
/pós



Pesquisa Educacional e 
Transdisciplinaridade: sistemas 
abertos de conhecimento 



Eixos temáticos: Saúde



01.
Como 
desenvolver eixos 
temáticos?



Eixos temáticos

Os Eixos Temáticos são o agrupamento 
de temas que auxiliam na orientação e 
no planejamento do trabalho, suscitando 
questões relacionadas à um determinado 
assunto e o articulando com outros 
assuntos. Estes Eixos Temáticos não são 
estanques, pelo contrário, são abertos e 
estão constantemente em construção.



Eixos temáticos

→ As áreas de conhecimento, dentro das 
especificidades e/ou articulando-se entre 
si deverão, a partir dos eixos definidos, 
propiciar uma aprendizagem 
interdisciplinar, pensando a realidade por 
meio de uma visão de totalidade, 
buscando compreender as 
determinações econômicas, sociais, 
políticas e culturais colocadas 
historicamente na formação do 
profissional.



Eixos temáticos

→ Cada um desses eixos temáticos é 
constituído por uma rede de 
conhecimentos denominada temas, os 
quais, por sua vez, se desdobram em 
subtemas/tópicos. Cada tópico é 
entendido como a menor unidade de 
ensino a ser trabalhada em sala de aula, 
tendo em vista as competências e as 
habilidades que se deseja desenvolver. 



Eixos temáticos

→ Deve-se evitar um fazer pedagógico espontâneo, 
mecânico, repetitivo, entendendo que as situações 
de ensino são situações didáticas, determinadas e 
determinantes. 
→ Deve entender o comprometimento da sala de 
aula com a escola, a comunidade, a sociedade e a 
cultura, numa prática educativa assim 
intencionalizada. 
→ Devem-se articular as dimensões humana
(relacionada aos aspectos afetivos e cognitivos
embebidos de humanidade), técnica (o saber-fazer
seu planejamento, seus planos de aula e lidar com
elementos eminentemente técnicos) e política
(compreender as ações pedagógicas enquanto
escolhas em direção à humanização ou não), como
nos indica Candau (1989).



02.
Planejamento



Eixo temático

→ Discussão com a equipe pedagógica 
sobre o eixo a ser trabalhado.
→ Definição com os professores a 
aplicação do eixo nos diferentes 
segmentos.
→ Definição de checkpoints
→ Definição da culminância do projeto
→ Definição do que é sucesso
→ Avaliação 360o





03.
Saúde - Ciências 
humanas



Violência, gênero e 
sociedade

→ Movimentos feministas.
→ Igualdade social.
→ Racismo.



Revolta da vacina

→ Relacionar de forma interdisciplinar 
(Bio x His) a história de Oswaldo Cruz e a 
revolta da vacina.



Revolução industrial

→ Analisar como a revolução industrial e 
agrícola interferiram nas condições de 
vida da humanidade.



Qualidade de vida

→ Qualidade de vida: saúde individual, 
coletiva e ambiental
→ Saúde e cidadania
→ Doenças emergentes, reemergentes e 
negligenciadas.



04.
Saúde - Ciências da 
natureza



Principais doenças

→ Principais doenças que afligiram a 
humanidade ao longo da história
→ Principais epidemias e endemias 
regionais
→ Estratégias de combate e prevenção



05.
Saúde: Linguagens



Romantismo – segunda 
geração (mal do século)

Versos íntimos (Augusto dos Anjos)

Vês! Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de sua última quimera.

Somente a Ingratidão – esta pantera –
Foi tua companheira inseparável!

Acostuma-te à lama que te espera!
O homem, que, nesta terra miserável,

Mora, entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.

Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,

A mão que afaga é a mesma que apedreja.
Se alguém causa inda pena a tua chaga,

Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!





Carine 2° ano professora Adriana
Quando escovo os dentinhos
Me alegra o coração
Pois sei que as bactérias
Não vão chegar não

Thiago 5° ano professora Márcia
Dor de Dente
Estava no verão num dia muito quente
Abusei do sorvetinho e me veio uma dor de 
dente
Fui ao dentista e não voltei nada contente
A dor era tão grande que acabei perdendo o 
dente
Agora aprendi a importância de escovar
De manhã começo cedo e não saio do espelho
Para sem dente não ficar



06.
Saúde: Matemática



Matemática e Qualidade 
de Vida

→ Aplicação de questionários e 
tabulação de respostas
→ Comparação de valores nutricionais
→ Comparação de gasto calórico de 
diferentes atividades físicas
→ Cálculo do IMC
→ Cálculo de dose letal de drogas
→ Fatores de risco e probabilidades
→ Curvas de sobrevivência de diferentes 
países



07.
Integrando 
conhecimentos



→ Não esquecer que o objetivo não é 
trabalhar sua disciplina!
→ Discutir método e resultados “fora da 
caixa”.
→ Não esquecer de quem é o 
protagonista da aprendizagem.
→ Avaliação deve ser condizente com o 
projeto e respeitar as inteligências 
múltiplas.




