 

da formação dos egressos desse e de outros programas; as avaliações pontuais que 

vêm sendo desenvolvidas apresentam como exemplo a pesquisa de Ambrosetti, 

Ribeiro, Teixeira (2011, apud ANDRÉ, 2012) o que evidenciou resultados muito 

positivos, seja na motivação dos estudantes envolvidos, para ingressar na profissão, 

seja na disposição dos professores das escolas, que se sentem desafiados a rever 

suas práticas em colaboração com os novos atores do ambiente escolar. 

Há argumentos que os programas que são desenvolvidos em parceria entre 

universidade e escola devem ser valorizados e ampliados para diferentes regiões do 

país porque constituem excelentes alternativas para superar o distanciamento que, 

historicamente, se observa entre os espaços da formação e do exercício profissional 

(ANDRÉ, 2012). Além disso, auxiliam os estudantes a se identificar com a profissão 

e favorecem a inserção na docência. As políticas de apoio aos professores 

iniciantes, observadas em poucos municípios brasileiros, merecem toda a atenção 

dos órgãos públicos, responsáveis pela gestão da educação, porque podem ser 

reproduzidas e adaptadas a outros contextos, vindo a contribuir para diminuir as 

taxas de abandono e para manter os bons professores na profissão. 
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5. Referencial teórico metodológico – a teoria sociocultural da ação 

mediada como suporte para análise das atividades desenvolvidas pelos 

bolsistas no ensino médio 

 

Para responder à pergunta de pesquisa: que meios mediacionais foram 

empregados pelos bolsistas do Pibid de Química e Educação Física na 

abordagem do tema “suplementos e anabolizantes”? Em que medida estes 

meios deram forma às ações interdisciplinares? escolhi a teoria sociocultural da 

ação mediada e sua ênfase no papel dos meios mediacionais na ação humana. 

Como referência, utilizei o livro Voces de la mente – un enfoque sociocultural para el 

estudio de la acción mediada7, de James Wertsch (1993). No estudo desse 

referencial, notei que o autor também focaliza a ação humana, do mesmo modo que 

Japiassu (1976) ao se referir à ação como tendo um papel central na prática 

interdisciplinar.  

Para Wertsch (1993, p. 25), a ação humana é a unidade base de sua teoria: 

“o que deve ser descrito e explicado é a ação humana”. Quando se dá prioridade 

analítica à ação, os seres humanos são concebidos como entrando em contato com 

o ambiente, recriando-o e a si mesmos, por meio das ações que os envolvem, ou 

seja, é a ação, mais do que os seres humanos ou o ambiente considerados de forma 

independente, que proporciona o ponto de partida de análise. 

Ele menciona Jurgen Habermas (1984) e sua tipologia geral de abordagem 

para a ação baseada nas relações entre as pessoas e seus ambientes ou mundos. 

Os ambientes considerados relevantes nessa abordagem derivam dos “três mundos” 

de Karl Popper: o mundo dos objetos físicos, o mundo da consciência ou disposição 

para agir e o mundo dos conteúdos objetivos do pensamento (o pensamento 

científico e a poesia, por exemplo). 

Da relação entre o sujeito e o primeiro mundo, o dos objetos físicos, tem-se a 

ação teleológica. Habermas observou que, desde Aristóteles, a ação teleológica 

figura como um conceito central na filosofia da ação:  

                                                           
7
 A versão original desse livro, em inglês, é intitulada “Voices of the Mind: a sociocultural approach to mediated 

action”, e foi publicada em 1991. A tradução para o espanhol foi feita em 1993. 



52 
 

 
 

O sujeito atinge um fim ou provoca um estado desejado quando 
escolhe os meios que tenham possibilidade de serem bem sucedidos 
e os emprega de maneira adequada (HABERMAS, 1984 apud 
WERTSCH, 1993, p. 26).  

Assim, nesse tipo de ação, o sujeito envolvido elege os meios que considera 

ter maior possibilidade de êxito e os aplica de maneira a alcançar um objetivo 

específico. O conceito central aqui é o de decisão. O sujeito tem de decidir entre 

vários meios alternativos com uma percepção do fim desejado, usando, para tal, a 

interpretação da situação.  

Uma extensão dos modelos teleológicos da ação são os “modelos 

estratégicos”. Nesses, o autor pode antecipar decisões em função de seu objetivo ou 

meta para obter êxito. Assim, as decisões são antecipadas e, para tanto, segundo 

Habermas, “os sujeitos que atuam, estrategicamente, devem estar tão bem 

equipados cognitivamente que para eles não importa somente os objetos físicos, 

mas também os sistemas de tomada de decisão” (HABERMAS, 1984 apud 

WERTSCH, 1993, p. 27).   

Um dos aspectos importantes nos modelos de ação teleológica e estratégica 

é o fato de a “decisão” ser um conceito central, conforme já mencionei. Outro 

aspecto diz respeito ao julgamento que ocorre em termos de verdade e eficácia. O 

autor, orientado a um fim, pode realizar afirmações verdadeiras ou falsas e intervir 

para que tenha êxito. Nessa perspectiva, o caminho escolhido para se chegar aonde 

se deseja pode ou não trazer resultados, assim como pode ou não se valer de 

afirmações verdadeiras.  

Um segundo tipo de ação proposto por Habermas é a “ação dramatúrgica”, 

que enfatiza a relação entre o sujeito e o mundo da consciência ou disposição para 

a ação. Nesse tipo de ação, “o sujeito provoca em seu público certa imagem e 

impressão de si mesmo, mais ou menos determinado a revelar sua subjetividade” 

(HABERMAS, 1984 apud WERTSCH, 1993, p. 27). Assim, uma pessoa pode 

administrar o acesso público às suas próprias intenções, pensamentos e atitudes 

para os quais somente ela tem acesso privilegiado. Assim, o conceito central de 

apresentação do eu não significa expressar um comportamento espontâneo, mas 

estilizar a expressão da experiência própria com vista à audiência. 
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Habermas notou que há conexões importantes entre a ação dramatúrgica e 

a ação teleológica. Quando tem objetivos estratégicos em mente, uma pessoa 

tipicamente desenvolve as impressões que quer causar. Todavia, em contraste com 

a ação teleológica, na qual cognição, crença e intenção desempenham um papel 

central, na ação dramatúrgica “desejos e sentimentos possuem um status 

paradigmático” (HABERMAS, 1984 apud WERTSCH, 1993, p. 27). Além disso, em 

contraste com julgamentos baseados em verdade e eficiência, na ação dramatúrgica 

o julgamento é fundamentado em conceitos como sinceridade e autenticidade. 

Para Habermas, a tradução teórica da ação do terceiro mundo de Popper (o 

mundo dos conteúdos objetivos do pensamento) produz uma “ação regulada por 

normas”, porque se refere a uma ação não de indivíduos solitários, mas de membros 

de um grupo social que orientam suas ações para valores comuns. O ator obedece 

ou viola uma norma quando, em determinada situação, dão-se as condições as 

quais a norma se aplica. As normas expressam um acordo feito por um grupo social. 

O julgamento aqui se refere a estar de acordo com a norma, a esperar do grupo um 

comportamento concordante com ela. 

Ainda que Habermas (1984) tenha recorrido aos mundos de Popper para 

elencar os tipos de ação, ele propôs mais um, o quarto, que se refere à ação 

comunicativa. O conceito de ação comunicativa diz respeito à interação de pelo 

menos dois sujeitos capazes de fala e de ação, que estabelecem relações 

interpessoais (verbais ou extraverbais) e que buscam alcançar a compreensão da 

situação de ação e de seus planos de ação com o objetivo de coordenar suas ações 

por meio do acordo. O conceito central aqui é o da interpretação e se refere, em 

primeira instância, “a negociar definições da situação que admitem consenso” 

(HABERMAS, 1984 apud, WERTSCH, 1993, p. 28).  

Em contraste com os três primeiros tipos de ação, cada um deles, orientado 

por um dos três mundos de Popper, a ação comunicativa é, simultaneamente, 

orientada por todos os três e seu julgamento se relaciona a atingir a compreensão. 

Devemos considerar, nessa análise, que seu foco não está no sujeito isolado e nem 

mesmo existe uma separação nítida entre fins e meios.  
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Falamos, então, em ação mediada. Wertsch (1993, p. 29) menciona que a 

ação humana tipicamente emprega “meios mediacionais” tais como ferramentas e 

linguagens, e esses meios dão forma à ação, transformando-a de maneira essencial. 

Eles não facilitam simplesmente a ação, mas alteram o fluxo inteiro e as estruturas 

das funções mentais. O conceito de ação mediada, portanto, vem do envolvimento 

desses instrumentos mediadores, que podem ser ferramentas técnicas (recursos 

materiais) ou psicológicas (a linguagem, por exemplo) na ação. A relação entre a 

ação e os meios mediacionais é tão fundamental que ao nos referirmos ao sujeito 

envolvido é mais apropriado falarmos em “indivíduo(s)-agindo-com-os-meios-

mediacionais” do que falarmos simplesmente no “indivíduo”. Isso irá, 

invariavelmente, identificar o(s) indivíduo(s) na situação concreta e os meios 

mediacionais utilizados. 

A ação mediada é associada por Wertsch à categoria da ação teleológica, 

por ser orientada por uma meta e pelo fato de o indivíduo eleger os meios que 

possam conferir sucesso à ação. Entretanto, a diferença básica entre a ação 

teleológica proposta por Habermas e a ação mediada proposta por Wertsch se dá 

pelo fato de naquela o sujeito e os meios/objetos serem vistos isoladamente e nesta 

serem concebidos como unidade indissociável.  

Para compreendermos melhor o enfoque dado à ação mediada, precisamos 

entender o que é mediação. Apropriando-se das ideias de Vygotski, Wertsch (1993, 

p. 46) mencionou que as “funções mentais superiores e a ação humana geral são 

mediadas por ferramentas (ou ferramentas técnicas) e por signos (ou ferramentas 

psicológicas)”. Tais ferramentas, segundo ele, moldam a ação humana de maneira 

essencial. Devido ao fato de ser empregadas em um cenário sociocultural particular, 

a ação humana é, inerentemente, situada em um contexto cultural, histórico e 

institucional. Assim, ao incluirmos signos no processo de comportamento, temos, 

como decorrência, alterações na estrutura das funções mentais, na mesma ótica que 

se alteram as operações laborais quando uma ferramenta técnica é incluída.  

Assim, os meios mediacionais estão inerentemente associados à ação. 

Somente por fazer parte da ação é que os meios mediacionais adquirem existência 

e desempenham seu papel. Eles não possuem nenhum poder mágico em si ou fora 

de si mesmos. O contrário implicaria uma análise abstrata. A ação e os meios 
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mediacionais são mutuamente determinantes, isto é, são dois lados de uma mesma 

moeda. Analisá-los, isoladamente, sugere admitir uma estrutura estática e, nessa 

perspectiva, qualquer tendência em focar, exclusivamente, a ação, o indivíduo ou os 

meios mediacionais, isolados, é enganosa, pois seria o mesmo que falarmos da tão 

criticada fragmentação disciplinar que implica isolar as várias dimensões de um 

fenômeno. 

Ao se centrar nos instrumentos mediadores, James Wertsch (1993) 

menciona, enfaticamente, que a “mente se estende além da pele” (p. 50), no sentido 

de o agente da ação mediada ser concebido como o indivíduo que atua em 

conjunção com os instrumentos mediadores. Como exemplo, o autor apresenta a 

situação do cego com a sua bengala: 

Suponhamos que sou cego, e que uso um bastão. Vou, toc, toc, toc. 
De onde eu começo? O meu sistema mental se encontra limitado 
pela alça do bastão? Está limitado por minha pele? Começa na 
metade superior do bastão? Começa na ponta do bastão? Mas, 
estas são perguntas sem sentido. O bastão é um caminho ao longo 
do qual se transmitem conversões de diferenças. A maneira para 
demarcar o sistema é traçar a linha de limite, de tal forma que não 
corte nenhum desses caminhos, o que tornaria as coisas 
inexplicáveis (BATESON apud WERTSCH, 1993, p. 50). 

Wertsch (1993, p. 47) afirma, assim, que “não tem sentido afirmar que os 

indivíduos „têm‟ um signo, ou os tem dominado, sem indicar as formas em que os 

usam ou não os usam para mediar suas próprias ações ou as dos outros”. Nesta 

perspectiva, só tem sentido afirmarmos que instrumentos mediadores são possuídos 

ou dominados por certos indivíduos se pudermos indicar a forma como são usados, 

bem como o motivo da escolha de determinados meios em detrimento de outros. 

Quando se atribui um papel central aos instrumentos mediadores, torna-se 

essencial especificar as forças que os envolvem. Dessa forma, se torna essencial a 

especificação do que os conformaram. O que dá forma aos meios? No caso do 

cego, por que seu bastão tem certo comprimento, cor e espessura? E no caso da 

linguagem, por que há um conjunto de propriedades estruturais particular, quando 

outras propriedades são possíveis?  

Uma primeira resposta a essas questões seria afirmar que essas 

propriedades surgiram em resposta aos fatores psicológicos do indivíduo, como 
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afirmou Vygotski (1934, apud WERTSCH, 1993, p. 52). Wertsch (1993), entretanto, 

dá outra resposta: os instrumentos mediadores surgem em resposta a uma extensa 

série de forças sociais. Especificamente, podem estar envolvidas outras forças além 

dos fatores psicológicos. Embora não tenham avançado muito nesse ponto, 

Vygotsky e colaboradores perceberam a primazia de forças sociais na elaboração 

dos meios mediacionais, ou seja, suas origens na vida social (fatores históricos e 

econômicos, por exemplo). 

O fato de os instrumentos mediadores surgirem em resposta a diferentes 

forças implica que estão predispostos a ser usados, mais facilmente, para alguns 

propósitos do que para outros. Essa predisposição não precisa, necessariamente, 

estar baseada em formas de ação que pretendam eficiência máxima.  No caso da 

linguagem, por exemplo, não se trata de afirmar que não é possível alcançar 

determinados conceitos ou formas de raciocínio por meio de determinadas 

expressões, mas, sim, que determinados modelos de linguagem e de pensamento 

são mais apropriados em determinadas situações do que outros. 

Considerando esses aspectos, analisamos as aulas ministradas pelos 

bolsistas com o fim de responder às pergunta de pesquisa: que meios 

mediacionais foram empregados pelos bolsistas do Pibid de Química e 

Educação Física na abordagem do tema “suplementos e anabolizantes”? Em 

que medida estes meios deram forma às ações interdisciplinares?  

Além de explicitar os meios, nos interessou nesta pesquisa ver de perto em 

que medida eles deram forma às ações interdisciplinares e, ao mesmo tempo, 

identificar as forças que o conformaram, como nos indica Wertsch (1993). No caso 

dos bolsistas, julgamos que a força inicial foi a tarefa dada pelo coordenador do 

PIBID Química e o texto que escrevi focalizando a temática dos trabalhos. Mas, que 

outras forças agiram?  

Wertsch (2013) traz em seu texto outros elementos relevantes da ação 

mediada. Entre elas encontramos o conceito de „voz‟, que deriva das obras de 

Mikhail Bakhtin (1981, 1984, 1986) e não se refere meramente ao simples sinal 

auditivo. Envolve um fenômeno mais geral, o “da personalidade falante, da 

consciência falante” (HOLQUIST e EMERSON, 1981 apud WERSTCH, 1993, p. 30). 



57 
 

 
 

 O uso da noção de voz, empregada por Wertsch (1993) em sua teoria, 

reflete em três temas básicos comuns tanto a Vygotski quanto a Bakhtin. Em 

primeiro lugar, reflete a afirmação de que para compreender a ação mental humana 

deve-se compreender os mecanismos semióticos usados para mediar tal ação. Em 

segundo lugar, reflete a suposição de que determinados aspectos do funcionamento 

mental humano estão diretamente ligados aos processos comunicativos. E em 

terceiro, supõem que é possível compreender, adequadamente, o funcionamento 

mental humano somente através de algum tipo de análise genética ou evolutiva. 

Nesse contexto o termo voz recorda constantemente que as funções mentais no 

indivíduo se originam em processos sociais, comunicativos. 

Wertsch (1993) elegeu o termo „vozes‟ ao invés de „voz‟ e isso se deu pelo 

fato de ele crer que existem numerosas formas de representar a realidade ao 

encarar um problema. Segundo esse autor, o acento bakhtiniano na dialogicidade 

pressupõe mais de uma voz. Ele refere-se ainda à noção de heterogeneidade no 

pensamento que confronta de forma direta que só há uma forma ou ainda uma 

forma melhor de representar os acontecimentos. A noção de heterogeneidade nos 

faz pensar por que determinadas formas de falar e pensar (vozes), e não outras são 

privilegiadas em certas ocasiões. 

James Wertsch (1993) explicita também por que elegeu o termo „mente‟ ao 

invés de „cognição‟. Ele explica que a mente se define em função de suas 

propriedades, essencialmente, social e mediadora, e não como algo que se atribui 

apropriadamente somente ao indivíduo, ou ainda ao cérebro. Segundo ele, 

“mediante do emprego da concepção de mente, espero encontrar uma forma de 

conectar os processos psicológicos com o cenário sociocultural” (WERTSCH, 1993, 

p, 32). E esta é uma essência importante da teoria da ação mediada criada por ele.  

O destaque dado pelo autor ao termo “sociocultural” deriva do desejo de 

compreender como se situa a ação mental nos cenários culturais, históricos e 

institucionais. A estratégia é, portanto, analisar uma aproximação sociocultural à 

mente através dos escritos de Vygotski e incorporar algumas ideias de Bakhtin, em 

particular as de enunciado, voz, linguagem social e diálogo, para assim ampliar as 

propostas de Vygotski sobre a mediação dos signos na atividade humana. 
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5.1. Percurso metodológico 

Na pesquisa sucederam-se os seguintes passos: 

1) Encontro inicial com os bolsistas para explanação da pesquisa;  

2) Observação e registro audiovisual das aulas;  

3) Elaboração de um quadro8 para organização das informações;  

4) Seleção de episódios de ensino mais interdisciplinares;  

5) Descrição e análise dos episódios.  

Após a propositura da atividade aos bolsistas promovi um encontro com os 

bolsistas para a discussão sobre a pesquisa. O encontro aconteceu na escola onde 

se realizaram as intervenções e, nele, tratamos de esclarecer as dúvidas que eles 

tinham. E Foram muitas: Por que trabalhar com o Ensino Médio? Por que PIBID? 

Por que interdisciplinaridade? Por que Química e Educação Física? Por que o tema 

„anabolizantes e suplementos alimentares‟? Como será a análise dos dados? Como 

será o registro dos dados? Como se dá o trabalho de interdisciplinaridade? Como 

trabalhar o tema de forma interdisciplinar?  O encontro teve duração de duas horas, 

aproximadamente, e procurei sanar as dúvidas apresentadas. Um ponto chave 

nesse encontro foi dizer que a responsabilidade de programar e realizar as 

atividades era deles e que não teriam a minha ajuda no planejamento e na 

execução, uma vez que eu estava ali com o objetivo de observar, analisar e 

compreender as ações deles. 

Após a intervenção feita no Ensino Fundamental, foi iniciada a intervenção 

no Ensino Médio. As atividades foram registradas por gravação em vídeo com a 

ajuda dos bolsistas na maior parte das vezes. 

Após o término das intervenções, o passo seguinte foi assistir às gravações, 

procurando identificar, num primeiro momento, as experiências interdisciplinares, e 

depois organizar os dados. Desenvolvi, então, um quadro contendo o número da 

aula, o tema, uma descrição sucinta das aulas e os meios utilizados em cada uma. 

De posse deste quadro, selecionei os episódios que considerei terem características 

interdisciplinares, empreendi uma transcrição narrativa dos mesmos e analisei-os.  

                                                           
8
 O quadro com as informações já organizadas foi fragmentado em sete quadros, um correspondente a cada 

aula e se encontram no anexo 9.5, páginas 137- 143. 
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6. Descrição e análise dos episódios de ensino interdisciplinares focalizando 

seus meios e ações 

Neste capítulo farei a análise de três episódios das sete aulas desenvolvidas 

pelos bolsistas, considerando os meios e as ações desenvolvidas. Os episódios 

derivam da primeira, terceira e sexta aulas.  

