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Esse trabalho trata-se do relato de uma experiência de estágio, referente ao último ano
de graduação do curso de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina, que teve como
objetivo trabalhar com professores de uma Escola Estadual de Ensino Fundamental I a
questão dos Temas Transversais. Desde 1998, a educação brasileira tem seguido novas
regulamentações legais. A partir da implementação dos Padrões Curriculares Nacionais
(1998), os conteúdos a serem ensinados em sala de aula foram dispostos em dois grupos: no
primeiro grupo estão os conteúdos das áreas de conhecimento como, por exemplo, Português,
Matemática, Geografia, História, Ciências Naturais, Arte, Língua Estrangeira e Educação
Física, já no segundo grupo, estão alocados os conteúdos organizados em “temas
transversais”, que não são caracterizados como áreas do conhecimento, mas são temas
ministrados no interior destas, sendo eles: Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde,
Orientação Sexual, Trabalho e Consumo (BRASIL, 1998).
De acordo com os PCNs (1998), trabalhar com temas transversais pode favorecer o
desenvolvimento da autonomia, o aprendizado da cooperação e da participação social,
condição fundamental para que os alunos se percebam como cidadãos. Uma educação voltada
para a cidadania exige que questões sociais sejam apresentadas para os alunos, possibilitando
assim, a aprendizagem e a reflexão do aluno. Por se caracterizarem como questões sociais, os
temas transversais são processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, são
questões de caráter urgente, que interrogam sobre a vida e a realidade que tem sido
construída, sendo assim, importante a aprendizagem de conteúdos que são relativos a essas
dimensões (BRASIL, 1998).
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Comprometer-se com uma educação que trabalhe as questões sociais dentro dessa
perspectiva da cidadania coloca em cheque a questão da formação dos educadores. Sabe-se
que, tradicionalmente, a formação desses profissionais não abrange essa dimensão social e
ainda, levando-se em consideração as tendências predominantes das escolas de formação
inicial, observa-se que essa formação voltou-se para a concepção de neutralidade do
conhecimento e do trabalho educativo. Assim, reconhece-se a necessidade da criação de
programas que contemplem a formação continuada desses educadores, que proporcionem para
eles o debate e a reflexão sobre as questões sociais e seus valores, abrindo um espaço para
construção e reconstrução de seu próprio trabalho (BRASIL, 1998).
Tendo isso em vista e acreditando na importância de se trabalhar esses temas com as
crianças, uma escola Estadual de Ensino Fundamental I, localizada na região de Londrina,
entrou em contato com a professora coordenadora de estágio em psicologia escolar, docente
da Universidade Estadual de Londrina, solicitando um trabalho com as educadoras do Ensino
Fundamental, relacionado aos temas transversais da educação, dando ênfase à educação
sexual. A equipe pedagógica considerava frágil o conhecimento das professoras em relação ao
tema e percebiam que elas tinham dificuldades de trabalhar com o assunto no cotidiano
escolar.

Diante de tal pedido, duas alunas do quinto ano de psicologia foram até a escola

desenvolver o trabalho.
Foram realizados quatro meses de observações e interações na escola para que fosse
possível identificar a real demanda das professoras. Foi feito um levantamento, através de
uma entrevista semi-estruturada, do que as professoras já sabiam sobre os temas transversais,
para que assim fosse possível propor atividades que lhes ajudassem de maneira eficaz a
trabalhar com tais temas em suas práticas pedagógicas.
Desde o princípio as atividades estiveram atreladas à Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky.
Todos os meses de observações e os levantamentos iniciais sobre o que as professoras sabiam
sobre o tema esteve estritamente relacionado com o conceito de Zona de Desenvolvimento
Proximal. Nas palavras de Vigotski (1999), esse conceito pode ser entendido como
(...) a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma
determinar através da solução independente de problemas e o nível de
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com
companheiros mais capazes.(p. 112-113)
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Assim, entende-se que para que uma intervenção na Zona de Desenvolvimento
Proximal seja eficaz, primeiro deve-se caracterizar aquilo que a pessoa já sabe, para num
segundo momento se pensar naquilo que a pessoa consegue realizar com a ajuda de outra
pessoa mais experiente, mas que um dia conseguirá realizar sozinha, sendo essa fase do
desenvolvimento denominada como zona de desenvolvimento potencial. A distância entre o
que a pessoa já sabe fazer e o que ela consegue fazer com a ajuda de outros se denomina zona
de desenvolvimento proximal. É nessa zona que a interferência de outros indivíduos é
transformadora. Os processos já consolidados não necessitam da ação do outro para ser
desencadeado e os processos que não foram iniciados não se beneficiam da ação externa
(OLIVEIRA, 1993).
Dessa forma, tendo feito um levantamento inicial do conhecimento que as professoras
tinham sobre os Temas Transversais, a equipe de estágio propôs à equipe pedagógica da
escola um plano de oficinas, que seriam realizadas a cada quinze dias e que tinham como
objetivo discutir e realizar atividades com as professoras, que tivessem como foco principal os
temas: ética e valores, educação sexual e saúde. Assim que a proposta foi aceita, as alunas de
estágio iniciaram a confecção das oficinas. Essas oficinas tinham como objetivo não só
trabalhar com as professoras os temas transversais, mas também oferecer suporte material
para que elas conseguissem trabalhar tais temas com seus alunos.
