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RESUMO 

Na presente pesquisa propõe-se a reflexão acerca da abordagem STEAM no ensino bilíngue 

dos anos iniciais da Educação Básica. A sigla STEAM representa as iniciais de diferentes áreas 

do conhecimento, refere-se à integração das áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Arte e 

matemática. A referida abordagem impulsiona a investigação, a colaboração e o diálogo em 

diferentes momentos do processo de criação e vivência do projeto transdisciplinar. A 

investigação realizada pelo grupo de pesquisa Educação Bilíngue do Instituto Superior de 

Educação Ivoti surgiu no contexto do primeiro ano da pandemia em 2020. Chamou a atenção 

das coordenações do Ensino Bilíngue, integrantes do grupo, o quanto as docentes estavam 

engajadas em qualificar as aulas, mobilizadas pela necessidade de criar algo inovador, 

interessante que mantivesse o interesse dos alunos nas aulas remotas. Com intuito de ajudar as 

instituições, docentes e alunos bilíngues, partiu-se para o estudo da abordagem STEAM e criou-

se, em conjunto, projetos experimentais que foram aplicados nas diferentes escolas. Objetiva-

se observar o quanto os vieses transdisciplinares eram aplicáveis nas aulas do Bilíngue e o 

quanto as crianças se engajavam na elaboração de uma pergunta que visasse à resolução de um 

problema na investigação coletiva pela constante troca de ideias de forma colaborativa. 

Igualmente, para observar a situação de mais uma perspectiva, realizou-se uma análise dos 

vídeos produzidos pelas professoras para as aulas assíncronas, já que as línguas adicionais 

precisavam muito do uso das imagens para levar os conhecimentos aos alunos. Metodologia 

distinta das aulas mediadas na língua materna. A análise foi realizada a partir da observação 

das aulas gravadas (vídeos) nas diferentes escolas e com várias professoras. Elencou-se critérios 

que permitiam a observância da presença da abordagem STEAM e do quanto ela impulsionava 

o interesse, participação e aprendizagem. Os resultados mostraram que o cenário da educação 

bilíngue é um campo aberto para a vivência da transdisciplinaridade, posto que o fomento ao 

pensamento crítico e criativo assim como a formação da consciência global, é uma constante. 

Percebeu-se que os alunos bilíngues foram estimulados a observar, questionar e a sugerir, 

oportunidade que emerge do levantamento de hipóteses diante de uma questão matemática, fato 

ligado à natureza ou ainda uma pergunta de âmbito cultural que envolve a arte, por exemplo. A 

tecnologia foi a parceira das criações. Nesta paisagem investigativa, o protagonismo foi das 

professoras juntamente com as coordenações que apoiaram e promoveram muito momentos de 

diálogo e criação coletiva. Os entrelaçamentos reflexivos foram permeados pelos fios de 

diálogo com teóricos da educação bilíngue (Moura, Garcia) da formação continuada (Libâneo, 

Imbernon). A investigação realizada ajudará docentes e instituições a revisitarem suas 

propostas de educação bilíngue, lançando as escolas da Rede Sinodal, envolvidas no projeto, à 

frente na inovação metodológica e na formação de sujeitos autônomos, respeitosos e 

estimuladores da diversidade cultural.  
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