Um aspecto importante a ser ressaltado é que as aulas desenvolvidas no 

ensino médio foram antecedidas por uma experiência no ensino fundamental. A 

razão para isso é que o PIBID da Educação Física atuava nesse nível de ensino, 

enquanto o da Química no ensino médio. Sendo assim, os bolsistas realizaram 

ações nesses dois níveis de ensino. Durante o percurso do grupo ocorreram 

reuniões de planejamento e avaliação das aulas. Numa destas reuniões, o 

coordenador da área de Educação Física compartilhou um vídeo sobre a 

interdisciplinaridade. Outras reuniões ocorreram nos subprojetos de cada área para 

troca de experiências e ao final das atividades ocorreu a apresentação dos trabalhos 

no PIBID da Química por três equipes de trabalho que envolveu também os bolsistas 

e coordenadores do PIBID da Educação Física.  

No início percebemos a dificuldade do grupo em planejar as aulas, porque a 

experiência interdisciplinar era algo que nunca haviam visto ou participado. Além 

disso, os bolsistas não se conheciam muito bem. Era, portanto, esperado que 

realizassem ações em separado ou que tivessem dificuldades em atuar em conjunto 

em sala de aula. Com o passar do tempo e dos trabalhos, no entanto, o 

entrosamento do grupo foi crescendo. A experiência no ensino médio nos pareceu 

ter sido mais fluída, indicando um lado benéfico da experiência anterior no ensino 

fundamental. 

Os bolsistas de ambas as áreas se empenharam para que o 

desenvolvimento do projeto no ensino fundamental seguisse as mesmas indicações 

da tarefa estabelecida para os trabalhos no ensino médio. O fato de ter ocorrido uma 

experiência no ensino fundamental demonstra que houve apropriação da ideia pelo 

PIBID da Educação Física. Para se aproximar dos alunos do ensino fundamental, os 

bolsistas de Química, que não tinham contato com esses alunos, usaram estratégias 

do tipo: participação nas aulas práticas junto aos alunos, adaptação da linguagem a 
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um público mais jovem e a adaptação do conteúdo de Química ao conteúdo de 

ciências. Essas estratégias aproximaram o grupo de Química do grupo de Educação 

Física e os dois grupos dos alunos.  

A intervenção no Ensino Médio aconteceu em uma turma do terceiro ano e 

nela havia cerca de 30 alunos. As sete aulas ministradas pelos bolsistas ocorreram 

nos horários de Química (quatro aulas) e Educação Física (três aulas). Os 

professores das disciplinas acompanharam as aulas e participaram de todo o 

processo. 

A seguir descreverei as aulas, primeiramente, e, na sequência, procederei 

às suas análises. 
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6.1. Aula número um: “A gente vai observar as mudanças físicas, óbvio, e o que 

está por traz disso. As reações Químicas que podem estar por traz disso.” 

 

6.1.1. Descrição do episódio de ensino  

A primeira aula ocorreu em uma sala de aula normal, no horário da aula de 

Educação Física. Os bolsistas elaboraram um texto (Anexo 9.5.2) e o reproduziram 

para cada aluno. A princípio houve o momento de apresentação e de introdução do 

texto aos alunos. Depois realizaram a leitura do mesmo, seguindo-se uma conversa 

conjunta que dois bolsistas de áreas distintas tiveram com os alunos. Ocorreram 

intervenções do professor de Educação Física e, ao final, o fechamento da aula com 

previsão de sua continuidade prática na aula seguinte  

A aula foi iniciada pela bolsista da Química com uma apresentação pessoal, 

dos outros bolsistas e da atividade proposta para a aula. Ela anunciou logo de início 

o uso de “um texto”, que estaria “comentando a respeito das mudanças fisiológicas 

que ocorrem no organismo durante a prática da atividade física”.  

Durante a distribuição do texto aos alunos, o professor de Educação Física 

disse aos bolsistas que tinha a impressão que a turma conhecia o assunto mais 

especificamente sobre “o sistema de transferência de energia”, comentando sobre 

um trabalho que viu os alunos fazendo. Os alunos discordaram e disseram que ele 

estava enganado.   

Antes que a leitura fosse de fato iniciada a bolsista perguntou se algum dos 

alunos sabia a diferença entre atividade física e exercício físico. Uma aluna se 

arriscou a responder dizendo “atividade física é esporte?”. A bolsista questionou se 

ela havia lido o texto e pediu que ela iniciasse a leitura do texto. 

O primeiro parágrafo tratava da diferenciação entre atividade física e 

exercício físico e trazia a voz do fisiologista Turíbio Leite Barros Neto da seguinte 

forma: “Segundo o fisiologista Turíbio Leite Barros Neto, atividade física é toda a 

situação em que a pessoa aumente seu metabolismo, ou seja, seu gasto de energia. 

Por exemplo: se está sentada, em repouso, levanta-se e começa a caminhar, está 

fazendo uma atividade física, pois aumenta seu consumo energético. Já o exercício 
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físico é usado como sinônimo de esporte.” Após a leitura desse parágrafo a bolsista 

interrompeu a leitura da aluna, mas não explicou o parágrafo lido. Começou a falar 

sobre o próximo, um quadro que trazia as alterações fisiológicas que existem em 

curto prazo e em longo prazo, posicionadas lado a lado. 

No momento em que a aluna leu o primeiro tópico do quadro que 

mencionava a “alteração da pressão arterial” associada ao “aumento da produção de 

óxido nítrico”, a bolsista e pediu que a observação referente ao óxido, contida abaixo 

do quadro, fosse lida. A aluna leu sobre a função vasodilatadora do óxido nítrico. 

Imediatamente, após a leitura desta observação, a bolsista adiantou aos alunos que 

seria realizada uma atividade com a qual essas alterações em curto prazo poderiam 

ser percebidas, dizendo que eles iriam “fazer uma atividade prática pra tentar 

observar essas mudanças”.  

Após o anúncio da atividade prevista para a próxima aula, a bolsista pediu 

que outro aluno continuasse a leitura sobre as alterações em curto prazo. O tópico 

lido era sobre a “Produção de ácido lático”. Mais uma vez a bolsista interrompeu a 

leitura e tentou usar outros meios para a explicação (quadro negro e giz), mas não 

tinha giz. Resolveu então dar sequência à utilização do meio que tinha à disposição, 

o texto e as notas nele contidas, e prosseguiu com a explicação e com a leitura da 

observação contida abaixo do quadro. Essa observação trazia o motivo pelo qual o 

ácido lático é produzido. Após a leitura desta observação, a bolsista começou a 

explicá-lo: “Por isso que vêm as dores e aí você não consegue fazer a contração 

mais. Então, durante esse processo de queima e produção de energia nas células... 

você está fazendo esforço e aí o oxigênio não está conseguindo chegar às células, 

Você não vai conseguir respiração, talvez, né?”. 

Após terminar essa fala, a bolsista olhou para o bolsista de Educação Física 

sugerindo que entrasse na conversa e desse as suas contribuições. O bolsista 

compreendeu e aproveitou a oportunidade para ponderar sobre a fama desse 

componente de ser um vilão, dizendo que, na verdade, ele deveria ser encarado 

“como fator de prevenção, porque pode prevenir uma lesão ao passo que impede 

você de permanecer nessa prática”.  
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Ainda sobre esse tópico, a bolsista de Química complementou dizendo que 

se tratava de “uma questão de treinamento, questão de controlar a respiração”. O 

colega complementou afirmando que as alterações fisiológicas em curto prazo 

ocorrem em quem não pratica atividade física regularmente e que o indivíduo que 

tem regularidade nessa prática terá outros tipos de alterações.  

Foi dada sequência da leitura do texto. O próximo tópico explorado foi a 

alteração da frequência cardíaca. Uma aluna leu a observação que explorava a 

questão de atletas de modalidades aeróbias possuírem baixa frequência cardíaca. A 

bolsista da Química questionou aos alunos se algum deles já tinha aferido a 

frequência cardíaca. Os alunos não se manifestaram e ela mediu em si mesma, 

colocando os dedos sobre o pulso: “a minha frequência cardíaca em repouso deve 

ser em torno dos 60 batimentos por minuto, já a de um maratonista, é baixa 

justamente por questão de treinamento, né?!”. Com essa pergunta a bolsista abriu 

mais uma vez espaço para o bolsista da Educação Física. Este, por sua vez, entrou 

na conversa explorando as adaptações positivas trazidas pela prática de atividade 

física e citou como exemplo, as alterações no pulmão dos nadadores que tem 

grande capacidade de expansão, Uma aluna questionou: “No caso de cantor 

também, né?”. O bolsista concordou com um movimento de cabeça e a bolsista 

prosseguiu dizendo que a velocidade da normalização da frequência cardíaca está 

relacionada ao condicionamento físico. Uma aluna questionou se andar de bicicleta 

resolveria. Outra aluna questionou se andar de bicicleta da casa para o serviço 

resolveria. Os bolsistas deram as explicações cabíveis.  

Ao término das explicações sobre a frequência cardíaca, o professor de 

Educação Física interveio e falou sobre a diferença de atividade aeróbica e 

anaeróbica. A intervenção foi longa, durando aproximadamente 20 minutos. Ele 

instigou os alunos através de perguntas sequenciadas a respeito de alterações 

fisiológicas. Mencionou também o assunto do doping e exemplificou com o caso do 

ciclista famoso (Lance Armstrong) e falou algumas coisas a respeito do uso de 

"medicação" para o favorecimento de quem a usa. Ao término da explanação do 

professor os alunos ficaram muito agitados.  
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A bolsista conseguiu retomar a palavra com dificuldade e começou a falar e 

demonstrar no quadro negro as reações da formação do ácido lático. Ao fazê-lo, a 

mesma começou a arguir os alunos sobre as reações e as funções orgânicas 

envolvidas: “Vamos olhar aqui a reação que eu falei com vocês da formação do 

ácido lático. Esse aqui é o ácido pirúvico (apontando para o quadro negro). Vocês já 

estudaram as funções orgânicas. Que funções vocês estão vendo aqui?” Os alunos 

responderam em uníssono: “cetona, ácido carboxílico, álcool”. A bolsista questionou 

qual seria o ácido carboxílico. Os alunos responderam: “C dupla O H (COOH)”. 

Houve mais um questionamento sobre outra função presente. Os alunos 

responderam: “Cetona”. A bolsista explicou: “Então, essa aqui é uma enzima que 

está presente no nosso metabolismo (ela aponta para o quadro e mostra a 

NADH+H+/NAD-) e daí a liberação do hidrogênio que não consegue atingir as 

mitocôndrias durante o exercício físico de bastante esforço... e aí isso aqui 

(mostrando novamente a NADH+H+/ NAD-) vai reagir com o ácido pirúvico e a gente 

vai ter o ácido lático. E aqui vocês observam quais funções Químicas? (Mostrando a 

composição Química do ácido lático)”. Os alunos: “Álcool e ácido pirúvico”.  

Pretendendo continuar com a dinâmica de ler e discutir o texto, a bolsista 

pediu que outro aluno lesse o último parágrafo, o professor interveio mais uma vez, 

contrariando os alunos, que se manifestaram para que ele não começasse a falar 

novamente. Sua intervenção abordou assuntos referentes aos aspectos 

cardiorrespiratórios da atividade física e durou aproximadamente seis minutos.  

A bolsista quis concluir a aula e pediu que alguém lesse o último parágrafo 

do texto. Após a leitura, o professor tentou intervir mais uma vez e foi repreendido 

pelos alunos: a aula é deles. Com isso, a bolsista tomou a palavra e explicou o 

tópico em questão, que falava da utilização da gordura corporal como fonte de 

energia e da relação entre a fonte de energia utilizada e o tipo de atividade: aeróbica 

ou anaeróbica, finalizando assim a aula. 
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6.1.2. Análise do episódio 

 

Na sequência dos acontecimentos descritos anteriormente, observo que os 

meios mediacionais privilegiados na primeira aula foram o texto e a linguagem oral. 

Podemos dizer que foi o texto que deu forma às ações da aula? Qual sua natureza? 

Penso que o texto foi elaborado com a finalidade de trazer informações iniciais para 

abordar a relação entre atividade física, mudanças Químicas e fisiológicas. Ele deu 

forma à aula na medida em que foi associado à estratégia de leitura e 

complementação, seja por meio das falas dos bolsistas ou pelo estabelecimento de 

diálogos ou recorrendo ao uso da lousa. É interessante notar que os bolsistas pouco 

discutiram o que estava sendo lido. Suas falas revelaram mais atitudes de 

complementação das informações do que de interpretação do texto. Mas, sem 

dúvida, foi o texto que deu suporte à inserção das informações complementares na 

aula, configurando um recurso base que serviu como uma âncora para que os 

conteúdos fossem estabelecidos. Observo também que o texto carregava em si um 

caráter interdisciplinar ao envolver conhecimento das duas áreas em jogo: Química 

e Educação Física.  

O título dado foi “Mudanças Fisiológicas no organismo em curto e longo 

prazo”, que, a princípio, remete aos saberes da biologia, mas, segundo a bolsista 

responsável pela apresentação do mesmo aos alunos, ele trataria dessas 

mudanças, mas possibilitaria também o entendimento sobre as reações Químicas 

envolvidas nessas mudanças. Observo que houve, por parte dela, uma afirmação de 

um saber de sua área de conhecimento que não é possível depreender do título 

dado ao texto. 

O primeiro tópico do texto tratou de diferenciar atividade física e exercício 

físico e, para tal, utilizou a voz de uma autoridade no assunto: o fisiologista Turíbio 

Leite Barros Neto. Segundo o mesmo, atividade física é toda situação na qual a 

pessoa eleve seu metabolismo. Já o exercício físico é usado como sinônimo de 

esporte.  

Logo depois dessa diferenciação o texto apresentou um quadro que 

mostrava quais eram as alterações fisiológicas de curto e longo prazo, as quais 
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foram organizadas em duas colunas. Em alguns desses tópicos foi adicionado um 

número indicando que havia mais informações sobre os mesmos logo abaixo do 

quadro. Por último, o texto trouxe um complemento sobre o assunto tratado, que se 

referia à utilização de gordura e glicose durante a prática de atividade física. 

Assim, o texto associou conteúdos ao focalizar a relação entre atividade e 

exercício físico e a utilização e produção de substâncias Químicas. Mas, o que isto 

tinha a ver com os “suplementos e anabolizantes”? Noto que os bolsistas iniciaram 

suas interações com a classe sem mencionar qual seria o foco das aulas. Eles 

iniciaram estabelecendo uma relação entre atividade física e compostos químicos 

produzidos no organismo. As “mudanças fisiológicas”, assim, tinham relação com a 

produção de substâncias e a atividade ou o exercício físico foram associados à 

disponibilidade de outras substâncias no organismo. 

A linguagem oral se fez presente em toda a aula, mas nem sempre procurou 

explicitar ou reforçar o conteúdo do texto. Ela se deu de forma complementar na 

maioria das vezes, conforme as vozes dos bolsistas e também do professor. Esteve 

presente nas vozes dos alunos, também, que fizeram questionamentos e asserções. 

A estratégia traçada pelos bolsistas foi apresentar o meio de apoio à aula, o 

texto "Mudanças fisiológicas no organismo a curto e longo prazo" e realizar a sua 

leitura, parágrafo por parágrafo. Eles previram acrescentar informações ao texto de 

modo conjunto, o que se tornou evidente por meio do olhar dado pela bolsista da 

Química ao bolsista da Educação Física, convidando-o a dar suas contribuições. 

As ações dos bolsistas começaram com a apresentação do texto que estaria 

“comentando a respeito das mudanças fisiológicas que ocorrem no organismo 

durante a prática da atividade física”. Com esta apresentação, a leitura coletiva e a 

complementação das informações, a forma global das ações foram definidas.  

Ao anunciar a utilização do texto ela comentou que as “mudanças físicas” 

seriam observadas, “óbvio”, disse ela, revelando uma ação subsequente: a 

observação das mudanças fisiológicas que ocorrem no corpo com a atividade física. 

O “óbvio” mencionado por ela anunciou a informação contida no título, mas anunciou 

também a previsão de que “o que está por trás disso” seria elucidado: “as reações 

Químicas”.   
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O primeiro instrumento mediador utilizado pela bolsista nessa aula foi a 

linguagem. Ela usou a estratégia de explicar o que aconteceria para orientar os 

alunos. Neste contexto, Wertsch traz as contribuições de Bakhtin que tratam da 

dialogicidade do discurso. De acordo com esse autor, “as vozes existem sempre em 

um ambiente social. Não existe uma voz em total isolamento de outras vozes” 

(WERTSCH, 1993, p.71). Nessa perspectiva, além da voz que produz o enunciado 

se faz fundamental o ponto de vista de para quem o enunciado se dirige. Sem 

direcionalidade o enunciado não pode existir e é o que torna a linguagem social. 

Para Bakhtin, uma linguagem social é “um discurso próprio de um extrato 

específico da sociedade (segundo a profissão, a idade, etc.) em um sistema social 

dado e em um momento dado” (WERTSCH, 1993, p.77). No caso do nosso estudo, 

o discurso utilizado pelos bolsistas atende aos critérios estabelecidos pela instituição 

que é uma escola estadual e atende ao critério sociocultural, pois se adéqua ao 

público ao qual se dirige que são adolescentes. A meu ver, a linguagem foi de fácil 

acesso e de acordo com o ambiente no qual foi utilizada, condizendo com o seu 

propósito que era dar forma às ações. A bolsista, agindo com os alunos, pautou as 

ações na direção da leitura do texto e já anunciou que algo além iria acontecer 

posteriormente: conhecer as reações Químicas envolvidas e ver as mudanças 

fisiológicas na prática. 

Durante a entrega do texto pela bolsista da Química, o professor de 

Educação Física promoveu a atividade, dizendo aos alunos que tinha quase certeza 

que a turma conhecia “esse processo químico”, comentando sobre um trabalho que 

viu os alunos fazendo. Ele me pareceu estar gostando da novidade de ter alguém 

falando sobre Química em sua aula, mas disse que os alunos já sabiam aquilo. Os 

alunos não se lembraram de que se tratava e assim que o texto foi distribuído a 

bolsista anunciou novamente a tarefa: “ler o texto juntos e discutir. Quem vai 

começar?”. 

Observo novamente que a forma das ações foi definida: ler o texto e discutir. 

O texto foi colocado na aula para promover uma discussão interdisciplinar. Por si só, 

não garantiria uma discussão, mas na perspectiva da bolsista-agindo-com-o-texto-

na-aula, a estratégia foi promover a discussão. O texto estava também vinculado à 

observação prática planejada para uma próxima aula. 
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Na aula os bolsistas privilegiaram o texto como meio mediacional: uma 

ferramenta técnica ou recurso material portador de uma ferramenta psicológica – a 

linguagem escrita. Ele era composto por informações sobre as alterações 

fisiológicas após a atividade física e por informações sobre as reações Químicas que 

estavam atreladas a essas alterações.  

Para Lotman, (1989, apud WERTSCH, 1993, p. 94) os textos possuem um 

dualismo funcional, ou seja, têm duas funções básicas: “transmitir os significados 

adequadamente, e gerar novos significados”. Segundo ele, a primeira função, de 

transmissão, cumpre-se melhor quando os códigos do falante e do ouvinte 

coincidem ou quando o texto tem maior grau de univocidade. Já a segunda, de 

geração, está ligada à pluralidade de vozes. 

Em sua segunda função, o texto deve criar novos significados, deixando de 

ser passivo, de transportar determinada informação constante entre a entrada e a 

saída. O que seria considerado como problema na primeira função é considerado 

uma norma da segunda. Ou seja, na primeira a informação deve sair como chegou, 

na segunda espera-se que sejam criados novos significados. O principal atributo 

estrutural de um texto na segunda função é sua heterogeneidade interna, nesta um 

texto “não é um recipiente vazio, nem um suporte de algum conteúdo colocado nele 

e sim um gerador” (WERTSCH, 1993, p. 95). 

As ideias sobre as funções do texto desenvolvidas por Lotman estão ligadas 

às de Bakhtin que se referem à distinção entre discurso autoritário e persuasivo. O 

discurso autoritário se baseia nos supostos de que os enunciados e seus 

significados são fixos, não modificáveis pelo contato com outras vozes. A estrutura 

do significado seria “estática e morta, não permitindo a interanimação com outras 

vozes” (p.95). Em contraponto ao discurso autoritário, o persuasivo é em parte 

nossa e em parte do outro e permite a interação dialógica. Na realidade, sua 

criatividade e produtividade consistem, precisamente, no fato da palavra despertar 

novas palavras. Sendo assim, o texto transmissivo se associa ao de caráter 

autoritário e o gerador se associa ao persuasivo.  