Em função da dinâmica da escola, foi necessário dividir as professoras em dois
grupos de dez professores em cada. O primeiro encontro trabalhou o tema ética e valores, e
dentro dessa perspectiva, algumas atividades foram propostas. A primeira foi a realização de
uma dinâmica na qual as professoras deveriam escrever em um papel uma situação em que
tiveram dificuldade de manter uma postura ética diante dos alunos. No primeiro grupo, elas
não escreveram nada alegando que não se lembravam de nenhuma situação assim, até que
uma das professoras começou a contar sobre a dificuldade que ela tinha de lidar com a postura
de um dos alunos, considerados como “hiperativo”. A professora contou ao grupo que em
alguns momentos seu nível de irritação com tal aluno era tão grande, que ela chegava a
agredi-lo verbalmente. Diante de tal relato, as professoras passaram a pensar junto em como
agir de maneira ética mesmo quando a situação é de estresse. No segundo grupo, em que foi
proposta a mesma atividade, as professoras não souberam mencionar nenhuma situação em
que havia sido difícil manter uma postura ética. Para finalizar o primeiro encontro, nos dois
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grupos houve a distribuição de uma apostila com dinâmicas que as professoras pudessem
realizar com seus alunos sobre o tema ética e valores.
No segundo encontro, também foram trabalhados com as professoras o tema ética e
valores. A sala de aula estava organizada com as carteiras em forma de círculo. Foi proposto
que as professoras sentassem em duplas e a atividade consistia em uma discussão entre a
dupla em que uma das pessoas deveria se posicionar a favor e outra contra determinado
assunto. Os papéis se invertiam logo em seguida. Essa dinâmica tinha como objetivo exercitar
o saber ouvir das professoras, ponderar sobre as diferentes opiniões e não se fechar para os
que pensam de forma diferente. O primeiro grupo participou da dinâmica realizando as
discussões de maneira condizente com o que havia sido proposto. Já o segundo grupo, as
professoras entraram na sala reorganizando as carteiras em forma de fila, distanciando-se das
estagiárias. Como elas estavam em número ímpar, a dinâmica foi realizada de maneira
diferente: todas deveriam posicionar-se uma hora contra e outra a favor. O tema nos dois
grupos foi medicalização. No segundo grupo, algumas professoras tiveram muita dificuldade
de se posicionar contra, dizendo ser difícil discordar de algo que você acredita. Para finalizar
a oficina, em ambos os grupos foi distribuído uma apostila com mais atividades sobre o
assunto para ser realizado com os alunos.
No terceiro encontro, foi trabalhado com as professoras o tema educação sexual e
saúde. Nesse dia tivemos apenas uma turma de professoras, pois algumas delas estavam em
reunião. Iniciamos apresentando um vídeo de uma propaganda em que uma criança pergunta a
mãe o que é virgem. A partir do vídeo propusemos para as professoras as seguintes questões:
O que vocês fariam nessa situação? Como vocês responderiam a questão da personagem?
Elas divertiram-se com a propaganda e houve bastante discussão. Algumas das professoras
falaram que teriam sua resposta pautada na biologia, outras já trouxeram questões como
afetividade e religião. Uma das professoras foi contrária ao fato da colega querer dar a
resposta baseada na religião e salientou que dessa forma a professora estaria passando valores
à criança que muitas vezes poderiam ser diferentes dos valores recebidos em casa, o que
poderia gerar até mesmo um conflito com a família. Ao fim desse encontro também
entregamos apostilas com dinâmicas sobre o tema que poderiam ser utilizadas com os alunos.
No quarto e último encontro também falamos sobre o tema educação sexual. Nesse
encontro também tivemos somente um grupo, no entanto estavam presentes todas as
professoras e as estagiárias de pedagogia da escola. A dinâmica desse encontro foi um pouco
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diferente das anteriores. Durante a semana anterior ao encontro, as estagiárias de psicologia
foram até a escola e pediram para o que os alunos do 4° e 5° ano escrevessem em folhas de
sulfite as dúvidas que tivessem sobre sexualidade. Vale ressaltar que duas semanas antes eles
haviam tido oficinas com outros estagiários de psicologia sobre o tema. No encontro com as
professoras, às estagiárias trouxeram os papeis dobrados dentro de uma caixa e cada uma
delas deveria retirar dois e dizer em voz alta, como responderiam para os alunos tais questões.
Algumas das perguntas foram: Por que menino tem pipi e menina tem perereca? Pode usar
saquinho de geladinho no lugar de camisinha? O que é transar? O que é AIDS? Como nascem
as crianças? Menino pode usar brinco? Muitas professoras tiveram dificuldades de responder
as perguntas. Algumas ainda usavam a religião como estratégia para respondê-las. Outras,
principalmente as estagiárias, tiveram uma postura um pouco diferente, dizendo que primeiro
tentariam entender o porquê da pergunta e logo em seguida responderiam tendo como
fundamento conceitos biológicos. As outras professoras tinham total liberdade de ajudar a
colega que estava respondendo a elaborar uma resposta mais adequada caso estivesse em
dúvida.
As oficinas foram finalizadas no quarto encontro, em que foi pedido para que as
professoras dessem um feedback sobre o que haviam acharam do curso. De uma maneira
geral, todas gostaram muito, disseram que a oportunidade de discutir tais temas e que o
trabalho em grupo contribuiu para que elas pudessem aprender mais com o trabalho dos
outros professores. Algumas delas já haviam aplicado às atividades das apostilas nos alunos e
também compartilharam a experiência. Ao fim das oficinas, pode-se perceber que as
professoras pareciam mais esclarecidas, orientadas sobre como trabalhar com os alunos esses
temas e, inclusive, mais dispostas a buscar novas propostas e formas de trabalhar com o
assunto, entendendo sempre sua importância para a formação integral do aluno.
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