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APRESENTAÇÃO 
 
 
 

 
“Deve-se ensinar o que vale a pena ser aprendido” 

(Rubem Alves) 
 
 
 

As palavras do educador Rubem Alves expressam, de maneira geral, o que os(as) 

educadores(as) da Rede Municipal de Ensino vêm discutindo há anos, e que resultou na presente 

publicação. 

Uma Rede séria e competente, como a de ensino do município de Florianópolis, tem a 

obrigação de refletir sobre o cotidiano escolar, os princípios políticos, os fundamentos teóricos e 

os métodos educacionais que marcaram a educação nos últimos anos. 

Os(as) professores(as), no entanto, não se restringiram a enaltecer ou a criticar as 

políticas públicas da educação de Florianópolis, mas sim, procuraram redigir um documento 

transparente, coletivo, que refletisse o resultado dos debates da formação, dos encontros daqueles 

que têm compromisso com a educação, independentemente de política ou ideologia. 

O presente documento recebe, por isto mesmo, nosso reconhecimento pela legitimidade e 

consistência com que foi elaborado. 

A idéia deste trabalho, que não é conclusivo, mas aberto a outras experiências, é 

conclamar todos(as) os(as) educadores(as) para conhecerem mais de perto o processo de ensino e 

aprendizagem que a Rede Municipal de Educação vem desenvolvendo nos últimos 03 (três) anos 

bem como uma proposta curricular, em princípio conceitual, visando a um aprimoramento cada 

vez maior. 

A concepção de educação que perpassa a proposta elaborada pelo conjunto de 

professores(as) da Rede, reconhece o indivíduo como cidadão, isto é, capaz de assumir uma 

postura crítica e criativa diante do mundo. Mundo que se transforma com rapidez incrível, nos 

campos científicos e tecnológicos, desafiando cotidianamente os seres humanos com novos 

dilemas éticos, perante os semelhantes e a preservação do meio ambiente e a própria 

sobrevivência com dignidade, diante do poder da comunicação que se tornou instantânea pelos 

meios informatizados. 

A criança que ingressa no ensino fundamental, ampliado para nove anos de duração, já 

está interagindo, não só com sua família, amigos de vizinhança, colegas da educação infantil, 

mas já é bombardeada pela mídia que ingressa maciçamente no seu lar, pela televisão, rádio e 

eventualmente, jornais, Internet, livros, com o que há de positivo, mas também um choque da 



 

realidade que torna o mundo presente na sua casa. A agressividade do mercado de trabalho 

compromete a estrutura familiar, ampliando a responsabilidade da escola na orientação do 

educando sobre os valores indispensáveis à construção de uma sociedade mais justa e solidária.  

Esta fase da educação, obrigatória constitucionalmente, é o mínimo de escolaridade 

exigida, insuficiente para a preparação do cidadão capaz para enfrentar a sociedade do 

conhecimento em que estamos inseridos, portanto, a Escola deve ser suficientemente atrativa 

para estimular, não só a permanência, mas, principalmente, preparar o jovem para que continue 

os estudos, em nível médio e capacitado a alcançar uma universidade de qualidade, se assim o 

desejar. O currículo e o plano político pedagógico da Escola devem contemplar as condições e os 

meios para que uma segura aprendizagem possibilite à criança e ao jovem sentir-se apto a 

inserir-se nesta sociedade pós-moderna. 

Deve-se ressaltar que esta proposta curricular dá seqüência ao processo educacional 

iniciado na Educação Infantil da Rede Municipal de Educação dentro da política de integração 

dos dois níveis iniciais da Educação Básica, ampliando as oportunidades de ingresso na creche e 

na pré-escola, rumo à educação do zero aos 14 anos. 

As propostas que compõem este livro expressam esta orientação. 

 

 

 

 

Florianópolis, janeiro de 2008. 

 

 

 

 

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz 

Secretário Municipal de Educação 
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INTRODUÇÃO 

 

Pedro Rodrigues da Silva 
Rosane Immig 

 
 

Nestes dois últimos anos, a discussão acerca da ressignificação do currículo, decorrente 

da ampliação do tempo do ensino fundamental para 09 anos, com ingresso das crianças aos seis 

anos de idade, e, o objetivo de melhor subsidiar a elaboração dos planos de ensino das unidades 

educativas trouxe a necessidade de promover estudos para a sistematização de novos referenciais 

curriculares para a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Neste sentido, o Departamento 

de Educação Fundamental, desenvolveu estudos e elaborou, de forma participativa com os(as) 

educadores(as) e contribuição de consultores, este documento. 