Um texto quando não acompanhado de discussão caracteriza-se por seu 

caráter transmissor. Entretanto a ideia de inserir a discussão na atividade, a meu 
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ver, foi na direção de torná-lo univocal. No entanto, na medida em que foram lendo e 

discutindo, os alunos foram fazendo perguntas e o professor de Educação Física foi 

inserindo outros significados, com isso o texto ganhou uma função dialógica. 

Antes de iniciar a leitura, a bolsista questionou se algum dos alunos sabia 

diferenciar atividade física de exercício físico. Nesse momento da aula, ela utilizou a 

estratégia de chamar a atenção dos alunos para o tema antes que a leitura fosse de 

fato iniciada. Uma aluna se arriscou a responder e diante disso a bolsista pediu para 

que a aluna voluntária começasse a leitura. 

Esse processo de produção de enunciados implica numa classe especial de 

dialogicidade que Bakhtin denominou de ventriloquia. Esta pressupõe que uma voz 

nunca é a única responsável pela criação de um enunciado ou de seu significado. 

Nessa perspectiva, uma voz fala através de outra voz em uma linguagem social. 

Sendo assim:  

“A palavra na linguagem é em parte do outro. Se converte em 
propriedade de um somente quando o falante a preenche com sua 
própria intenção, seu próprio acento, quando se apropria da palavra, 
adaptando-a a sua própria semântica e intenção expressiva” 
(WERTSCH, 1993, p. 78). 

Apesar de o texto trazer a voz do fisiologista, houve uma adaptação dos 

conceitos defendidos pelo mesmo à linguagem dos bolsistas e dos alunos. Após a 

leitura, a bolsista não discutiu o parágrafo com os alunos. A introdução de um 

significado, através da voz de uma autoridade, foi considerada suficiente para os 

bolsistas. 

No momento em que a aluna lia o tópico sobre o “óxido nítrico” no quadro 

texto a bolsista interveio: “Tem uma observação, então lê lá a observação pra 

gente”. Nesse momento podemos perceber a inclusão de notas no texto. Após o 

término da leitura desse fragmento, a bolsista adiantou aos alunos que seria 

realizada uma atividade prática referente a esse tema. O discurso da mesma revelou 

que as aulas um e dois tinham sido planejadas e as ações definidas. Havia ações 

perceptíveis e ocultas em seu discurso. O anúncio da atividade da próxima aula não 

estava explicito no texto, mas foi algo que ela disse. Essa definição prévia das 

atividades reforça a percepção do planejamento das atividades. Se recorrermos à 



70 
 

 
 

descrição sucinta das aulas no quadro 1, fica claro que a segunda aula foi pensada 

como forma de exemplificar aula 1. Essa exemplificação ou comprovação do que 

estava sendo dito na primeira aula mostrou aos alunos que os bolsistas sabiam o 

que estavam falando e que estava prevista uma atividade prática.  

Percebo que o fato de planejar a segunda aula para exemplificar a primeira e 

de anunciar o que iria acontecer na próxima pode ter despertado nos alunos maior 

interesse no tema. O fato de a bolsista ter levantado e frisado a possibilidade de 

observação na prática me parece muito interessante. Eu como aluna pensaria: “vou 

querer fazer só pra ver se vai dar certo!” “Será que vai dar certo?”. Além da 

aproximação, o aspecto mais importante do planejamento das atividades se refere 

ao alcance do fim esperado. Se buscarmos ajuda nos conceitos de ação teleológica 

proposta por Habermas e de ação mediada proposta por Wertsch, nos atentaremos 

ao fato das ações visarem um fim.  

Quando encerrou o anúncio da atividade que aconteceria na próxima aula, a 

bolsista pediu que fosse dada sequência à leitura. Uma aluna a atendeu e o tema da 

produção de ácido lático foi inserido. A bolsista interrompeu a leitura, tentou usar 

outros meios para a explicação (quadro negro e giz), mas não conseguiu. Resolveu 

então dar sequência à utilização do meio que tinha à disposição, o texto e as notas 

nele contidas, e prosseguiu com a explicação.  

Segundo Wertsch (1993), no enfoque da abordagem sociocultural da ação 

mediada resulta fundamental a afirmação de que os instrumentos mediadores estão 

inerentemente relacionados com a ação. É somente como partes de uma ação 

esses instrumentos podem adquirir sua existência e desempenhar seu papel. Os 

instrumentos mediadores não têm nenhum poder em si mesmos. Wertsch afirma que 

os instrumentos mediadores surgem em resposta a diversas forças. Isso implica no 

fato de que os instrumentos mediadores estão predispostos para ser usados mais 

facilmente para alguns propósitos do que para outros.  

O texto foi escolhido para servir como suporte para o desenvolvimento da 

aula. Tanto é que os bolsistas sabiam o que tinha nele, mas a proposta era que os 

alunos lessem e depois discutissem. Eles poderiam somente falar sobre os assuntos 

do texto, mas preferiram partir de sua leitura para inserir informações 
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complementares É possível que eles tenham feito isso por várias outras razões, mas 

é preciso perceber também que a aula não era deles, havia um professor lá e eles 

não conheciam os alunos. Por isso, o texto me pareceu ter sido uma forma mais 

segura de iniciar as atividades na classe. Por meio de suas palavras e frases 

estavam contempladas as duas áreas em jogo. Seguia também uma recomendação 

curricular importante para as duas disciplinas: a leitura e a interpretação de textos. 

Mas uma vez a utilização do texto como suporte pode ser percebida no 

momento que a aula seguiu com a leitura sobre o ácido lático. O tópico em questão 

relacionava o exercício anaeróbio com a absorção e transporte de oxigênio, 

resultando na produção de ácido lático através da redução do ácido pirúvico. A 

bolsista da Química começou falando sobre a dor causada pelo ácido lático, 

adiantando o texto. Uma aluna leu o tópico que tratava do assunto e, na sequência, 

a bolsista começou a explicá-lo: “Por isso que vem as dores e aí você não consegue 

fazer a contração mais. Então, durante esse processo de queima e produção de 

energia nas células... você está fazendo esforço e aí o oxigênio não está 

conseguindo chegar à células, Você não vai conseguir respiração talvez, né?”. 

Nesse exato momento a bolsista lançou um olhar ao bolsista da Educação Física 

oferecendo a ele a possibilidade de contribuir com sua fala. 

Ao término da fala da bolsista da Química, o da Educação Física 

correspondeu à abertura dada por ela (o olhar) e trouxe suas contribuições. Ele 

entrou na conversa explicando, de forma bastante didática, o processo de produção 

do ácido lático. Segundo ele, com o aumento da intensidade da atividade física é 

normal aparecer cansaço e dor, e que essa dor é causada pelo ácido lático. 

Sentindo dor é provável que o indivíduo interrompa a atividade física, fato que 

conferiu durante muito tempo o status de vilão ao ácido lático. O bolsista afirmou que 

atualmente esse ácido é tido como prevenção de lesões, visto que impede os 

excessos durante as práticas de atividade. 

A bolsista da Química interpelou o bolsista de Educação Física trazendo 

contribuição na forma de uma pergunta, oferecendo mais uma vez a possibilidade do 

conteúdo da área dele ser explorado: “É questão de treinamento também né?!”. É 

questão de controlar a respiração. Se você consegue controlar isso, consegue 
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respirar bem para o oxigênio chegar bem, pode ser que isso seja evitado. O bolsista 

de Educação Física complementou dizendo que as alterações em curto prazo são, 

de fato, condicionadas ao treinamento. Se você estiver iniciando seus treinos você 

as sentirá, entretanto, se já estiver condicionado deixará de senti-las. 

O que chamou mais atenção nesse momento foi troca de falantes, ou seja, o 

„bate bola‟ estabelecido pelos bolsistas que ministravam a aula e a forma como ele 

foi disparado ou possibilitado.  Ao explicar o tema em questão a bolsista da Química 

entrou em um assunto que supostamente não é de sua alçada. Ao fazê-lo, ela 

disparou um olhar ao bolsista da Educação Física chamando-o para acrescentar 

informações que não eram de seu domínio de formação.  

Foi dada sequência à aula com a continuação da leitura do texto. O próximo 

tópico explorado foi alteração da frequência cardíaca. Uma aluna leu a observação 

sobre esse tema que explorava a questão de atletas de modalidades aeróbias 

possuírem baixa frequência cardíaca. Após o término da leitura a bolsista da 

Química questionou aos alunos se algum deles já teria aferido a frequência 

cardíaca. Os alunos não se manifestaram e ela, a bolsista, usou como estratégia a 

de se usar como exemplo e de mais uma vez abrir espaço ao bolsista da Educação 

Física: “A minha frequência cardíaca em repouso deve ser em torno dos 60 

batimentos por minuto, o dele, o maratonista, é baixa justamente por questão de 

treinamento, né?! Ele conseguiu se adaptar a isso”. O gesto dela se configura como 

um gesto de comunicação. Ela fala a língua do seu interlocutor para dar 

continuidade ao diálogo. Isto é observação importante para o trabalho 

interdisciplinar.  

O bolsista da Educação Física complementou explorando as adaptações 

positivas trazidas pela prática de atividade física e citou o exemplo das alterações no 

pulmão: “No caso do nadador, por exemplo, é quase o dobro do indivíduo que não 

treina e até em relação a outros atletas”. Uma aluna questionou: “No caso de cantor 

também, né?”. O bolsista de Educação Física concordou com o movimento de 

cabeça e a bolsista de Química prosseguiu com explicações referentes à Educação 

Física: Porque a gente pode observar também que a normalização dessa frequência 

cardíaca depois do exercício físico ela vai ser mais rápida no indivíduo que está 
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acostumado com a prática de atividade do que no sedentário. Observamos aqui que 

outra voz, a da aluna que levantou um questionamento, foi introduzida na discussão. 

Isso nos leva a crer que a conversa entre os bolsistas permitiu a inserção dos alunos 

no diálogo. Se houve essa inserção, mesmo como forma de esclarecimento, 

percebemos que havia alunos envolvidos. Nos termos de Wertsch, significa que 

estavam produzindo significados no nível intermental. 

Na tentativa de esclarecimento uma aluna então questionou se andar de 

bicicleta da casa para o serviço resolveria. Outra aluna entrou na conversa, mais 

uma vez na tentativa de compreender o conteúdo compartilhado pelos bolsistas.  A 

atividade “ler e discutir”, em seu componente “discutir” incluiu as vozes dos alunos. 

O bolsista da Educação Física disse que esse tema era polêmico, que há 

divergências entre autores. A bolsista entrou no assunto e chamou a atenção para o 

instrumento mediador privilegiado, o texto, buscando respostas nas definições 

contidas no mesmo. 

Wertsch traz em sua teoria a contribuição de Bakhtin no que se refere à 

direcionalidade do enunciado. Esse interesse de Bakhtin se baseia no fato de que 

todo enunciado é uma ligação na cadeia da comunicação verbal. Esta observação 

leva ao argumento que “os enunciados não são indiferentes uns aos outros e se 

refletem mutuamente” (WERTSCH, 1993, p. 72). Nessa passagem, percebemos que 

os enunciados dos bolsistas se refletiam e se complementavam com os dos alunos. 

A postura dos alunos e dos bolsistas numa situação de perguntas e 

respostas, como citado acima, nos traz uma questão muito importante que se 

manifesta nas contribuições de Bakhtin como o fenômeno da compreensão dos 

enunciados. Quando este autor afirma que a compreensão destes implica um 

processo em que os outros enunciados entram em contato e o confrontam, ele 

adverte: 

para cada palavra do enunciado que estamos em processo de 
compreensão, propomos, por assim dizer, um conjunto de palavras 
nossas como resposta. Quando maior for seu número e sua 
importância, mais profunda e substancial deverá ser nossa 
compreensão. Assim, cada um dos elementos significativos 
discerníveis em um enunciado, e o enunciado inteiro como entidade 
completa, se traduz em nossas mentes a outro contexto ativo e 
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responsivo... e a compreensão consiste em vincular a palavra do 
falante a uma contrapalavra (entendo contrapalavra como uma 
palavra alternativa do repertório do ouvinte) (WERTSCH, 1993, p. 
72).   

Sendo assim, ao passo que precisamos entender um enunciado nós 

formulamos contrapalavras para cada palavra que o compõe. Penso que, ao fazer 

perguntas sobre o tema os alunos buscavam criar essas contrapalavras e assim, 

entender melhor o que estava sendo discutido. 

O quarto momento da aula se configurou com a extensa fala do professor de 

Educação Física. Na qual houve a predominância da Educação Física sobre a 

Química durante esse momento. O professor introduziu o assunto do doping. Nesse 

momento houve uma quebra no fluxo da aula conforme planejado pelos bolsistas.  

Após a fala do professor, a bolsista da Química interveio, retomando o seu 

lugar. É nítida aqui a vivência interdisciplinar, visto que o educador físico vinha 

enfatizando conhecimentos próprios da Educação Física. A estratégia utilizada pela 

bolsista da Química foi a retomada de um tema já trabalhado só que por outro viés, 

o da Química. Ao fazê-lo, a mesma começou a arguir os alunos sobre as reações e 

as funções orgânicas envolvidas. A bolsista conseguiu efetivar a perspectiva de uma 

aula interdisciplinar e os alunos estavam percebendo isso.  

Em outro momento, a aula foi novamente “quebrada” pelo professor de 

Educação Física. Isso evidencia que as condições nas quais as aulas foram 

desenvolvidas não foram ideais, pois os bolsistas estavam na aula do professor e 

ele não tinha sido envolvido em seu planejamento. Essa quebra foi prejudicial, 

inclusive, porque o os bolsistas não conseguiram terminar a explicação de todos os 

tópicos que eles puseram no texto. Os alunos rejeitaram a participação do professor. 

Penso que pelo fato de eles estarem compreendendo o conteúdo e gostando da 

forma como foi trabalhado, de forma interdisciplinar. 

No final, noto que a bolsista da Química tentou valorizar o que o professor 

estava falando, ao enfatizar a questão aeróbia/anaeróbia. Noto que num momento 

de sua fala ela disse “eu acho”, mostrando que não tinha certeza sobre assunto. Isso 

me faz pensar sobre a importância dos interlocutores terem humildade para 

reconhecer suas limitações na prática interdisciplinar, expressando suas crenças na 
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esperança de serem clareadas. Isso marcou o último momento da aula, o seu 

término.  

Os alunos demonstram-se interessados pelo tema a todo o momento e não 

houve muitas conversas paralelas durante a aula. Os alunos ficaram com o texto o 

tempo todo em mãos, acompanhando a leitura junto com o restante da turma e 

prestando atenção nas explicações dos bolsistas e conseguiram interagir com os 

mesmos quando estes trabalhavam utilizando o quadro negro e quando estavam 

explicando os parágrafos lidos. A estratégia principal dos bolsistas foi pedir aos 

alunos que lessem o texto parágrafo por parágrafo e após a leitura de cada um, os 

bolsistas entraram explicando, como detentores do conhecimento.  

Penso que a escolha dos meios feita pelos bolsistas foi acertada. A 

linguagem ocupou papel fundamental devido ao fato da transmissão ocorrer primeiro 

em um nível interpiscológico e depois intrapsicológico. Já o texto ocupou papel de 

destaque uma vez que ele, a meu ver foi o fio condutor da aula. A atuação dos 

bolsistas em relação à aula e à escolha dos instrumentos mediacionais foi então 

condizente com a teoria de Wertsch por se encontrarem conformados, 

fundamentalmente, pelos instrumentos mediadores que usam. Esse autor considera 

que, com freqüência, o poder dos instrumentos mediadores para organizar a ação 

não é identificado por quem os utiliza, o que contribui para a crença de que as 

ferramentas culturais são produtos de fatores naturais ou inevitáveis, mais que 

forças socioculturais concretas. Nas experiências vivenciadas pelos bolsistas 

percebemos, exatamente, o contrário. Eles sabiam o que estavam fazendo, eles 

escolheram os meios com os quais consideravam a possibilidade de sucesso, desta 

forma, não consideramos que os meios privilegiados foram naturais ou inevitáveis.  

Wertsch considera que os instrumentos mediadores são produtos de forças 

culturais, históricas e institucionais, entretanto julga que a pertinência dos mesmos 

pode ser pouco evidente para os cenários locais em que as utilizam. Essa afirmação 

de Wertsch também vai na contramão do que foi observado por nós.  

A nossa percepção é que a escolha dos meios foi intencionalmente dirigida 

para fins específicos: usar o texto como base para o diálogo interdisciplinar, preparar 

os alunos para uma atividade prática, mostrar as relações entre atividade, 
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condicionamento físico e produção de substâncias Químicas e associar atividade 

física com a necessidade de termos fontes de energia na forma de compostos 

químicos específicos, visando inserir depois os suplementos e anabolizantes. 

 

6.1.3. Análise dos aspectos interdisciplinares da aula. 

 

A análise dos aspectos interdisciplinares da primeira aula começa com a 

análise do instrumento mediacional que deu suporte a ela. Como visto, 

anteriormente, a aula foi marcada pela utilização de um texto com informações das 

duas áreas. 

O texto foi desenvolvido, especificamente, para essa atividade. Tendo em 

mente o trabalho interdisciplinar que iriam desenvolver, os bolsistas o escreveram de 

maneira a contemplar os conteúdos das duas disciplinas envolvidas. 

Aparentemente, o texto nos parece ser mais da área de Educação Física do que de 

Química. Em sua apresentação a bolsista disse que, obviamente, o texto trataria das 

mudanças fisiológicas que ocorrem no organismo durante a prática de atividade 

física, assim como anunciado no título, mas também traria as “reações Químicas que 

podem estar por traz disso”, informação não muito presente quantitativamente no 

texto. 

No decorrer da leitura do texto e das explicações referentes a cada 

parágrafo, o texto me pareceu ter sido escrito como suporte para a atuação da 

bolsista da Química, especificamente. Foi ela que conduziu toda a aula, abrindo 

espaços para que o bolsista da Educação Física pudesse dar contribuições. Penso 

que a estratégia de trazer maior quantidade de informações referentes à Educação 

Física no texto foi utilizada por ela para dar mais segurança a si mesma durante a 

aula, uma vez que esses conhecimentos, supostamente, não eram dominados por 

ela. Os conhecimentos da área de Química não precisavam aparecer no texto com 

tanta frequência, pois ela já sabia o que precisava ser dito. O texto deu suporte à 

condutora da aula para se apropriar dos conhecimentos de uma área diferente da 
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sua e incluir nele informações advindas de sua própria área. Isso me fez pensar se 

não teria sido ela a autora do texto. 

Em relação ao meio mediacional utilizado, o texto, ele deu forma as ações e 

foi criado para atender a este quesito, indubitavelmente. Durante a aula percebemos 

alguns momentos marcantes de uma prática interdisciplinar. Em dado momento uma 

aluna fez a leitura do fragmento solicitada pela bolsista que tratava do ácido lático. 

Depois, a bolsista de Química começou a explicar. Segundo ela: “Por isso que vem 

as dores e aí você não consegue fazer a contração mais. Então, durante esse 

processo de queima e produção de energia nas células... você está fazendo esforço 

e aí o oxigênio não está conseguindo chegar à células, Você não vai conseguir 

respiração talvez, né?! (falou olhando para o bolsista de Educação Física sugerindo 

que entre na conversa). Ela prosseguiu a sua fala mencionando a “liberação de 

hidrogênio” no esforço físico, na “liberação de ácido pirúvico” e na formação de 

“ácido lático”. 

Diante do olhar lançado pela bolsista da Química, o bolsista da Educação 

Física entrou na conversa dizendo que o esforço físico esporádico pode levar à 

“fadiga, cansaço ou a uma dor muscular”, e que mesmo que o esforço seja 

minimizado ou “que o ácido lático já atingiu todo seu sistema muscular”, a “dor é 

inevitável”. Após essa fala, ele mencionou que o ácido lático já foi considerado um 

“vilão” das práticas esportivas, mas que, atualmente, sua sinalização pelo dor 

muscular é “fator de prevenção, porque pode prevenir uma lesão”. A bolsista da 

Química entrou novamente no assunto, complementou a fala do colega e ofereceu a 

ele mais uma oportunidade de contribuir e disse: “É questão de treinamento também 

né?!” O bolsista da Educação Física finalizou concordando e complementando a fala 

da colega dizendo que com o treinamento as alterações fisiológicas sentidas já não 

serão mais as agudas. 

Percebemos aqui que, independente da precisão das informações passadas 

para os alunos, pudemos perceber uma vivência interdisciplinar, na qual os 

conteúdos das duas disciplinas envolvidas no projeto foram trabalhados, um não 

sobrepondo ao outro. Os bolsistas relacionaram bem a atividade física e suas 

alterações em curto prazo, como exemplo, a produção de ácido lático, e as reações 
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Químicas, liberação do ácido pirúvico e o processo de formação do ácido lático, e 

utilizaram, a meu ver, na direção de uma forma de interdisciplinaridade forte.  

Interdisciplinaridade forte (ou interdisciplinaridade centrípeta) 
aparecerá quando o predominante não for a transferência de 
métodos, mas sim de conceitos, e quando cada especialista não 
procurar apenas "instruir os outros, mas também receber instrução" e 
"em vez de uma série de monólogos justapostos", como acontece no 
caso da interdisciplinaridade de tipo pluridisciplinar, houver um 
"verdadeiro diálogo" (ibidem), o que requer o favorecimento das 
trocas intersubjetivas dos diferentes especialistas, onde cada um 
reconheça em si mesmo e nos outros não só os saberes teóricos, 
mas os saberes práticos e os saberes existenciais (Gusdorf, apud 
Miranda, 2008, p.117). 

No momento da aula em que os dois bolsistas conversam juntos com os 

alunos, vimos inicialmente a bolsista da Química falar sobre “queima e produção de 

energia”, “oxigênio”, “liberação de hidrogênio”, “ácido pirúvico” e “ácido lático”. O 

bolsista da Educação Física prosseguiu mencionando o ato de “correr”, “sentir 

fadiga, cansaço”, “dor muscular”, “sistema muscular”, “atividade física”, “atletas”, 

“lesão”, entre outras palavras. Depois, a primeira tomou a fala novamente 

enfatizando a importância da “respiração” e o papel do “oxigênio” para que “isso seja 

evitado”. O segundo, então, mencionou a importância da prática da “atividade física 

regularmente” e enfatizou “outro tipo de alteração” do organismo, outras “adaptações 

que ocorrem durante um treinamento”. Esses quatro enunciados marcam os 

“territórios” de cada um dos bolsistas, marcados com palavras e significados próprios 

de suas áreas de formação que estavam sendo compartilhados. Não se 

configuraram como monólogos justapostos, mas “trocas intersubjetivas” onde é 

possível reconhecer os diferentes especialistas envolvidos. 

Foi dada sequência à aula com a leitura do texto. Durante a exploração do 

tópico alteração da frequência cardíaca, uma aluna leu a observação sobre esse 

tema. Após o término da leitura do fragmento em questão a bolsista perguntou aos 

alunos se alguém já havia feito a medição da frequência cardíaca. Como os alunos 

não se manifestaram, ela se citou como exemplo e mais uma vez promoveu a 

interdisciplinaridade: “A minha frequência cardíaca em repouso deve ser em torno 

dos 60 batimentos por minuto, o dele, o maratonista, é baixa justamente por questão 

de treinamento, né?! Ele conseguiu se adaptar a isso”. 
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O bolsista da Educação Física tomou a palavra e mais uma vez 

complementou a fala da mesma: “Isso é igual eu falei, seu corpo se adapta ao 

exercício e isso vai render alterações positivas a ele, por exemplo, pra gente 

conseguir respirar sem ter uma estrutura adaptada com coração, pulmão, a gente 

vai ter que respirar muito mais vezes do que um atleta que já está treinado 

consegue. No caso a capacidade de expansão do pulmão... é tudo alterado. No caso 

do nadador, por exemplo, é quase o dobro do indivíduo que não treina e até em 

relação a outros atletas”. 

Vemos nas falas acima que a bolsista da Química compreendeu o que disse 

o seu colega sobre as adaptações do organismo com o treinamento físico. Observo 

que, em sua fala, ela não mencionou palavras próprias da Química, mas sua 

transição para os conhecimentos de um educador físico, dando oportunidade para 

que o seu parceiro retomasse essa questão e a frisasse para os alunos.  

Após a fala do bolsista, uma aluna comentou: “No caso de cantor também, 

né?”. Ele concordou com o movimento de cabeça e a bolsista de Química interpelou 

os alunos sobre se algum deles praticava atividade física. “Tem alguém aqui que 

pratica atividade física, gente?”. Alguns alunos se manifestaram e ela reforçou a 

pergunta: “Regularmente?”. Uma aluna questionou, “serve andar de bicicleta?”. A 

bolsista prosseguiu: “Porque a gente pode observar também que a normalização 

dessa frequência cardíaca depois do exercício físico ela vai ser no indivíduo que 

está acostumado com a prática de atividade do que no sedentário. A gente pode 

observar isso, pegar quem faz exercício mais vezes e o sedentário. A gente vai 

poder observar isso daí, que a normalização vai ser mais lenta no sedentário”. 

Vemos aqui, novamente, a especialista em Química utilizando os conhecimentos 

apreendidos para explicar aos alunos as adaptações do organismo ao exercício 

físico. Seu enunciado revela a apropriação de conhecimentos do outro especialista.  

Uma aluna questionou: “De bicicleta da minha casa para o meu serviço 

resolve?”. O bolsista da Educação Física respondeu explorando a polêmica 

envolvida nesse tema, julgando o papel da mídia, ao estimular pequenas 

caminhadas antes do trabalho, por exemplo, como senso comum. A bolsista 

completou: “é o que a gente leu aqui, né?! (apontando para o texto) Se você está 
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aumentando seu gasto energético, então você está praticando atividade física, se 

não...(fez um movimento de negação com a cabeça)”. 

Nessa passagem percebemos que os enunciados dos bolsistas se refletiam 

e se complementavam. Além de se enquadrar nas proposições de Bakhtin sobre o 

entendimento, a postura dos bolsistas atende a outra exigência, como nos diz 

Gusdorf: 

“A exigência interdisciplinar impõe a cada especialista que 
transcenda sua própria especialidade, tomando consciência de seus 
próprios limites para acolher as contribuições de outras disciplinas. 
Uma epistemologia da complementariedade, ou melhor, da 
convergência, deve, pois, substituir a da dissociação” (GUSDORF, 
apud JAPIASSU, 1976, p.26). 

É interessante notar, também, que, embora tenha transitado bem pelos 

conhecimentos de Educação Física, a bolsista da Química retomou sua 

especialidade ao final da aula, onde explicou na lousa as reações de formação do 

ácido lático e questionou os alunos quais as funções Químicas eles identificavam. 

Depois, a bolsista quis concluir a aula e pediu a uma aluna que lesse o último tópico 

do texto que falava sobre as fontes de energia utilizada em cada tipo de atividade 

realizado, aeróbico ou anaeróbico. Mais uma vez ela conseguiu trabalhar o assunto 

trazendo informações de duas disciplinas. No ponto em que mencionou as fontes 

energéticas de cada modalidade ela conseguiu, de maneira sutil, introduzir o tema 

“suplementação alimentar”, fazendo uma correlação com o tema a ser trabalhado 

nas próximas aulas. 

Algumas questões chamaram-me a atenção durante a análise dessa aula. O 

caráter interdisciplinar da aula foi dado pela bolsista da Química. Foi ela quem 

promoveu todas as contribuições do bolsista da Educação Física, seja pelo olhar 

que deu a ele e possibilitou sua primeira participação, seja pela utilização de um 

texto com predominância de informações de uma área de conhecimento que não a 

dela ou então pelo ato de se apropriar e reforçar o que estava sendo dito por ele. 

A bolsista da Química mostrou a capacidade de apropriação dos saberes da 

Educação Física e de voltar ao seu território. A todo o momento ela participava, seja 

na confirmação do que disse o bolsista, seja relacionando os conhecimentos 
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específicos de sua área à dele. Por outro lado, não pude perceber a apropriação dos 

conhecimentos químicos pelo bolsista de Educação Física. Em suas falas ele tratou, 

exclusivamente de sua área de conhecimento. Diante disso surgiram questões: o 

fato de o bolsista da Educação Física não ter demonstrado apropriação de 

conhecimentos químicos significa que é mais fácil um químico se apropriar dos 

saberes da Educação Física do que um educador físico se apropriar dos saberes da 

Química? Por que a bolsista da Química mostrou que estava se apropriando dos 

saberes da outra área?  Isso não seria uma estratégia dela ou uma forma dela ver a 

interdisciplinaridade? 

A aula me fez perceber que uma atividade interdisciplinar não se caracteriza 

somente pela interlocução fluida entre especialistas. Essa percepção corrobora com 

a indicação feita por Japiassu (1976), sobre tipos de relações possíveis entre as 

disciplinas. Segundo este autor, a interdisciplinaridade possui “axiomática comum a 

um grupo de disciplinas conexas e definida no nível hierárquico imediatamente 

superior, o que introduz a noção de finalidade” e se configura como “sistema de dois 

níveis e de objetivos múltiplos; coordenação procedendo do nível superior” 

(JAPIASSU, 1976, p. 73). É preciso que um deles conduza essas interlocuções, que 

as lidere, e esse foi o caso da participação da bolsista de Química na primeira aula. 
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6.2. Aula número três: “São essas relações que a gente queria que vocês 

fizessem.” 

 

6.2.1. Descrição do episódio de ensino 

A terceira aula ocorreu no horário de Educação Física e foi ministrada pela 

bolsista de Química. Ela iniciou a aula na sala falando sobre o trabalho avaliativo 

que deveria ser apresentado ao final, e que tinha relação com “uma alternativa ao 

uso dos anabolizantes, alimentos com os quais eu vou conseguir as mesmas 

vantagens. É claro que não vai ser tão rápido, mas em longo prazo”. Um aluno a 

interrompeu e disse que eles ainda não haviam tido aula sobre anabolizantes. Em 

resposta, ela afirmou que eles ainda teriam e que estava adiantando o anúncio do 

trabalho, para os alunos irem pesquisando, uma vez que ele deveria ser 

apresentado no último dia.  O trabalho seria avaliado em seis pontos na disciplina de 

Química. 

Ao terminar as explicações referentes ao trabalho, a bolsista pediu aos 

alunos que se encaminhassem ao pátio da escola e que lá se subdividissem em 

quatro grupos para a realização de uma atividade. O pátio da escola para onde os 

alunos foram é aproximadamente do tamanho de uma quadra. O local é coberto e 

nele ficam mesas, umas ao lado das outras em comprimento, onde os alunos 

costumavam lanchar. Ao chegar ao pátio, a bolsista pediu que os alunos se 

sentassem ao redor da mesa mantendo os componentes dos grupos próximos uns 

dos outros. Após isso, ela entregou a cada grupo um conjunto de cartões contendo 

imagens e palavras que deveriam ser relacionados a fim de ajudar na elaboração de 

um texto. Esse texto seria avaliado em três pontos, também na disciplina de 

Química. 

O material9 era composto por figuras contendo prioritariamente imagens e 

algumas poucas palavras coladas em papel cartão e plastificadas com papel 

Contact. A primeira imagem mostrava duas moças em trajes de banho: uma delas 

esbelta e a outra anoréxica. A segunda trazia o peito de um homem junto a uma 

seringa e, ao lado, ampolas com líquidos incolores e outra seringa. A terceira 

                                                           
9
 O conjunto de imagens e palavras encontra-se no anexo 9.4, páginas 132-136. 
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imagem apresentava um fisiculturista segurando alteres. A quarta era um desenho 

com um rapaz ao centro recebendo informações vindas da televisão, do rádio, de 

um jornal e de uma revista e ao lado o personagem Popeye segurando uma lata. A 

quinta imagem era de uma pirâmide alimentar. A sexta continha um pote de Whey 

Protein e uma sala com equipamentos de musculação. A sétima tinha escrito as 

palavras “Corpo Perfeito” e o desenho de um homem gordo que se olha no espelho 

e se vê esbelto. A oitava imagem trazia a palavra “Esporte”, a nona apresentava um 

corredor e as palavras “alto desempenho” e a décima uma placa contendo a palavra 

“doping”, uma seringa e uma linha diagonal cortando-a.  

Os alunos receberam os cartões e começaram a discutir e posicioná-las 

sobre a mesa (Figuras 1 e 2).  

 

FIGURA 1. Momento do início das discussões dos alunos acerca do material entregue pelos 

bolsistas na atividade da aula três. 
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FIGURA 2. Alunos relacionando as imagens e palavras para dar início à escrita do texto. 

Na medida em que tinham dúvidas, alguns alunos chamaram a bolsista e 

esta se dirigia para onde estavam e esclarecia. Ela também se dirigiu aos grupos, 

espontaneamente, prestou esclarecimentos, deu orientações, incentivou a discussão 

e ajudou no estabelecimento das possíveis relações entre as imagens e palavras. 

Chamou atenção o fato de uma das alunas ter trazido uma questão pessoal 

para a discussão. A aluna relatou sua aprovação na prova da Aeronáutica e que, na 

inspeção de saúde que incluía exames laboratoriais, um dos resultados apontou 

para a falta de proteína em seu organismo, pelo fato de ela não comer carne com 

frequência. Ela disse que procurou um médico que indicou o uso de Creatina e que 

tinha medo de ingerir excesso desta substância e ser considerado doping, “porque 

agora está dando falta, mas se der excesso eu sou desclassificada”. 

Diante deste relato, a bolsista disse a ela que tomasse cuidado para que não 

perdesse a prova e, na sequência, envolveu os da Educação Física relatando a eles 

o caso. O bolsista “B” disse à aluna que ela deveria tomar conhecimento do 

regulamento da prova e da instituição e observar quais substâncias são permitidas. 

A aluna se adiantou e disse que não era permitido nenhum tipo de doping. O bolsista 

“B” retomou a palavra e a tranquilizou, dizendo que o caso em questão não parecia 
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ser doping, entretanto que era pra ela tomar cuidado porque “dependendo da 

quantidade, tudo é doping”. 

Outro grupo solicitou a presença da bolsista que, prontamente, os ajudou na 

tarefa de relacionar o conteúdo dos cartões (Figura 3). Neste, um dos alunos 

questionou sobre algumas figuras, especificamente, a que trazia a palavra doping 

com uma linha diagonal proibitiva. O aluno questionou, “mas não é antidoping?” A 

bolsista disse “é, a imagem tá querendo dizer antidoping, mas imagina que é 

doping... você concorda comigo que o esportista na busca no alto desempenho às 

vezes pode cair no doping?” O aluno respondeu que sim e outra aluna do grupo 

disse: “Igual àquela mulher da natação, a Rebeca Gusmão”. Ela deu sequência e 

pegou a imagem de um pote do suplemento Whey Protein e de uma sala de 

musculação: “essa aqui, realmente, você tá numa academia e um cara te vê aflito, 

querendo crescer, querendo aumentar... aí ele vai falando na sua cabeça dos 

anabolizantes, dos suplementos e aí você está sujeito a usar por causa da 

influência... Não se esqueçam que é pra entregar, viu gente?!”. 

 

FIGURA 3. Bolsista auxiliando um dos grupos. 
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Outro grupo solicitou a ajuda da bolsista. Eles queriam saber se as relações feitas 

estavam corretas. Esse grupo relacionou as figuras da seguinte forma (Figura 4): 

 

FIGURA 4. Disposição das figuras conforme as relações feitas por determinado grupo na 

atividade da aula três. 

Essa disposição foi feita por um dos grupos. Uma das alunas deste grupo 

relatou que o texto estava pronto, mas não sabia “se estava certo”. A bolsista então 

pediu que ela lhe dissesse quais relações o grupo conseguiu fazer. A aluna então 

verbalizou a relação feita pelo grupo e foi apontando as cartas do jogo: “Alimentação 

saudável... o alto rendimento... porque quem pratica esporte tem alto rendimento. O 

corpo perfeito, que tem gente... muitas vezes incentivados pela mídia, está em 

busca pelo corpo perfeito, nos padrões que a mídia impõe. O uso de suplementos e 

o excesso, às vezes, de academia... Os suplementos... a gente não colocou no texto 

não... mas ele tem que ser de acordo com a necessidade da pessoa para não 

prejudicar a saúde. E tem gente que quer um... Tem gente que tem uma compulsão 

por um corpo perfeito, quer cada vez mais, e uso o anabolizante ou faz o 

fisiculturismo pra tentar chegar lá, pra tentar alcançar o resultado”. A bolsista elogiou 
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o grupo e disse que era “isso mesmo, agora é só colocar no papel” e seguiu dizendo 

que “são essas as relações que a gente queria que vocês fizessem”.  

A aluna insistiu que o texto estava pronto e pediu que a bolsista visse “se 

estava certo”. O texto apresentado foi: “O esporte está relacionado a várias 

situações. Em busca do corpo perfeito as pessoas buscam alternativas, ao invés de 

uma alimentação saudável e exercícios adequados, muitas vezes, incentivados pela 

mídia; usam práticas inadequadas para alcançar seus objetivos, por exemplo, usam 

anabolizantes e suplementos alimentares”. Após a leitura a bolsista disse que estava 

“certinho”. 

Outro grupo escreveu um texto estabelecendo outras relações: “Corpo 

perfeito em curto prazo: anabolizantes, academias, influências de terceiro no uso de 

suplementos. E em longo prazo: boa alimentação, academia. Corpo perfeito, porém 

saudável”. 

 A atividade teve a duração de aproximadamente 40 minutos, não contando 

com a parte inicial realizada em sala.  Os alunos participaram efetivamente. Eles 

discutiram uns com os outros e demonstraram bastante interesse pelo tema. Ao 

término da aula os bolsistas recolheram o texto feito pelos alunos e encerraram a 

aula.  

6.2.2. Análise do episódio 

 

Um aspecto relevante na análise do episódio acima é que o tema 

suplementos e anabolizantes ainda não foi introduzido verbalmente. A bolsista falou 

brevemente sobre “anabolizantes” no início das aulas, mas no contexto da tarefa 

final avaliativa. O tema central do conjunto de atividades desenvolvidas pelos 

bolsistas não foi explicitado com clareza até este momento. Sua inserção nas aulas 

ocorreu, sutilmente, e em decorrência da atividade que foi proposta na aula três.  

O meio mediacional que deu forma à aula foi o material de imagens e 

palavras. Como dito, anteriormente, este foi constituído por figuras contendo, 

prioritariamente, imagens e poucas palavras coladas em papel e protegidas por 

papel Contact. A forma de elaboração do material garantiu durabilidade ao mesmo e 
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facilidade de manuseio e, ao mesmo tempo, apresentou baixo custo e facilidades 

para a confecção.  

Ao analisar o meio usado nessa aula questionamo-nos sobre o que lhe deu 

forma, sendo provável uma relação com que o fim esperado. Não obstante a essa 

consideração, é possível, também, que tenha havido uma influência da infraestrutura 

da escola. Os bolsistas sabiam da existência do pátio com amplo espaço coberto e 

com mesas grandes, sendo capaz de receber toda a turma para a realização de um 

trabalho em grupos.  

A forma como as mesas estavam dispostas possibilitaram a reunião dos 

grupos de forma que todos estivessem próximos e ao redor dos cartões com 

imagens e palavras, facilitando as trocas e o manuseio do material. Desta forma, 

consideramos que a infraestrutura escolar deve ter contribuído para a formatação do 

meio mediacional usado.  

Podemos afirmar outro aspecto relevante que diz respeito ao seu uso em um 

ambiente neutro. Os bolsistas poderiam ter optado por fazer esse tipo de atividade 

em uma sala de aula convencional, ambiente comum às aulas de Química e ao tipo 

de atividade proposto, ou por realizá-la na quadra, onde normalmente ocorrem as 

aulas de Educação Física. A escolha de um ambiente neutro reforçaria a intenção 

dos bolsistas de promover uma atividade interdisciplinar, onde não houvesse 

predominância de técnicas e conhecimentos de uma área sobre outra. Acreditamos 

que o espaço ajudou a configurar o meio assim como o meio direcionou para a 

utilização do espaço e, na esteira desse pensamento, concordamos com Wertsch 

(1993) quando diz que as ações vão tendo forma em função do meio.  

Ainda sobre a configuração do meio, cabe agora analisarmos o seu conteúdo, 

que foi essencialmente constituído por imagens. Elas transmitiam informações sobre 

a influência da mídia no desenvolvimento do corpo, sobre o uso de suplementos e 

anabolizantes para alcançar o padrão imposto pela mídia, sobre a busca do corpo 

perfeito, a musculatura exacerbada de quem pratica fisiculturismo, a associação 

entre academia e suplementação alimentar, a referência a alimentos, ao esporte, ao 

alto desempenho e sobre a proibição ao uso do doping. 
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O material utilizado pareceu remeter a conteúdos das duas disciplinas 

envolvidas. A presença de corpos trabalhados, da palavra esporte, da referência ao 

alto desempenho, da academia de musculação e da menção explicita à busca do 

padrão de beleza corporal indica uma referência à Educação Física. Já a presença 

das ampolas, seringas e um pote do suplemento Whey Protein e da placa antidoping 

estão mais associados à Química. Dentre elas existe uma imagem que, a nosso ver, 

representa a junção entre as duas disciplinas, que é a figura na qual aparece o peito 

de um homem segurando uma seringa e, ao lado, ampolas e seringas. Diante desse 

fato podemos afirmar que o meio mediacional privilegiado além de procurar alcançar 

o fim proposto, ofereceu a promessa de promover a interdisciplinaridade.  

Embora o meio tenha tido a promessa de sucesso na realização da prática 

interdisciplinar, ele não teria expressividade sem uma estratégia adequada. E esta 

me pareceu estar diretamente vinculada ao estabelecimento de relações na busca 

pelo corpo perfeito influenciada pela que leva as pessoas a agir de forma 

inconsequente, muitas vezes, como no abuso do uso de suplementos e 

anabolizantes. E, para alcançar esse fim, os bolsistas lançaram mão da estratégia 

de levar os alunos para um ambiente neutro, dividi-los em grupos, oferecer um 

material para promover discussões, pedir que escrevessem um texto e passar de 

grupo em grupo dando direcionamentos e esclarecendo dúvidas. 

A estratégia de ação definida pelos bolsistas nos possibilita dividir com 

clareza as etapas dessa aula. No primeiro momento houve as considerações sobre 

o trabalho a ser entregue; no segundo momento a ida para o pátio e a divisão dos 

grupos; no terceiro momento a entrega do material e o estabelecimento das relações 

por parte dos alunos e a intervenção da bolsista; e, por fim, a escrita do texto que 

seria entregue.  

Ao entregar o jogo de imagens e palavras aos alunos, a bolsista disse que 

eles deveriam “relacionar as imagens e escrever um texto sobre essas relações”. Ao 

fazê-lo ela definiu uma estratégia para o trabalho dos grupos e suas ações. Os 

alunos deveriam montar um “quebra-cabeças” que iria direcionar a escrita de um 

texto para expressar as ideias do grupo a respeito das imagens.  
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Mudar de lugar e dar outra forma de ação a uma aula de Educação Física 

também me pareceu indicar um trabalho interdisciplinar. Como nos indicou Japiassu 

(1976), a troca de métodos e técnicas entre duas disciplinas configura a 

interdisciplinaridade. Não é comum, no horário de Educação Física, os alunos 

ficarem sentados e produzirem um texto que relacionam saberes desta disciplina 

com de outra. Assim como não é comum que professores de Química intervenham 

na aula de Educação Física. 

Caso a bolsista apenas tivesse apenas entregado o material aos grupos e não 

tivesse dado as instruções que deu, as imagens e palavras continuariam 

transmitindo informações sobre a influência da mídia no desenvolvimento do corpo, 

sobre a possibilidade de usar suplementos e anabolizantes para alcançar o padrão 

imposto pela mídia, sobre a busca do corpo perfeito, sobre a musculatura 

exacerbada de quem pratica fisiculturismo, sobre a associação entre academia e 

suplementação, sobre a referência a alimentos, sobre o esporte, sobre o alto 

desempenho e sobre a oposição ao uso do doping. O que a bolsista fez foi pedir 

para analisar as imagens e a partir delas construir um texto.  Ao pedir a elaboração 

de um texto, os bolsistas mantiveram aquela diretriz dada, inicialmente na primeira 

aula, e que são recomendações importantes das propostas curriculares: ler textos, 

escrever textos.  

A estratégia dos bolsistas permitiu potencializar a geração de significados e 

as trocas. Penso que os bolsistas tinham a intenção de deixar os alunos pensarem e 

escreverem sozinhos, talvez na tentativa de descobrir quais as ligações eles eram 

capazes de fazer entre mídia, corpo perfeito, atividade física e o uso de suplementos 

e anabolizantes. A bolsista interveio para esclarecer as dúvidas e ajudar os alunos 

em suas tarefas. 

O jogo e a estratégia utilizada pelos bolsistas corroboram com a afirmação 

de Wertsch (1993), sobre a irredutibilidade de que o agente da ação seja o indivíduo 

atuando com os meios. Desta forma, no enfoque da abordagem sociocultural da 

ação mediada os instrumentos mediadores estão inerentemente relacionados com a 

ação e somente como parte da ação eles adquirem existência e desempenham seu 

papel.  
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A maioria dos alunos discutiu de fato o assunto e deu sugestões na hora da 

escrita do texto, mas esta foi feita ou conduzida por somente um aluno de cada 

grupo. Em alguns grupos foi solicitada a presença da bolsista para o esclarecimento 

de dúvidas. A bolsista atendeu a todos os grupos que a solicitaram. Em determinado 

grupo a bolsista ajudou aos alunos a fazer as relações, o que a meu ver demonstra 

a dificuldade do grupo em lidar com o meio e estratégia usados pelos bolsistas. 

Neste, um dos alunos questionou a relação a ser feita em uma das figuras, 

especificamente a que trazia a imagem de um pote do suplemento Whey Protein e 

de uma sala de musculação. A bolsista explicou e pediu aos alunos que se 

imaginassem “numa academia e um cara te vê aflito, querendo crescer, querendo 

aumentar... aí ele vai falando na sua cabeça e aí você está sujeito a usar por causa 

da influência”. Com suas respostas, ela ajudou aos alunos a pensar sobre as 

imagens. Observamos que os alunos a chamaram nas mesas porque não sabiam 

muito bem como desenvolver a atividade. Eles não estão, culturalmente, 

acostumados com este tipo de atividade. Isto não faz parte da rotina institucional e 

histórica e culturalmente construída nas escolas. Eles estão acostumados ou com o 

professor transmitindo informações lá na frente da sala ou com atividade física nas 

aulas de Educação Física. 

Ainda no mesmo grupo, um aluno perguntou sobre a relação do antidoping 

com as figuras. A bolsista relacionou essa imagem com as outras no sentido de 

relacionar o alto desempenho dos atletas ao uso de doping. O aluno concordou e, 

imediatamente, uma das alunas do mesmo grupo citou o caso da atleta Rebeca 

Gusmão, “igual àquela nadadora, como ela chama? Rebeca Gusmão, né?!” A 

bolsista confirmou a relação feita pela aluna e pediu aos mesmos que escrevessem 

o texto com as relações feitas. 

A estratégia de usar esportistas de alto rendimento e o esporte como forma 

de tratar do assunto “anabolizantes e suplementos alimentares” pode gerar críticas 

advindas da academia, uma vez que os atletas de elite são minoria e que o esporte 

nesse nível encontra-se muito distante da realidade da escola e dos alunos. Apesar 

de essas críticas terem um bom fundamento, considero que esse seja o caminho 

pelo qual os alunos enxerguem melhor os efeitos e a consequência do doping. Não 

quero dizer com isso que não haja outros meios, nem tampouco que os outros 
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existentes sejam ineficazes, mas a passagem na qual a aluna relaciona o assunto 

diretamente a um caso conhecido de doping me faz acreditar que o uso desses 

exemplos seja uma boa opção para chamar a atenção dos alunos para o assunto e, 

na sequência abordá-lo sobre outros vieses. 

Outro grupo solicitou a ajuda da bolsista. Eles queriam saber se as relações 

feitas estavam corretas. Esse grupo estabeleceu as relações conforme a disposição 

dos cartões mostrada na figura 4.  As relações feitas pelo grupo foram na direção de 

que a alimentação saudável aliada à prática de esporte confere ao indivíduo o alto 

rendimento, e que, diante disso, é possível alcançar o corpo perfeito. A busca do 

corpo perfeito, por sua vez, é altamente influenciada pelos padrões impostos pela 

mídia. E, por outro lado, o uso de suplementos alimentares aliado à pratica da 

musculação pode levar ao exagero, de acordo com o que observamos em muitos 

fisiculturistas e nos usuários de anabolizantes. Por fim, realizaram um apelo 

contrário ao doping.  

Essa disposição foi feita pelos alunos antes que a bolsista interviesse e dela 

surgiu um texto. Antes de lere o texto para a bolsista a aluna disse que o grupo já 

tinha feito, mas que não sabia “se estava certo”. Após a leitura do texto uma das 

alunas relatou dificuldade em escrevê-lo. A bolsista então pediu que ela lhe dissesse 

quais relações o grupo conseguiu fazer. A aluna então verbalizou a relação feita 

durante a discussão do grupo e foi apontando para as cartas do jogo: “Alimentação 

saudável... o alto rendimento... porque quem pratica esporte tem alto rendimento. O 

corpo perfeito, que tem gente... muitas vezes incentivados pela mídia, está em 

busca pelo corpo perfeito, nos padrões que a mídia impõe. O uso de suplementos e 

o excesso às vezes de academia... Os suplementos... a gente não colocou no texto 

não... mas ele tem que ser de acordo com a necessidade da pessoa para não 

prejudicar a saúde. E tem gente que quer um... tem gente que tem uma compulsão 

por um corpo perfeito, quer cada vez mais e uso o anabolizante ou faz o 

fisiculturismo pra tentar chegar lá, pra tentar alcançar o resultado”. 

As relações feitas por esse grupo contêm enganos como, por exemplo, a 

ideia de que “quem pratica esporte tem alto rendimento”. Essa afirmação não é 

verdadeira, várias pessoas praticam esportes e apenas uma pequena parte se 

enquadra no alto rendimento.  Apesar de conter enganos, podemos perceber que 
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foram feitas relações adequadas, como, por exemplo, o reconhecimento através da 

imagem da influência da mídia na busca pelo corpo perfeito, ou o relacionamento do 

alto rendimento à boa alimentação ao contrário de aliá-la ao uso de anabolizantes e 

suplementos alimentares. Essa relação não costuma ser feita, visto que, nos dias de 

hoje, é mais comum as pessoas associarem o alto rendimento ao uso dessas 

substâncias do que a uma boa alimentação. A fala da bolsista sugere que o fim que 

queriam alcançar se concretizou na relação estabelecida pelo grupo. O que os 

bolsistas queriam com as imagens e palavras era que os alunos fizessem as 

relações conforme o grupo fez. 

A aluna falou também do “excesso às vezes de academia”. A imagem trazia 

apenas uma sala de musculação ao lado de um pote de suplementos e, em 

momento algum foi mencionado o excesso da prática de atividade nesse ambiente. 

Isso nos mostra que a interpretação da aluna foi dialógica e não univocal.  

Apesar de o grupo ter feito relações interessantes entre as imagens, outras, 

não foram feitas. Existe uma imagem que sugere considerarmos a importância de 

uma alimentação equilibrada e consciente para a prática esportiva ou o 

desenvolvimento muscular: a pirâmide alimentar. Essa imagem, no contexto em que 

foi utilizada, diz aos alunos que comendo bem eles podem ter um corpo saudável e 

ter melhoria no desempenho nos esportes sem precisar se dopar, só que, por meio 

da fala dessa aluna na qual ela relaciona boa alimentação com alto desempenho, 

percebemos que ela não explicitou sua apreensão desta mensagem. 

Considerando os aspectos citados acima, considero que o meio mediacional 

utilizado pelos bolsistas nesta aula conduziu ao estabelecimento de relações 

conforme pretendido pelos bolsistas e introduziu a questão do uso dos suplementos 

e anabolizantes nas aulas. A análise dos alunos-agindo-com-este-meio, no entanto, 

apesar de mostrar envolvimento e participação dos alunos, ao mesmo tempo 

evidenciou insegurança por parte deles, pois não sabiam bem como proceder ou se 

“estava certo” o que tinham feito. Isto revelou o habitus cultural, institucional, 

historicamente construído pela escola ao longo dos anos, onde é mais comum ver o 

professor transmitindo informações nas aulas de Química ou praticar esportes e 

exercícios físicos nas aulas de Educação Física do que analisar imagens em grupo 
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relacionando esporte e substâncias Químicas em um local onde normalmente os 

estudantes merendam. A estratégia de elaborar um texto ao final da manipulação 

dos cartões para análise e estabelecimento de relações nos pareceu reforçar a 

direção para o fim pretendido pelos bolsistas, pois forçou os alunos a sistematizarem 

textualmente as relações que viram entre as figuras. Assim, o meio e a estratégia 

definida deram forma e conduziram as ações teleologicamente e o problema dos 

suplementos e anabolizantes foi introduzido.   
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6.3. Aula número seis: “A gente sabe que não é bem assim, mas a gente tentou 

exemplificar para que vocês tenham uma noção.” 

 

6.3.1. Descrição do episódio de ensino 

A aula a qual daremos destaque agora é a aula seis. Entretanto, 

entendemos que há a necessidade de fazer um breve resumo das aulas anteriores 

para melhor situá-la. Por isso, descreverei a quarta e a quinta aulas antes de situar o 

terceiro episódio de ensino analisado nesta dissertação. A quarta aula aconteceu no 

horário de Química, em sala de aula convencional e foi ministrada pela bolsista de 

Química. Todos os bolsistas estavam presentes e deram suas contribuições. O meio 

que deu forma às ações foi uma apresentação usando a ferramenta Prezi.  Os meios 

privilegiados nessa aula foram a linguagem oral e escrita, o laptop, a ferramenta 

Prezi, o projeto multimídia e um vídeo. A apresentação teve como título “Esporte e 

Doping” e pode ser acessada no seguinte endereço eletrônico 

<http://prezi.com/gc5gqzu47spd/suplementos>.  

A apresentação começou com a imagem de dois atletas internacionais que 

foram pegos no antidoping: o tenista francês Richard Gasquet e a tenista suíça 

Martina Hingis e, na sequência, havia a imagem do atleta brasileiro César Cielo. 

Junto às imagens desses atletas foram apresentadas as representações 

moleculares estruturais das substâncias encontradas no exame antidoping de cada 

um: cocaína, nos dois primeiros, e furosemida no último. Ao fazer a apresentação 

dessas substâncias, a bolsista questionou que funções Químicas estavam presentes 

nas mesmas e os alunos responderam prontamente. 

Após esta introdução a bolsista iniciou o tema doping com a pergunta “O que 

é Doping?” e tratou de respondê-la. Primeiro apresentou um breve histórico sobre o 

doping iniciando com o uso de substâncias pelos atletas gregos, pelos soldados da 

Segunda Guerra Mundial e por trabalhadores chineses. A apresentação trouxe a 

seguir as principais substâncias dopantes estimulantes psicomotores, aminas 

simpaticomiméticos, outros estimulantes do sistema central, analgésicos narcóticos 

e os esteroides anabolizantes, destacando-se a testosterona e sua estrutura 

Química.  
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Em seguida, a apresentação explorou a melhoria no desempenho devido ao 

uso da testosterona e o mecanismo de ação dessa substância sobre a produção de 

proteínas. Para exemplificar o uso da testosterona, os bolsistas apresentaram fotos 

da nadadora Rebeca Gusmão (famoso caso de doping que baniu a atleta do 

esporte), antes e após o uso dessas substâncias. Após estas imagens, o conteúdo 

referiu-se aos efeitos colaterais causados pelo uso dos esteroides. A quarta aula 

terminou com a exposição de um vídeo que mostrou uma reportagem sobre os 

laboratórios para exame antidoping no Brasil e a competência dos mesmos para 

atuar nas olimpíadas de 2016. O vídeo exibiu também um breve histórico do doping, 

a importância do controle, e seu rigor, e a conscientização dos atletas que fazem 

com que o Brasil tenha um dos menores índices de dopagem no mundo. Por fim, 

mostrou como é feito o exame e quais procedimentos são realizados. 

Ao final da aula, os bolsistas pediram que os alunos relacionassem a aula na 

qual fizeram o trabalho em grupo (aula três) com a aula sobre doping e abriram um 

espaço para as dúvidas. Muitos alunos se manifestaram. As perguntas envolveram o 

uso de anabolizantes, a apresentação especificamente e quanto à disciplina de 

Química, no que diz respeito às reações dos componentes químicos. Um fato a ser 

destacado nessa aula foi a participação da professora. Ela teve uma participação 

efetiva nas aulas e ajudou os bolsistas a responder às perguntas que foram feitas 

pelos alunos, entretanto, em nenhum momento ela interferiu em seu 

desenvolvimento. 

A quinta aula foi realizada no horário de Química e foi ministrada por um dos 

bolsistas da Química que, até então, não havia conduzido uma atividade. Houve 

também contribuições do outro bolsista. O tema da aula foi suplementos alimentares 

e foi iniciada com indicações sobre sítios e revistas que traziam matérias sobre o 

tema do trabalho avaliativo proposto aos alunos: alimentos capazes de substituir 

suplementos alimentares e anabolizantes. Assim, foram feitos os últimos acertos de 

como os alunos seriam avaliados, como data de apresentação e formato escolhido 

para a apresentação dos trabalhos (através de slides). 

Na sequência, uma apresentação feita em PowerPoint trouxe a definição do 

que são suplementos alimentares, quais substâncias os compõem e a importância 
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delas para a saúde. O exemplo dado foi o ferro, sua relação com o sangue, o 

transporte de oxigênio pelo corpo e a estrutura Química da hemoglobina, da qual faz 

parte. O conteúdo abordado nos slides seguintes foi “A beleza na mídia”, onde foram 

apresentadas fotos da modelo Gisele Bündchen e do ator Reinaldo Gianecchine 

como padrões de beleza impostos pela mídia. Depois foi apresentado um breve 

histórico sobre a disseminação do padrão de beleza com origem nas atrizes 

hollywoodianas e na boneca Barbie, e a variabilidade dos padrões impostos pela 

mídia. 

A seguir, o bolsista apresentou as alterações nos padrões de beleza 

existentes, mostrando em um dos slides uma modelo muito magra e outra com o 

corpo magro, mas torneado. Fez questionamentos sobre a saúde das pessoas que 

fazem de tudo para alcançá-los e mencionou o caso das modelos, muitas delas com 

anorexia e bulimia. Uma das alunas levantou a questão de a voz das "panicats" 

(dançarinas do programa Pânico, exibido na Rede Bandeirantes de Televisão) ser 

alterada e lembrar a voz masculina, fato que rendeu explicação do bolsista e sobre a 

busca incessante pelo padrão de beleza e as atitudes inconsequentes tomadas por 

algumas pessoas também foram abordadas.  

A apresentação continha também os efeitos dos suplementos e as 

indicações do seu uso: na limitação física que impede a absorção de determinados 

nutrientes e em casos de deficiência na dieta por falta de tempo de seguir uma 

alimentação regrada. O bolsista ressaltou que a suplementação não pode substituir 

a alimentação, que o ideal é ser utilizada com indicação e orientação médica. 

Ressaltou também que o ganho de massa muscular depende de boa alimentação e 

da prática de atividades físicas. Diante disso, alguns alunos perguntaram sobre as 

interações entre suplementos e outras substâncias; uma das alunas relatou um caso 

de mau uso de suplementos. Nesse momento a professora da disciplina interferiu 

para ajudar a esclarecer as dúvidas dos alunos. 

O bolsista apresentou a Creatina, sua estrutura Química, informações sobre 

ela e explicou seu mecanismo de ação no organismo. A apresentação trouxe ainda 

um esquema de diferenciação ente suplementos e anabolizantes, o uso de 

anabolizantes como tratamento e as diferentes demandas e respostas entre os 
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organismos. Como na aula anterior, a participação da professora da disciplina 

contribuiu para o sucesso da aula. Ela interveio sempre que necessário, procurando 

ajudar os bolsistas com as questões trazidas pelos alunos. 

A sexta aula foi ministrada pelos bolsistas da Educação Física, denominados 

aqui como bolsista A e bolsista B, e contou com a participação da bolsista de 

Química na primeira parte da aula (atividades práticas) e na segunda (discussão). 

Esta aula ocorreu no pátio da escola, durante o horário da aula de Química. Ao 

chegar à sala de aula os bolsistas pediram que os alunos se encaminhassem ao 

pátio para a realização da atividade proposta.  

O espaço utilizado para essa aula consiste em uma continuação do pátio 

coberto no qual aconteceu a terceira aula, entretanto não é coberto e é totalmente 

livre, sem mesas ou outros materiais. Pintado no chão existe uma espécie de 

tabuleiro de xadrez. O espaço de aproximadamente 5 x 10 metros é, geralmente, 

utilizado como uma extensão da quadra, onde os alunos e professores realizam 

atividades. Em uma das extremidades existe um passeio que se prolonga 

contornando um dos pavimentos de salas de aula da escola.  

Ao chegar ao local, os bolsistas pediram aos alunos que ficassem em círculo 

e explicaram o que havia sido planejado para a aula. Segundo o bolsista “A” a aula 

seria composta por duas atividades, “uma corrida com vantagem e uma luta também 

com vantagem”, e afirmou que “na corrida a gente vai dividir em grupo e os alunos 

vão ter vantagens, mas tem que ter cuidado! E aqui estão os colchonetes (disse 

apontando para os colchonetes que estavam no chão) que a gente vai usar para a 

nossa luta, que vai ser dois contra um”. Alguns alunos ficaram espantados, uns riram 

e outros arregalaram os olhos e disseram “que?”. 

Os bolsistas então deram início à divisão das equipes que disputariam entre 

si. Eles aproveitaram a disposição do círculo e numeraram os alunos de um a quatro 

Essa numeração foi sequencial. Depois de numerar todos os alunos, o bolsista pediu 

que eles se juntassem pelos números. Foram formadas quatro equipes: um, dois, 

rês e quatro. Após a divisão em grupos o bolsista “B” explicou como seria a primeira 

atividade: corrida com vantagem. Segundo ele, a vantagem seria para mostrar 

“quem tem alguma coisa extra no organismo”, informação esta que pode ser lida 
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como “quem faz o uso de esteroides anabolizantes”.  Para a realização desta 

atividade os alunos foram dispostos no pátio, um ao lado do outro, com uma 

vantagem de mais ou menos um metro de distância da linha de chegada. Durante a 

disposição alguns alunos reclamaram e disseram “que era palhaçada” tamanha 

diferença.  

A disposição dos alunos foi a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Disposição dos alunos na corrida com vantagem  

Assim, os alunos largaram de posições distintas e, de acordo com o bolsista 

A: “quanto mais próximo à chegada mais dopado o cara está”. Antes que a atividade 

fosse de fato iniciada, o bolsista “B” chamou atenção dos alunos para a possibilidade 

de o vencedor não ser o usuário de substâncias dopantes: “vamos ver se vai ser ele 

mesmo (apontando para o aluno que saiu mais perto do ponto de chegada) que vai 

chegar na frente, porque ele é o mais dopado, no caso (disse a palavra “dopado” 

fazendo o sinal de aspas com as mãos)”.  
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FIGURA 6. Alunos na “corrida com vantagem”  

O primeiro grupo realizou a atividade e o vencedor não foi quem estava mais 

perto da chegada. Outras baterias foram realizadas e os alunos quiseram repetir a 

atividade mudando os parceiros. O resultado da primeira bateria se repetiu nas 

outras, tanto nas baterias mistas, quanto nas masculinas e femininas. Um dos 

alunos disse: “ah!!! quem tá saindo atrás tá ganhando mesmo”, o que pode ser lido 

como „quem não é usuário está ganhando‟. Durante as baterias os alunos riam e 

estimulavam uns aos outros a participar e o bolsista B participou também. Houve 

alunos que participaram mais de uma vez.  
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FIGURA 7. Bateria masculina para a realização da atividade um da aula seis. 

 

FIGURA 8. Bateria feminina realizando a atividade um da aula seis. 

Após a realização desta atividade os bolsistas deram início à luta com 

vantagem. Eles dispuseram colchonetes no chão como um tatame. Nessa luta o 

participante que teria usado anabolizantes seria representado por dois alunos 
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ajoelhados, e o que não utilizou seria apenas um aluno ajoelhado. Os alunos 

deveriam tentar se derrubar.  

A disposição foi a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Disposição dos alunos atividade dois da aula seis. 

 

Os alunos realizaram a atividade prontamente. No primeiro grupo resultado 

foi favorável ao “não usuário de esteroides anabolizantes”.  
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FIGURA 10. Participação dos alunos na atividade dois da aula seis. 

 

FIGURA 11. Participação dos alunos na atividade dois da aula seis: momento no qual o “não 

usuário” de anabolizante vence os concorrentes “dopados”. 
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 A segunda competição foi realizada por meninas, e as vencedoras foram as 

que representavam os “atletas dopados”. 

 

FIGURA 12. Participação das alunas na atividade dois da aula seis.  

 

FIGURA 13. Participação das alunas na atividade dois da aula seis: momento no qual a 

usuária de anabolizante vence a não usuária. 
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No terceiro grupo, o bolsista B lutou contra outros dois alunos. Eles tentaram 

derrubar uns aos outros, mas a atividade acabou virando „brincadeira‟ onde não 

houve vitoriosos.  

Ao final das atividades ocorreu uma discussão sobre as atividades 

realizadas relacionando-as com as aulas anteriores. Isto aconteceu no pátio e os 

alunos sentaram-se no passeio e no chão para participar. A discussão foi iniciada 

com o bolsista A que afirmou: “A gente sabe que não é bem assim, mas a gente 

tentou exemplificar para que vocês tivessem uma noção não é assim que funciona o 

doping, ninguém tem a vantagem numérica ou de espaço, por exemplo”.  

O bolsista A ressaltou que “nem sempre quem usa esteroides anabolizantes 

é campeão” e que eles, os alunos, “entendem isso por tudo que viram nas aulas 

anteriores como o doping age no organismo, seja estimulando ou inibindo certas 

dores que era pra ter”, e continuou dizendo que era perceptível que, às vezes, 

“mesmo com vantagem tinha muita gente que estava perdendo”. Ele afirmou 

também que o uso não é garantia de resultados positivos, que “a pessoa se dopa, 

mas mesmo assim não consegue ganhar, não consegue alcançar o objetivo”, e que 

“além de se prejudicar, não ser honesta com ela mesma e com os outros e tomar 

uma atitude ilegal no esporte ela não consegue ganhar”.  

Uma aluna relacionou o que os bolsistas disseram com um episódio 

conhecido: “Foi o caso da Rebeca Gusmão, não foi?”. O bolsista A respondeu que 

sim e a resposta serviu como disparo para outra pergunta: “É mais fácil para o atleta 

usar essas substâncias?”. O bolsista afirmou que “às vezes a culpa não é do atleta, 

mas do treinador e dos patrocinadores que exercem muita pressão sobre eles”. 

Outra pergunta foi feita e se referia ao auxílio oferecido pelos esteroides 

anabolizantes: “A ajuda é somente na parte física ou pode ser mental também?”. Os 

bolsistas responderam que a ajuda é tanto física quanto mental, como “já foi visto 

em nossas aulas anteriores”. Os alunos ainda questionaram se “tem muito caso de 

doping no Brasil?”. Os bolsistas responderam que “sim, mas a gente não fica 

sabendo, porque às vezes é de interesse da mídia esconder, que foi o caso da 

equipe brasileira de natação que foi toda pega no exame antidoping e teve o caso 

abafado”, e completaram dizendo que “a mídia não divulga muitos casos porque 
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muita gente é beneficiada com isso. Como exemplo a gente pode citar o caso do 

Usain Bolt que é o homem mais rápido do mundo. Vocês acham que ele não usa 

nada? Só que não é divulgado porque o cara é um herói nacional, muitos africanos 

se espelham nele”. Os alunos apresentaram outros exemplos, como o jogador de 

futebol Jóbson, que foi pego no exame antidoping pelo uso de cocaína, e da ginasta 

Dayane dos Santos, também pega nesse exame. A aula foi encerrada nesse 

momento. Os alunos participaram efetivamente da aula, permanecendo 

concentrados e interessados no assunto.  

6.3.2. Análise do episódio  

Situados sobre o contexto que prescindiu a realização da sexta aula 

daremos início à análise da aula seis. 

Sobre os meios e a estratégia 

A meu ver, a escolha dos meios utilizados confirmou relações com o fim 

esperado para a aula, que a meu ver, vinculou-se a fazer com que os alunos 

simulassem a dopagem em atividades esportivas. Para alcançar tal fim, os bolsistas 

usaram o pátio, colchonetes e os alunos participando de uma luta e uma corrida, e 

definiram a estratégia de oferecer vantagens aos “quem tem alguma coisa extra no 

organismo”.  

Assim, os meios privilegiados foram: a luta, a corrida, os próprios alunos, a 

linguagem oral, os colchonetes e o pátio. Wertsch (1993), quando afirma que o 

“sujeito atinge um fim ou provoca um estado desejado quando escolhe os meios que 

tenham possibilidade de ser bem sucedidos e os emprega de maneira adequada” 

(HABERMAS, 1984, apud WERTSCH, 1993, p. 26), nos leva a crer que os meios 

são a nossa primeira escolha para alcançar um fim proposto. No entanto, na frase 

final desta citação, Wertsch menciona a utilização adequada dos meios, o que me 

parece ter relação com definir uma estratégia ou agir com os meios 

estrategicamente, o que me remeteu a um tipo de ação específica definida por 

Habermas: a ação estratégica. Nesta modalidade de ação as decisões são 

antecipadas em função de seu objetivo e tendo a intenção de obter êxito. Isto requer 

que os sujeitos envolvidos estejam “tão bem equipados cognitivamente que para 
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eles não importa somente os objetos físicos, mas também os sistemas de tomada de 

decisão” (HABERMAS, 1984 apud WERTSCH, 1993, p. 27). Vemos aqui, Segundo 

Habermas, que tanto os meios materiais como o que e como agir com eles estão 

imbuídos na busca de um fim ou de atingi-lo com sucesso. Meios e estratégias, 

estão, portanto, imbricados no âmbito da ação teleológica.   

Wertsch enfatiza os meios mediacionais como aqueles que dão forma às 

ações, mas não me parece enfatizar tanto a ação estratégica neste sentido, porque 

de certo modo ela reside no cerne da ação teleológica: o fim pretendido leva não só 

à escolha dos meios como também a uma definição de uma estratégia para utilizá-

los. Isto me pareceu ser evidente em todos os episódios analisados nesta 

dissertação, sugerindo relevância especial na didática. Nas situações de ensino 

mostradas aqui, as ações desenvolvidas não me parecerem ser somente devido aos 

meios utilizados. Por certo que estes tiveram o seu papel na forma das ações, mas 

esta não teria se dado também sem as ações estratégicas implementadas.  

No episódio anteriormente descrito, os bolsistas, de um lado, definiram uma 

estratégia competitiva com vantagem para que os alunos simulassem a dopagem no 

esporte e escolheram os meios para isso. Estes, de outro lado, colocaram seus 

corpos em ação nas competições e desde as instruções dadas iniciaram o nível 

intermental das relações. Nas competições, houve ganho, tanto para quem estava 

como para quem não estava “dopado”. Wertsch nos diz que os meios não são nada 

se não forem colocados em ação, tipo indivíduo-agindo-com-os-meios. A questão 

aqui é o lugar da ação estratégia na didática dos bolsistas. Eles planejaram a 

atividade e agiram estrategicamente com os meios.  

Se a estratégia dos bolsistas não levasse aos alunos a ter uma noção dos 

efeitos dos anabolizantes e não conduzisse à discussão final, os alunos 

provavelmente não perceberiam também que a dopagem nem sempre traz a vitória 

ou não teriam tido condições para evoluir para a internalização deste aspecto. É 

provável, por isto, que os alunos jamais se esqueçam do que aprenderam nesta aula 

ao longo de suas vidas.  

Como dito na descrição deste episódio, ao chegar ao pátio, os bolsistas 

pediram aos alunos que formassem um círculo e a partir daí explicaram a dinâmica 



108 
 

 
 

da aula. Segundo o bolsista “A” a aula seria composta por duas atividades, “uma 

corrida com vantagem e uma luta também com vantagem”. O bolsista “A” ofereceu 

mais informações sobre as mesmas: “na corrida a gente vai dividir em grupo e os 

alunos vão ter vantagens! E aqui estão os colchonetes que a gente vai usar para a 

nossa luta, que vai ser dois contra um”.  Ao passar essas informações aos alunos, o 

bolsista “A” definiu a forma das ações para a atividade. Percebemos na fala do 

bolsista está explícita a estratégia adotada e os meios usados. Isto prova que eles 

caminharam juntos na formação das ações.  

No momento em que o bolsista “B” chamou atenção dos alunos para a 

possibilidade de o vencedor não ser os que tinham vantagens: “vamos ver se vai ser 

ele mesmo (apontando para o aluno que estava mais perto da linha de chegada) que 

vai chegar na frente, porque ele é o mais dopado”, creio que o fez de forma 

planejada. Ele sabia que isto poderia acontecer, pois foi o que ocorreu nas 

experiências anteriores envolvendo o ensino fundamental. Embora pareçam não ter 

premeditado isto, penso que houve algum tipo de “sagacidade” dos bolsistas no 

sentido de perceber que alunos eram bons corredores ou que poderiam ganhar a 

luta, conforme sugere a Figura 10. Isto evidencia que os bolsistas tinham também a 

intenção de desmistificar a relação entre dopagem e vitória nas competições. A ação 

estratégia da corrida e da luta com vantagens parece, portanto, ter tido uma carga 

de equipagem cognitiva conforme mencionou Habermas.  

O vencedor da primeira bateria não foi quem estava mais perto da chegada 

e esse resultado se repetiu em todas as outras de forma que um dos alunos afirmou 

“ah! quem tá saindo atrás tá ganhando mesmo”. Fazendo uma analogia, os alunos 

puderam perceber o doping não rendeu os efeitos esperados nessa atividade. 

Podemos dizer que a aula tinha outro fim e que este foi alcançado. Com essa frase 

acredito que o aluno tenha expressado seu entendimento que o uso de doping não 

traz garantias de sucesso.  

Na segunda atividade, o participante que teria usado esteroides 

anabolizantes foi representado por dois alunos ajoelhados, e o que não utilizou por 

um aluno ajoelhado. Os resultados das baterias dessa atividade foram divergentes. 

Em algumas não foi favorável aos “usuários” e em outras o resultado foi. 
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Esse resultado se configura importante na medida em que os usuários de 

anabolizantes têm grande possibilidade de vencer os não usuários. Vimos com 

frequência vários casos de atletas usuários que venceram as competições das quais 

participaram, sendo assim, vencer a disputa é quase uma regra com a dopagem. A 

diferença de resultados, onde os vencedores ora foram os “usuários de 

anabolizantes” e ora os “não usuários”, possibilitou uma discussão relevante acerca 

do assunto. 

O bolsista A ressaltou que nem sempre quem usa esteroides anabolizantes 

é campeão e que os alunos já eram capazes de entender os motivos, uma vez que 

haviam visto isso nas aulas anteriores.  Ao afirmar a não garantia de resultados 

positivos ele envolveu outras questões além das físicas: “além de se prejudicar, não 

ser honesta com ela mesma e com os outros e tomar uma atitude ilegal no esporte 

ela não consegue ganhar”. Percebemos através dessa fala que o bolsista entrou em 

outro âmbito da questão do doping, da ética, da honestidade consigo e com os seus 

oponentes. 

Uma aluna relacionou o que os bolsistas disseram com um episódio 

conhecido: “que foi o caso da Rebeca Gusmão, não foi?”. O caso dessa atleta já 

havia sido trabalhado em sala de aula na atividade em grupos proposta na aula três, 

o que me leva a crer que houve a apropriação intramental do que estava sendo 

discutido, pois houve uma associação com algo conhecido. 

O bolsista A respondeu e a resposta dele serviu como disparo para outra 

pergunta. Esta se relacionava à facilidade de o atleta usar esses anabolizantes e 

suplementos alimentares. Afirmou também que, às vezes, a culpa não é do atleta, 

mas do treinador e dos patrocinadores que exercem pressão sobre eles. Outras 

perguntas foram feitas e todas respondidas.  

Wertsch (1993) trata de uma tensão dinâmica entre as duas possibilidades 

do discurso, que são o persuasivo e o autoritário e afirma que essa tensão está 

diretamente relacionada ao contexto sociocultural, uma vez que tais contextos 

servem para definir qual das funções irá predominar. Relacionamos a postura dos 

alunos ao fazer novas associações e perguntas com o que Wertsch (1993) 

denomina de discurso persuasivo. Segundo esse autor, “a palavra internamente 
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persuasiva é em parte nossa e em parte do outro” (idem, p. 99), e isso permite a 

interanimação dialógica. Na realidade, continua ele, 

sua criatividade e produtividade consistem precisamente em que tal 
palavra desperta palavras novas e independentes, organiza 
conjuntos de nossas palavras interiores, e não permanece em 
condição estática e por isolada... a estrutura semântica de um 
discurso internamente persuasivo não é finita, é aberta; em cada um 
dos contextos que dialogiza, este discurso pode revelar sempre 
novas formas de significar. (WERTSCH, 1993, p. 99) 

A sensação é que, diante da forma com a qual os bolsistas conduziram a 

aula é que, se tivessem mais tempo, o assunto não terminaria. Surgiriam novas 

questões e novos encaminhamentos. Assim, afirmamos que o contexto sociocultural 

na qual essa atividade foi desenvolvida possibilitou a caracterização da aula como 

tendo caráter persuasivo. Nesse caso, os alunos foram persuadidos a acreditar que 

nem sempre a dopagem traz vitória ou ganhos, entre outras coisas. Esse é um 

dentre vários motivos (como, por exemplo, fazer mal à saúde e ser ilegal) para que o 

uso de anabolizantes seja desencorajado. 

Tanto o tema da aula quanto ação estratégica usada pelos bolsistas fizeram 

com que perguntas e depoimentos surgissem no momento final da aula e, com isso, 

a discussão do tema envolveu a participação dos alunos. Dessa forma outro meio foi 

incluído: as vozes dos alunos. 
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7. Considerações finais 

Esta pesquisa teve início com a proposição de uma tarefa aos bolsistas do 

Pibid de Química. Essa tarefa solicitou que os mesmos desenvolvessem um projeto 

interdisciplinar com a Educação Física cujo tema fosse „anabolizantes e 

suplementos alimentares‟. Os bolsistas deveriam, através da intervenção 

programada, desenvolver habilidades contidas dos CBCs, do Enem ou definir 

habilidades e promover uma forma de avaliação das mesmas. Essa tarefa propôs 

como ação teleológica o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar entre duas 

áreas definidas visando educar os estudantes de ensino médio sobre o problema do 

uso de suplementos e anabolizantes. 

A intervenção proposta manteve relação com o tema Saúde e, de acordo 

com o estudado no segundo capítulo dessa dissertação, afirmamos que teve 

sintonia com as propostas curriculares oficias. Apesar de não haver indicação 

explicita para que o tema „anabolizantes e suplementos alimentares‟ seja trabalhado 

de forma conjunta entre as disciplinas Química e Educação Física nas propostas 

analisadas, há forte indicação para que o tema Saúde seja abordado por mais de 

uma disciplina e de diferentes formas.  

Como início do processo, os bolsistas tiveram uma experiência prévia no 

ensino fundamental. Nesta, realizaram reuniões de planejamento e fundamentação 

teórica e desenvolveram ações em sala de aula. As ações no ensino médio, que 

foram objeto de estudo desta dissertação, ocorreram ao longo de sete aulas. Os 

quadros de números 2 a 8, mostrados em anexos nas páginas 137 a 143, 

ofereceram o tema da aula, uma descrição sucinta e os meios utilizados em cada 

uma delas.   

Os meios utilizados pelos bolsistas para a abordagem interdisciplinar no 

ensino médio sobre o tema „anabolizantes e suplementos alimentares‟ foram a 

linguagem oral, a linguagem escrita, a linguagem Química (por meio das fórmulas 

Químicas), o corpo dos alunos, o texto "Mudanças fisiológicas no organismo em 

curto e longo prazo", fita métrica, bicicleta ergométrica, camas elásticas, relógios, 

jogo feito com imagens e palavras coladas e plastificadas sobre papel cartão, papel, 

caneta, as ferramentas PowerPoint, Prezi e Datashow, vídeos, quadro negro, giz, 
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colchonetes, atividade de luta, atividade de corrida, Laptop e embalagens de 

suplementos. 

Wertsch (1993), quando diz sobre os meios mediacionais, classifica-os como 

ferramentas técnicas (recursos materiais) ou psicológicas (a linguagem, por 

exemplo). Seguindo essa indicação, os meios técnicos envolvidos nas atividades 

desenvolvidas pelos bolsistas são: corpo dos alunos, fita métrica, bicicleta 

ergométrica, camas elásticas, relógios, jogo feito com imagens e palavras, papel, 

caneta, ferramentas PowerPoint, Prezi e Datashow, quadro negro, giz, colchonetes, 

Laptop e embalagens de suplementos. Já os psicológicos são: linguagem oral, 

escrita e Química, atividade de luta e atividade de corrida. 

Além de classificá-los sobre essa ótica, consideramos também a 

possibilidade de fazer a classificação baseada na natureza disciplinar ou 

interdisciplinar dos meios mediacionais envolvidos. Assim, elencamos os que são 

próprios da disciplina Química, que são a linguagem dessa área, que apresenta 

seus componentes por meio de fórmulas específicas e as embalagens de 

suplementos, como também apontamos os específicos da Educação Física, como 

cama elástica, bicicleta ergométrica, colchonetes, relógio e atividades de corrida e 

luta. Deixamos claro que esses meios não são de uso exclusivo dessas disciplinas. 

O nosso anseio é apontar as disciplinas em que são usadas com mais frequência, 

ou, digamos, com privilégio. 

Há também os meios que se caracterizam por seu formato interdisciplinar, 

que podem ser, e comumente são, utilizados pela grande maioria das disciplinas, 

senão, por todas. Dentre esses estão a linguagem oral e escrita, papel, caneta, jogo 

com imagens e palavras e as ferramentas digitais (Prezi, PowerPoint, Datashow e 

Laptop). 

Wertsch (1993) afirma que os meios dão forma às ações e que os fatores 

que influenciam a forma dos meios são mais naturais e inevitáveis do que 

socioculturais. Estamos em desacordo com o autor sobre a influência às formas dos 

meios. O nosso ponto de vista baseia-se, principalmente, no fato de a nossa 

investigação ser realizada em um ambiente educacional. Desta forma, afirmamos 

que os meios envolvidos em uma prática educacional são mais socioculturais do que 
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naturais e inevitáveis, ou seja, os meios mediacionais são escolhidos, pensados 

especificamente considerando a questão histórica, institucional e cultural. Assim 

como os bolsistas acadêmicos, os professores escolhem a todo o momento os 

meios que julgam mais adequados para o fim proposto, que, no geral, trata-se do 

aprendizado do aluno. Nesse sentido, concordamos com o Wertsch quando ele diz 

sobre a influência dos fatores culturais, históricos e institucionais.   

Na pesquisa, selecionei três destas aulas para descrição e análise dos 

meios e das ações considerando o início das atividades, a troca de lugares, um 

espaço neutro, uma atividade física e, principalmente, o fato de o fim proposto para 

cada uma delas ter uma natureza interdisciplinar. Vejamos cada aula.  

A primeira aula foi iniciada com a explicação dos bolsistas sobre a atividade 

do dia. Depois, distribuíram um texto sobre as mudanças fisiológicas que ocorrem no 

organismo durante a prática de atividades físicas e leram com os alunos. A cada 

parágrafo, a leitura foi interrompida e os bolsistas fizeram as considerações 

necessárias: diferenciaram atividade de exercício físico, explicaram as alterações 

físicas que ocorrem a curto e longo prazo, associaram a produção de ácido lático 

com a atividade física e mostraram a sua fórmula. O Professor de Educação Física 

interveio e falou sobre atividade aeróbica e anaeróbica. A bolsista de Química 

aprofundou sobre o ácido lático, arguindo os alunos sobre as reações e as funções 

orgânicas envolvidas. Os alunos responderam de acordo e levantaram questões 

pessoais para discussão, mas ainda houve prevalência do assunto "atividade física". 

A bolsista de Química tomou a palavra e explicou o tópico em questão, associando 

as reações Químicas com atividade física. No ponto em que falou sobre atividades 

aeróbicas e anaeróbicas e as fontes energéticas utilizadas introduziu a importância 

da alimentação. 

A ação teleológica dessa aula envolveu a introdução ao trabalho 

interdisciplinar entre Química e Educação Física. Os meios utilizados na primeira 

aula foram a linguagem oral e o texto "Mudanças fisiológicas no organismo a curto e 

longo prazo". Este foi o instrumento mediacional que deu forma à aula e teve 

características interdisciplinares por abordar os conteúdos das duas disciplinas. A 

linguagem oral, meio mediacional que se fez presente em toda a aula, foi utilizada 

para complementar as informações do texto.  
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A ação estratégica traçada se deu da seguinte forma: situar os alunos em 

relação à prática interdisciplinar, inserir o texto, realizar a sua leitura e discussão 

parágrafo por parágrafo. O texto foi colocado na aula para promover uma ação dos 

bolsistas das duas disciplinas. O texto, por si só, não garantiu esta ação, mas na 

perspectiva da bolsista-agindo-com-o-texto-na-aula a ideia foi iniciar a vivência 

interdisciplinar. 

O texto estava também vinculado à observação prática planejada para uma 

próxima aula. O anúncio da mesma definiu mais um formato de ação: a prática como 

comprovação do que havia sido discutido. Ressaltamos a relevância do 

planejamento das atividades para o alcance do sucesso da prática educacional. A 

linguagem ocupou papel fundamental devido ao fato da transmissão ocorrer primeiro 

em um nível interpiscológico e depois intrapsicológica. Já o texto ocupou papel de 

destaque uma vez que ele, a meu ver, além de fio condutor da aula foi o instrumento 

sem o qual os bolsistas não alcançariam o fim proposto.  

A atividade da terceira aula foi fazer correlações entre imagens e palavras. 

Um texto deveria ser escrito pelos alunos para expor as correlações feitas. Os 

bolsistas passaram em todos os grupos para ajudar na atividade. Durante as 

discussões, os grupos trouxeram questões pessoais, o caso de doping da nadadora 

Rebeca Gusmão e questões referentes a doenças relacionadas à busca do corpo 

perfeito. Os bolsistas, em acordo com a professora de Química, definiram que essa 

atividade fosse valorizada em três pontos. 

A ação teleológica dessa aula teve relação com colocar em evidência a 

associação entre a busca do corpo perfeito e a influência da mídia. O meio 

mediacional que deu forma à aula foi o material de imagens e palavras. Ao analisá-lo 

questionamo-nos sobre o que lhe deu forma. Podemos afirmar que o fim esperado 

para essa intervenção foi um dos modeladores desse meio. Não obstante a essa 

afirmação, não podemos excluir a relevância da influência da infraestrutura da 

escola como formatadora do meio. Os bolsistas tinham conhecimento prévio do 

espaço e que este conhecimento foi determinante para a formatação do meio.  

Outro aspecto relevante diz respeito ao seu uso em um ambiente neutro. 

Esta escolha reforça ainda mais a intenção dos bolsistas de promover uma prática 
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interdisciplinar, onde não houvesse predominância de técnicas e de conhecimentos 

de uma área sobre outra. Acreditamos que o espaço ajudou a configurar o meio 

assim como este direcionou a atualização do espaço e, na esteira desse 

pensamento, concordamos com Wertsch (1993), quando este diz que as ações vão 

tendo forma em função dos meios.  

A ação estratégica envolveu levar os alunos para um ambiente neutro, dividi-

los em grupos, oferecer um material para promover discussões, pedir que 

escrevessem um texto e passar de grupo em grupo dando direcionamentos e 

esclarecendo dúvidas. A abordagem interdisciplinar foi concretizada por meio das 

imagens, que embora tivessem a promessa de sucesso interdisciplinar, não teriam 

expressividade sem as estratégias adotadas. 

A sexta aula aconteceu no pátio da escola. Lá, os bolsistas explicaram a 

atividade e fizeram a divisão dos grupos, primeiramente de forma aleatória e depois, 

conscientemente. A primeira atividade foi uma corrida na qual cada aluno largaria de 

um lugar. Com isso o aluno que saísse mais à frente teria mais vantagem sobre os 

demais. Quanto mais à frente fosse a saída do aluno maior seria a “quantidade de 

doping” utilizada pelo mesmo. Correu um grupo por bateria. A segunda atividade foi 

uma luta onde um oponente deveria tentar derrubar dois. Esses fizeram alusão à 

vantagem inicial obtida por quem faz o uso de esteroides anabolizantes. Houve a 

participação de alguns bolsistas nas atividades junto aos alunos. Os bolsistas 

fizeram a retomada dos temas trabalhados em outras aulas e chamaram atenção 

para o fato de nem sempre o doping ser garantia de vitória. Trouxeram também a 

questão dos valores morais envolvidos no doping e a questão da pressão sofrida 

pelos atletas: treinador, patrocinador, mídia e pressão individual. Alunos trouxeram 

perguntas do cotidiano. Alunos e bolsistas levantaram o interesse da mídia de 

esconder que certos esportistas foram pegos no doping e a questão de o doping não 

ajudar apenas fisicamente, mas também psicologicamente. 

A escolha dos meios foi baseada no fim esperado para essa aula, que 

relacionava-se aos alunos simularem a dopagem no esporte. Os meios priorizados 

na aula seis foram a luta e a corrida. Para a realização da corrida foram envolvidos 

outros meios como o corpo dos alunos, a linguagem oral e o pátio. Para a realização 
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da luta, além dos que foram utilizados na corrida, houve a utilização de colchonetes. 

A estratégia foi fazer com que os alunos simulassem competições onde os “atletas 

dopados” teriam vantagens em termos de força física (na luta) e de proximidade da 

linha de chegada (na corrida). 

Os alunos, de outro lado, colocaram seus corpos em ação nas competições 

e desde as instruções dadas iniciaram o nível intermental das relações. O Wertsch já 

nos disse que os meios não são nada se não forem colocados em ação, ou se não 

forem do tipo indivíduo-agindo-com-os-meios. A questão aqui é o lugar da ação 

estratégia na didática dos bolsistas. Eles pensaram estrategicamente e os meios 

foram usados. Então, quem deu forma às ações: os meios ou a estratégia? Aqui 

conferimos a igualdade de valor aos meios e estratégia. Os dois configuraram-se 

como fundamentais para o sucesso da prática. A ação estratégica na abordagem 

sociocultural da ação mediada tem relação com a cultura do ensino e a história da 

instituição escolar. Wertsch enfatiza os meios porque para ele a mente se estende 

além da pele, mas, no caso de uma situação de ensino, a estratégia tem de ser 

pensada, planejada.  

Tanto o tema da aula, quanto ação estratégica usada pelos bolsistas na luta 

e na corrida, fizeram com que perguntas e depoimentos fossem surgindo, com isso a 

discussão do tema foi acrescida da participação dos alunos. Dessa forma outro meio 

foi incluído: a voz dos alunos, o que, sem sombra de dúvidas, interferiu nas ações.  

Wertsch fala sobre as influências dos fatores culturais, históricos e 

institucionais. Após perpassar novamente pelas aulas descritas e analisadas, 

consideramos que os meios de fato deram forma às ações e que a escolha deles foi 

relacionada à tarefa inicial, à infraestrutura da escola, aos conhecimentos dos 

bolsistas e à experiência anterior realizada no Ensino Fundamental, que foi prática e 

teórica. Motivos esses que contemplam os fatores indicados pelo autor. 

Como dito, Wertsch enfatiza os indivíduos-agindo-com-os-meios, isto 

significa que os indivíduos não agem sem meios e que é nesta relação que as ações 

são moldadas. No entanto, no caso do ensino, há estratégias vinculadas pelos 

bolsistas que contribuem para o formato das ações e para atingir o fim proposto. 

Desta forma, entendemos que a ação estratégica ocupou lugar de igual importância 
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ao dos meios no sentido de garantir o sucesso às aulas. Um exemplo claro dessa 

afirmação pode ser percebido na aula seis, quando a ação estratégica foi 

determinante para o sucesso da aula. 

Podemos dizer que a ação teleológica foi moldada pelos meios e pelas 

ações estratégicas e que juntos alcançaram o sucesso da prática interdisciplinar. 

Retomamos aqui o quadro 1, exposto na página 36 desta dissertação, o qual mostra 

a crescente cooperação da pluridisciplinaridade à transdisciplinaridade. A 

cooperação entre as disciplinas ganha, na interdisciplinaridade, um nível superior na 

coordenação dos eventos. Mas, quem coordena ou organiza este trabalho de 

cooperação? Um sujeito? Um tema? Um aspecto da vida? No caso do trabalho 

desenvolvido pelos bolsistas acadêmicos, a coordenação foi dada pela tarefa dada 

pelo Coordenador do Pibid Química e pelo texto escrito por mim. Nós dois agimos 

com os meios e a nossa estratégia foi produzir os meios e oferecer aos bolsistas: um 

propondo a tarefa e outro produzindo o texto. Mas depois disso, quem organizou as 

ações de cooperação foi o tema “suplementos e anabolizantes”. 

 Notamos então que foram várias as forças que coordenaram o trabalho 

interdisciplinar como a tarefa, o texto, o tema e os meios. Foram essas forças que 

deram forma às ações dos bolsistas e que caracterizaram a interdisciplinaridade 

como estrutural, na qual as disciplinas já começam no mesmo grau de importância, 

as trocas são recíprocas, o enriquecimento é mútuo e são colocados os conteúdos e 

os métodos em comum.  
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9. ANEXOS 

 

9.1. Tarefa proposta aos bolsistas da Química 

 

No período compreendido entre 23 de agosto e 5 de novembro, vocês deverão desenvolver 

projetos de ensino que contemplem o desenvolvimento de habilidades do CBC, do Enem 

(http://www.vestibulandoweb.com.br/enem/conteudo-matriz-novo-enem-2009.pdf) ou 

definidas por vocês mesmos. Um dos projetos deverá envolver ação interdisciplinar em sala 

de aula envolvendo as áreas de Química e Educação Física, cuja temática pode ser extraída 

do texto “Ficar ou não ficar bombado usando substâncias Químicas? Eis a questão”, de 

autoria de Sara Coelho dos Anjos, mestranda que ajudará a avaliar essa ação particular. Um 

requisito importante de cada projeto é desenvolver uma forma de avaliação que verifique a 

aquisição das habilidades pelos alunos. A pontuação das equipes levará em consideração o 

número e a qualidade dos projetos educacionais desenvolvidos. Havendo necessidade de 

aquisição de materiais, solicito comunicação por e-mail ou escrita com antecedência de pelo 

menos 10 dias. 

 
BOM TRABALHO! 
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9.2. Texto enviado aos bolsistas como definidor da temática 

Ficar ou não ficar bombado usando substâncias Químicas? Eis a questão. 

Sara Coelho dos Anjos 

A adolescência é o momento de maior vulnerabilidade do ser humano em 

todos os sentidos e é também o período da vida em que ocorrem significativas 

transformações biológicas, afetivas, físicas e sociais. Segundo Steinberg (1996, 

apud CARREIRA FILHO, 2005), é uma fase de crescimento no qual o indivíduo 

necessita realizar diversas tarefas para conseguir ultrapassar da infância para a vida 

adulta. É também o período da vida em que as interferências do grupo social se 

manifestam com maior intensidade na formação das ideias e dos rumos que serão, 

possivelmente, estabelecidos pelo jovem, sendo que a opinião dos membros de seu 

próprio agrupamento é mais considerada em suas decisões. Representa, assim, um 

período no qual há um afastamento, um ganho de autonomia em relação à família e 

uma grande aproximação entre os pares.  

 Nesse momento da vida, ocorre a busca de afirmação da identidade 

pessoal e de uma padronização de comportamentos que simbolizam uma suposta 

inserção em um grupo, com normas e interesses compartilhados (BRASIL, 1998). 

Observa-se que é neste período que são desenvolvidos os conceitos de vida em 

sociedade e suas íntimas relações com os aspectos mais controvertidos de nossa 

convivência. A atitude do adolescente perante a opinião dos outros e a pressão da 

sociedade sobre sua autoimagem e a visão individual e coletiva para as questões da 

corporeidade são aspectos que mais se identificam com esse momento da vida 

(CARREIRA FILHO, 2005).  

 A principal tarefa da adolescência é, então, a busca pela identidade sexual, 

social e psíquica (RIBEIRO; PERGHER, 1998, apud CARREIRA FILHO, 2005). A 

popularidade é uma meta. E essa popularidade tão almejada e valorizada no grupo 

social dos adolescentes determina, de inúmeras formas e intensidades, atitudes a 

serem tomadas em busca da afirmação perante um grupo determinado. É 

importante considerar que não são observadas diferenças de exigências em função 
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do gênero, estabelecendo-se um padrão geral de cobrança aplicado a todos os 

membros do grupo.  

 A possibilidade de rejeição pelos membros do grupo social, com padrões de 

beleza globalizados, favorece os excessos cometidos em busca das conquistas das 

alterações que são consideradas urgentes e imprescindíveis. Ao não se conquistar 

as alterações desejadas em seu corpo e desta forma não se enquadrando ao perfil 

recomendado, o adolescente tem comportamentos irresponsáveis e prejudiciais, 

como o uso de substâncias Químicas, na tentativa de solucionar o mal-estar 

presente (CARREIRA FILHO, 2005).  

 A aproximação com as alternativas de uso de substâncias Químicas, lícitas 

ou ilícitas, é facilitada pelo fato de os adolescentes não observarem as orientações 

de seus familiares ou pessoas mais velhas e, especialmente, por estes valorizarem 

sobremaneira os membros de seu grupamento social. Os comportamentos de risco 

que surgem na adolescência são, quando se trata da corporeidade, fortemente 

revitalizados pelas mídias e reforçados pelas academias, clubes, práticas esportivas 

específicas e por profissionais da área dos esportes. Ainda segundo Carreira Filho 

(2005), as possibilidades de estabelecer processo de análise crítica sobre decisões 

que o adolescente adota em relação ao seu corpo (incluindo o uso/abuso de 

substâncias Químicas) somente se manifestam no final da adolescência, pois o 

comportamento presente é imediatista.  

 O adolescente, para conquistar o corpo idealizado, considera várias 

alternativas disponíveis que incluem entre outras “o uso de substâncias Químicas 

com reconhecido poder de destruição (hormônios de crescimento de uso 

veterinário), técnicas invasivas (cirurgias plásticas, piercing), atitudes drásticas 

(redução ou eliminação de refeições – bulimia e anorexia) e algumas sem 

possibilidade de recuperação (cânceres por uso de anabólicos)” (CARREIRA FILHO, 

2005, p. 75). Desta forma abre-se a porta que leva os adolescentes ao uso dos 

suplementos e drogas que prometem contribuir, de médio a curto prazo, para a 

conquista do corpo desejado, idealizado ou idolatrado. Surge a droga como 

alternativa mais eficaz para resolver a insatisfação com o próprio corpo. 
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Em estudo realizado por Carreira Filho (tese de doutoramento defendida em 

2005), o autor pesquisa sobre a prevalência do uso de substâncias Químicas com o 

objetivo de modelagem corporal entre adolescentes de 14 a 18 anos, de ambos os 

sexos, do município de Caetano do Sul, São Paulo, no ano de 2003. Tal estudo 

investigou também a satisfação com as características corporais. Foram 

consideradas as questões estéticas, peso e altura corporal, musculatura, aparência 

geral, observação do corpo pelos membros do mesmo sexo e sexo oposto e, 

finalmente, os desejos de alteração corporal manifestado pelos alunos. Os 

resultados apontaram para um alto nível de insatisfação com a forma física e 

também a utilização de substâncias Químicas e de alternativas que são 

apresentadas como mais breves na conquista do corpo idealizado (como exemplo a 

aplicação de Botox e a lipoaspiração). Observou-se também que os usuários de 

alternativas para a modelagem corporal fazem uso simultâneo de mais de uma 

substância ou técnica para a alteração corporal.  

 O autor afirma que esse alto grau de insatisfação dos adolescentes e o uso 

de substâncias Químicas estão fortemente relacionados com a mídia. A força desta, 

hoje com abrangência globalizante e globalizada, permite a proliferação de 

comportamentos, formas e atitudes que são “exigidas” para que se faça parte de um 

grupo de sucesso (reconhecidos e identificados). A moda, exigindo a exposição 

corporal identificada com padrões próprios dos “Deuses da Beleza”, determina 

ações as mais distintas na conquista desta ou daquela forma visual socialmente 

aceita. Assim como nos coloca Coimbra (2001, apud CARREIRA FILHO, 2005, 

p.80), “a mídia é um dos mais importantes equipamentos sociais no sentido de 

produzir esquemas dominantes de significação e interpretação do mundo e que os 

meios de comunicação, portanto, falam pelos e para os indivíduos”. Essa 

possibilidade associada à necessidade de afirmação e reconhecimento presentes 

entre os adolescentes propicia a aproximação desses jovens das possibilidades de 

mudança corporal disponíveis. 

 Ainda nesse trabalho, Carreira Filho afirma que os anabólicos esteroides 

androgênicos (EAA) constituem-se no principal referencial de substâncias utilizadas 

para alterar a estrutura corporal, ampliando circunferências e definindo estruturas 

musculares em feixes, especialmente desejados, e que os autores estudados, em 
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sua revisão de literatura, afirmavam o esporte como a motivação principal para o uso 

das mesmas. Entretanto, os dados encontrados no estudo desenvolvido por ele 

levam a crer que este fato não condiz com a realidade. O autor afirma que a 

motivação principal dos jovens e adolescentes reside na necessidade de superação 

de mal-estares, das mais diferentes ordens e intensidades, e que estão 

demonstrados no percurso estabelecido pelos usuários de drogas lícitas ou ilícitas. A 

insatisfação corporal em pleno processo de crescimento, frente às exigências 

culturais e sociais, encontra forte motivação, entre jovens e adolescentes, na 

necessidade de adequação corporal ao que está em evidência. O rendimento 

esportivo, considerado por inúmeros autores como motivador do uso dos EAA, 

parece não refletir a realidade comportamental entre jovens adolescentes brasileiros.  

 O estudo de Carreira Filho (2005) traz também a informação que o processo 

de aproximação dos adolescentes com a modelagem corporal associada à adoção 

de substâncias Químicas têm semelhanças com a aproximação do uso/abuso de 

outras substâncias Químicas lícitas ou ilícitas. Os dados confirmam ainda que 

mesmo entre os usuários declarados, que dizem usar substâncias Químicas com a 

finalidade de alteração corporal, o conhecimento dos riscos é bastante reduzido. O 

autor afirma que inúmeros estudos apontam para a imperiosa necessidade de 

programas para detecção precoce e de orientação quanto à adoção de 

comportamentos de risco entre os jovens, em especial para o uso e abuso de drogas 

(GOLDBERG et al, 1996; RIBEIRO e PERGHER, 1998, MINAYO e DESLANDES, 

1998; LARANJEIRA, 1999; MARQUES e CRUZ, 2000; TAVARES, BÉRIA e SILVA 

DE LIMA, 2001, apud CARREIRA FILHO, 2005, p. 94), não recomendando tais 

atitudes.  

 A partir do conhecimento do tipo de informação e de como ela está sendo 

usada pelo jovem, os profissionais podem lidar de maneira mais adequada com as 

questões sobre droga (RIBEIRO, PERGHER, TOROSSIAN, 1998, apud CARREIRA 

FILHO, 2005). Uma constatação que se faz fundamental nesse estudo é que não 

foram observados programas de orientação para adolescentes e jovens quanto à 

adoção de comportamentos de risco e, em especial, quanto ao uso e abuso de 

drogas com finalidade de alteração corporal. Segundo esse autor são inúmeros os 

trabalhos que apontam para a necessidade de programas para este tipo de 
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orientação e a crescente preocupação com esse comportamento e os índices de 

uso/abuso em constante crescimento, passa a ser um problema de saúde pública.  

Assim, os dados levantados por Carreira Filho nos permitem afirmar que há 

um terreno fértil para a inserção de programas de elucidação e orientação entre os 

adolescentes que, certamente, poderão resultar no distanciamento ou no 

afastamento dos jovens dessas técnicas e substâncias. As ações educativas, 

centradas nas escolas, devem procurar oferecer informações sobre os riscos e 

danos à saúde que são provocados pelo uso e abuso dessas substâncias.  

O presente texto tem por finalidade motivar o desenvolvimento de uma ação 

interdisciplinar envolvendo, a princípio, profissionais da área da Educação Física e 

da Química. Entendo que seja necessário realizar um levantamento inicial sobre o 

uso de substâncias Químicas entre os adolescentes com finalidades específicas, tais 

como, aumentar a massa muscular, dar mais vigor e disposição, tirar o sono, 

emagrecer etc., para, então, iniciarmos um processo educacional.  

 

Referência: 

CARREIRA FILHO, D. Prevalência do uso de substâncias Químicas com 

objetivo de modelagem corporal entre adolescentes de 14 a 18 anos, de ambos os 

sexos, do município de São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil, 2003. 2005. 225f. 

(Doutorado em Saúde da Criança). Pós-Graduação da Faculdade de Ciências 

Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. 
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9.3. TEXTO TRABALHADO NO PRIMEIRO DIA DE AULA PELOS BOLSISTAS 

MUDANÇAS FISIOLÓGICAS NO ORGANISMO EM CURTO E LONGO PRAZO 

 
Você sabe a diferença entre atividade física e exercício físico? 

Segundo o fisiologista Turíbio Leite Barros Neto, atividade física é toda a situação em que a pessoa 

aumente seu metabolismo, ou seja, seu gasto de energia. Por exemplo: se está sentada, em repouso, 

levanta-se e começa a caminhar, está fazendo uma atividade física, pois aumenta seu consumo 

energético. Já o exercício físico é usado como sinônimo de esporte. 

Algumas alterações fisiológicas em curto e longo prazo: 

 

[1] Por ser uma substância vasodilatadora o óxido nítrico faz com que os vasos das pernas e 

braços dilatem fazendo com que os músculos tenham um aumento devido a maior irrigação 

do tecido; 

[2] Uma característica importante dos treinamentos de esportes em que o esforço exercido tem 

duração mínima igual a dois minutos, é que o sistema cardiorrespiratório do atleta não é 

capaz de absorver e transportar o oxigênio suficiente até as células produzindo assim ácido 

lático através da redução do ácido pirúvico. O ácido lático tem a propriedade de inibir a 

contração muscular, e o trabalho fica inibido e o atleta apresenta sinais e sintomas de fadiga 

(dores). 

[3] Atletas de modalidades esportivas aeróbicas, como nadadores, corredores de longa 

distância, ciclistas, remadores e praticantes de triatlo, tendem a apresentar frequência 

cardíaca de repouso mais baixa que a de indivíduos sedentários. Em pesquisas realizadas já 

foram encontrados maratonistas de elite com frequência cardíaca de cerca de 30 batimentos 

por minuto em repouso! (adaptações fisiológicas do corpo aos exercícios físicos); 

 

Cabe-nos lembrar de que é muito importante, neste processo, a possibilidade de utilização também 

das gorduras como forma de energia.  Nos sistemas aeróbicos a utilização de maior ou menor 

quantidade de gorduras será função basicamente da intensidade e da duração da atividade realizada. 

Quanto mais intensa e curta for a atividade, maior a utilização de glicose em contrapartida que quanto 

menos intensa e mais  prolongada, maior será a utilização de gorduras. 

 

 

 

 
 Elevação da pressão arterial 
 Aumento da produção de óxido nítrico 
[1] 
 Produção de ácido lático [2] 
 Alteração da freqüência cardíaca [3] 
 Elevação da quantidade de oxigênio nas 
células 
 Melhora a estrutura e as funções dos 
ligamentos, dos tendões e das articulações 
 

 
 Aumentos na capacidade para suportar 

os níveis de ácido láctico sanguíneo 
durante o exercício máximo (explosivo) 
após treinamento 

 Melhora a capacidade de trabalho  
 Melhora a imagem de si próprio 
 Redução da ansiedade e depressão 
 Melhora sensação de bem-estar 
 Melhora apetite e o ritmo de sono. 

 

http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2010/07/05/homens-e-mulheres-nao-podem-ter-mesma-formula-para-frequencia-cardiaca/
http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2010/07/05/homens-e-mulheres-nao-podem-ter-mesma-formula-para-frequencia-cardiaca/
http://www.blogdasaude.com.br/saude-fisica/2010/07/05/homens-e-mulheres-nao-podem-ter-mesma-formula-para-frequencia-cardiaca/
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9.4. Figuras utilizadas na atividade da aula três 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  
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Figura 16.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  
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Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  
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Figura 20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  
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Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. 
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9.5. Descrição sucinta das aulas  

9.5.1. Aula número um 

 

Quadro 2. Descrição sucinta da aula um. 

 

 

AULA TEMA DESCRIÇÃO SUCINTA MEIOS 

1 Mudanças fisiológicas 
que ocorrem no 
organismo durante a 
prática de atividades 
físicas. 

 Os bolsistas começaram a aula explicando como planejaram a atividade. 

 Depois, distribuíram um texto sobre as mudanças fisiológicas que ocorrem no 
organismo durante a prática de atividades físicas. 

 Alguns alunos leram o texto voluntariamente para a turma. 

 A cada parágrafo a leitura foi interrompida e os bolsistas fizeram as 
considerações necessárias: diferenciaram atividade de exercício físico, 
explicaram as alterações físicas que ocorrem a curto e longo prazo, 
associaram a produção de ácido lático com a atividade física e mostraram a 
sua fórmula. 

 O Professor de Educação Física interveio e falou sobre atividade aeróbica e 
anaeróbica. 

  A bolsista de Química aprofundou sobre o ácido lático, arguindo os alunos 
sobre as reações e as funções orgânicas envolvidas. Os alunos responderam 
de acordo.  

  Os alunos levantaram questões pessoais para discussão, mas ainda houve 
prevalência do assunto "atividade física".  

 A bolsista de Química tomou a palavra e explicou o tópico em questão, 
associando as reações Químicas com atividade física. No ponto em que falou 
sobre atividades aeróbicas e anaeróbicas e as fontes energéticas utilizadas 
introduziu, de maneira sutil, o tema suplementação alimentar e esboçou uma 
prévia de quais seriam os assuntos das próximas aulas. 

 Linguagem oral e 
escrita. 

 Texto "Mudanças 
fisiológicas no organismo 
em curto e longo prazo". 
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9.5.2. Aula número dois 

 

Quadro 3. Descrição sucinta da aula dois. 

AULA TEMA DESCRIÇÃO SUCINTA MEIOS 

2 Aferição da frequência 
cardíaca e medição do 
diâmetro da coxa pré e 
pós atividade física. 

 Os bolsistas começam a aula com a exposição do planejamento do dia. A 
atividade tinha o objetivo de fazer os alunos perceberem as mudanças 
fisiológicas que ocorrem no organismo, conforme explorado teoricamente na 
aula anterior.  

 Foi feita a divisão da turma em dois grupos: 1 na cama elástica e na bicicleta 
ergométrica e o outro na corrida, polichinelo e flexão de braço. 

 Os bolsistas ensinaram a fazer a aferição e explicaram os pontos de maior 
facilidade para fazê-lo. Todos os alunos fizeram a aferição.  Logo na 
sequência os alunos começaram a fazer as atividades físicas.  

 O grupo que ficou com a corrida teve 1 minuto para realizar a atividade com 
alta intensidade; após o término realizaram novamente a aferição da 
frequência cardíaca. A grande maioria ficou espantada com o aumento do 
número de batimentos cardíacos por minuto. 

 Esse mesmo grupo realizou uma segunda bateria dos mesmos exercícios com 
mesmo tempo e intensidade e refizeram a aferição.  

 Os bolsistas chamaram a atenção dos alunos para a variação da frequência 
cardíaca estando em repouso e depois de atividade física.  

 As alunas do grupo que ficou na bicicleta e nas camas elásticas, mediram o 
diâmetro da coxa, fizeram dez minutos de atividade e mediram uma segunda 
vez. Todas notaram o aumento do diâmetro. 

 Houve a exposição dos resultados obtidos e em relação a eles foi feita a 
discussão de quais as causas das mudanças. 

 Finalização da aula com retomada mais uma vez do tema e agradecimentos. 

 Linguagem oral. 

 Corpo. 

 Bicicleta 
ergométrica. 

 Camas elásticas. 

 Relógios. 

 Fita métrica. 
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9.5.3. Aula número três 

 

Quadro 4. Descrição sucinta da aula três. 

 

 

 

 

AULA TEMA DESCRIÇÃO SUCINTA MEIOS 

3 Relações existentes 
entre corpo perfeito, uso 
de substâncias, prática 
de atividade física e 
mídia. 

 Os bolsistas levaram os alunos para o pátio da escola e fizeram a divisão da 
turma em grupos para realização da atividade. 

 A atividade do dia foi fazer correlações entre imagens e palavras. Um texto 
deveria ser escrito pelos alunos para expor as correlações feitas Os bolsistas 
passaram em todos os grupos para ajudar na atividade.  

 Durante as discussões, os grupos trouxeram questões pessoais, o caso de 
doping da nadadora Rebeca Gusmão e questões referentes a doenças 
relacionadas à busca do corpo perfeito. "Qual a diferença entre bulimia e 
anorexia?" 

 Os bolsistas, em acordo com a professora de Química, definiram que essa 
atividade fosse valorizada em 3 pontos. 

 Linguagem oral e 
escrita. 

 Jogo feito com 
imagens e palavras 
coladas e plastificadas 
sobre papel cartão. 

 Papel. 

 Caneta. 
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9.5.4. Aula número quatro 

 

Quadro 5. Descrição sucinta da aula quatro. 

 

AULA TEMA DESCRIÇÃO SUCINTA MEIOS 

4 Esporte e doping.  Os bolsistas organizaram uma apresentação em Prezi. A aula foi iniciada com 
exemplos de esportistas famosos que foram pegos no antidoping, com 
apresentação das substâncias encontradas no exame de cada atleta. 
Apresentaram a cocaína e instigaram os alunos a dizer quais são as funções 
Químicas presentes na mesma (algo que já havia sido estudado por eles). 

 Após essa introdução os bolsistas iniciaram o assunto doping por meio de 
perguntas e repostas.  A primeira foi “O que é doping?”. Como resposta, 
fizeram uma breve apresentação do histórico do doping. Durante a explicação 
houve a retomada de temas já trabalhados em outras aulas pelos próprios 
bolsistas. 

 Eles fizeram a classificação das substâncias dopantes e chamaram atenção 
para o grupo que será mais trabalhado: os esteroides anabolizantes.  

 Os bolsistas deram uma explicação do processo de funcionamento e do 
mecanismo de ação de uma das substâncias, a Testosterona. Logo na 
sequência o assunto "efeitos colaterais" foi trazido à tona. 

 A seguir, os bolsistas apresentaram uma reportagem sobre doping e ao 
término abriram espaço para discussão. 

 Os bolsistas e a professora exploraram o tema através de perguntas e 
respostas dos próprios alunos, recorrendo, em alguns casos, à apresentação 
em Prezi.  

 Ao final da aula, os bolsistas pediram que os alunos relacionassem a aula 
anterior (jogo para relacionar) com a aula sobre doping. 

 
 
 
 
 
 

 Linguagem oral e 
escrita. 

  Ferramenta Prezi. 

 Ferramenta 
Datashow. 

 Vídeo. 
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9.5.5. Aula número cinco 

 

Quadro 6. Descrição sucinta da aula cinco. 

 

AULA TEMA DESCRIÇÃO SUCINTA MEIOS 

5 Suplementos, mídia 
e beleza. 

 Os bolsistas iniciaram a aula com indicações sobre sites e revistas que tratam do 
assunto e fizeram com os alunos os últimos acordos sobre os trabalhos que 
seriam apresentados ao término de suas intervenções. 

 Os bolsistas explicaram o que são os suplementos alimentares, suas 
recomendações e usos e apresentaram o conteúdo dos suplementos que são 
importantes para a boa saúde. Ex: cálcio para a estrutura óssea e hemoglobina 
(ferro) para transporte de oxigênio  

 Fizeram uma introdução ao tema: Beleza e mídia. Exposição de corpos perfeitos 
pela mídia e breve histórico: A disseminação do padrão de beleza atual se iniciou 
com a expansão do cinema norte americano, com atrizes hollywoodianas. A 
boneca Barbie acabou influenciando o padrão de beleza feminino nos anos 80. 

 As alterações nos padrões de beleza existentes também foram apresentadas 
pelos bolsistas, que fizeram questionamentos sobre a saúde das pessoas que 
fazem de tudo para se enquadrar neles. 

 Algumas possibilidades para o uso de suplementos foram levantadas e também 
foi ressaltada a importância da indicação e orientação médica para o uso dos 
mesmos. 

 Os bolsistas deixaram claro que o suplemento não irá substituir uma refeição. 

 Os alunos perguntaram a respeito de interações entre suplementos e outras 
substâncias. 

 Os bolsistas inseriram o tópico Efeitos dos Suplementos. Uma aluna trouxe 
exemplo do mau uso do suplemento. 

 *Apresentação de um esquema de diferenciação ente suplementos e 
anabolizantes. Professora interveio na explicação.  

 Os bolsistas fizeram uma ressalva de que os anabolizantes podem ser utilizados 
como tratamento. 

 Questão muito trabalhada durante a aula pelos bolsistas: diferença entre os 
organismos. “Cada um reage de uma forma e cada um precisa de uma coisa”. 

 Linguagem oral e 
escrita  

  Ferramenta 
PowerPoint. 

 Ferramenta 
Datashow 

 Vídeo 

 Quadro negro 

 Giz 
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9.5.6. Aula número seis 

 

Quadro 7. Descrição sucinta da aula seis.

AULA TEMA DESCRIÇÃO SUCINTA MEIOS 

6 Injustiça do doping.  No início da aula os bolsistas levaram os alunos para o pátio, explicaram a 
atividade e fizeram a divisão dos grupos. 

 A primeira atividade foi uma corrida na qual cada aluno largaria de um lugar. Com 
isso o aluno que saísse mais a frente teria mais vantagem sobre os demais. 
Quanto mais à frente fosse a saída do aluno maior seria a “quantidade de doping” 
utilizada pelo mesmo. Correu um grupo por bateria. 

 A segunda atividade foi uma luta onde um oponente deveria tentar derrubar dois. 
Esses fizeram alusão à vantagem inicial obtida por quem faz o uso de esteroides 
anabolizantes. 

 Houve a participação de alguns bolsistas nas atividades juntos aos alunos.  

 Os bolsistas fizeram a retomada dos temas trabalhados em outras aulas e 
chamaram atenção para o fato de nem sempre o doping ser garantia de vitória. 

 Os bolsistas trouxeram a questão dos valores morais envolvidos no doping, a 
questão da pressão sofrida pelos atletas: treinador, patrocinador, mídia e pressão 
individual. 

 Alunos trouxeram perguntas do cotidiano. 

 Alunos e bolsistas levantaram o interesse da mídia de esconder que certos 
esportistas foram pegos no doping e a questão de o doping não ajudar apenas 
fisicamente, mas também psicologicamente. 
 
 
 
 
 

 Linguagem oral 

 Corpo 

 Brincadeira 

 Colchonetes 

 Pátio 
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9.5.7. Aula número sete 

 

Quadro 8. Descrição sucinta da aula sete. 

AULA TEMA DESCRIÇÃO SUCINTA MEIOS 

7 Avaliação dos 
alunos 

 A aula foi dedicada à apresentação dos trabalhos feitos pelos alunos, como atividade avaliativa. 
Os bolsistas estavam sentados nas carteiras junto aos demais alunos para assistirem a 
apresentação. 

 O primeiro grupo apresentou o trabalho sobre o uso de anabolizantes e os riscos que isso pode 
trazer para a vida dos atletas e das pessoas que os utilizam. Deram sequência ao trabalho 
falando de alimentos que podem suprir as necessidades do corpo para que não seja necessário o 
uso dessas substâncias. Trataram dos termogênicos, substâncias que aceleram o metabolismo, e 
da diferença entre o metabolismo do homem e da mulher. Quando falaram sobre suplementação, 
um grupo de alunos apresentou uma embalagem de suplementos para ilustrar e dar mais 
detalhes sobre o tema trabalhado e, ao longo da apresentação retomaram as explicações dos 
bolsistas. Ex: importância do nutricionista, tipos de suplementos, seus usos, suas indicações. Os 
alunos afirmaram que o uso de suplementação é válido desde que com indicação do nutricionista, 
já os anabolizantes nunca são indicados e ressaltaram a importância da prática de atividades 
físicas e a questão psicológica envolvida com o uso dos anabólicos. Concluindo, assim, o 
trabalho. 

 O segundo grupo tratou de anabolizantes: explicou o que são e as consequências do uso. 
Apresentou a derivação dos esteroides, principalmente a testosterona. Trouxeram de forma 
bastante sucinta as suas características, no que e como atuam. Fizeram a diferenciação entre 
mulheres, homens, adolescentes e alertaram para os riscos aos quais todos esses grupos estão 
sujeitos, como exemplo, o risco de contaminação pelo sangue. Os alunos trouxeram um estudo 
de 2007, que foi realizado em mais de 81 mil países e que entrevistou mais de 8.500 pessoas 
tratando do uso de anabólicos no esporte.  

 A apresentação do terceiro trabalho começou com a exposição de dois vídeos. O grupo falou de 
suplementação e anabolizantes e mostrou o que ocorre com quem usa. A bolsista pediu que os 
alunos dessem ênfase ao assunto alimentação. Assim eles fizeram. Apresentaram um quadro 
com informações sobre vários nutrientes, no que agem e em quais alimentos são encontrados. 
Um quadro para vitaminas e outro pra minerais. 

 A atividade foi avaliada em seis pontos da disciplina de Química. 
 

 Linguagem 
oral e escrita 

 Ferramenta 
Datashow. 

 Ferramenta 
PowerPoint. 

 Laptop 

 Vídeos 

 Amostras de 
suplementos. 
 