Documento organizado por uma introdução que traz compreensões, princípios e 

orientações gerais, seguido por um capítulo que discute a Alfabetização na perspectiva do 

Letramento, e outros, seguidos, organizados pelas áreas do conhecimento curricular. Capítulos 

que expõem e situam seu processo de discussão e elaboração, apresentando elementos da 

fundamentação da área, objetivos e conceitos/conteúdos, bem como, aspectos metodológicos e 

de avaliação, a serem contemplados enquanto currículo no Ensino Fundamental. 

A intenção ao sistematizar esta proposta com a Rede para a Rede é que estas sejam as 

referências discutidas e assumidas pelos(as) educadores(as), juntamente com os Parâmetros 

Nacionais, nos projetos pedagógicos e elaboração dos currículos das unidades educativas, 

salvaguardando suas especificidades. 

Esta proposta sugere referenciais na base da estrutura do sistema de ensino fundamental 

de 09 anos, embora, sua organização, nas diferentes áreas do conhecimento, igualmente, 

contemplar o currículo do sistema de ensino de 08 anos. Neste sentido, cabe ao grupo gestor das 

unidades educativas mobilizar os(as) educadores(as) e promover a discussão e a adequação de 

seu projeto político pedagógico, a fim de contemplar estes referenciais, de acordo com as 

aprendizagens já realizadas pelos(as) alunos(as). 

 

1. A PRODUÇÃO DE REFERENCIAIS CURRICULARES PELA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FLORIANÓPOLIS 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, sobretudo, a partir da década de 

80, tem o currículo como uma constante nas suas discussões. A partir de 90, tem-se empenhado 

em produzir e publicar documentos, que trazem referenciais curriculares, a serem considerados 
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pelos(as) educadores(as) ao elaborarem seus planos de ensino e projetos pedagógicos das 

unidades educativas. 

Num resgate histórico feito por Costa (2001), consta que em 1986, responsáveis pela 

educação do município mostraram interesse nas discussões sobre currículos. Aponta que o 

documento Os Primeiros Cem Dias da Nova Administração Municipal de Educação, na letra D, 

em que apresenta as Propostas da Secretaria Municipal de Educação, traz explícita a intenção 

na revisão dos conteúdos programáticos, vinculando esta ação à criação de espaços pedagógicos 

que foram se firmando no decorrer do processo de Encontros Pedagógicos. Estes eram 

estruturados através do Projeto: Séries de Ensino, que entre outros objetivos, tinham a pretensão 

de “(...) adequar o currículo, reavaliando-o sistematicamente de acordo com a realidade”. Porém, 

as discussões sobre propostas curriculares para a Rede iniciaram-se, mais especificamente, em 

1987, culminando com a elaboração do documento Conteúdos Programáticos – 1ª a 8ª série, 

apresentando um roteiro de conteúdos para cada disciplina e série do Ensino Fundamental, 

oficializado em 1991. 

Em meados de 1993, a equipe da Secretaria Municipal de Educação lançou o 

documento, Diretrizes e Metas para a Educação – Governo da Frente Popular 1993-1996 e, 

posteriormente, em 1996, resultado do Movimento de Reorientação Curricular, publicou o 

documento Traduzindo em ações: das Diretrizes a uma Proposta Curricular, como elemento 

fortalecedor do Projeto Político Pedagógico da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 

Em 2000, visando à implementação das políticas e diretrizes apresentadas no 

Movimento de Reorganização Didática, foi publicado o material intitulado Subsídios para a 

Reorganização Didática no Ensino Fundamental.  

Este histórico revela que a Secretaria Municipal de Educação tem presente que o 

currículo deve ser objeto de constantes discussões e atualizações, centrando o compromisso na 

qualificação da escola pública. Neste sentido, nenhuma proposta curricular pode se pretender 

definitiva. Reconhecer sua provisoriedade é aceitar as mudanças construídas na história, é 

adequar-se às diretrizes e legislação em vigor. 

 
Está posto, portanto, para cada época histórica, aquilo que é mais apropriado para se 
aprender e ensinar: uma época determinada não ensina qualquer coisa, nem qualquer 
corpo de saber. Ensina, sim, aquilo que sabe, que pode e deve ensinar. Aquilo que deve 
ensinar e, portanto, se sabe ensinar, nasce com as relações sociais dos indivíduos 
(FIGUEIRA, 1995, p.13-14). 

 

Com este entendimento e que a educação e o conhecimento não são definitivos, 

marcados para sempre, depois de determinados períodos, a Secretaria Municipal de Educação 

avalia, rediscute, reelabora, redimensiona projetos, amplia discussões, reconhece experiências, 
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adequa-se à legislação, enfim, sistematiza, num documento, seu conjunto de diretrizes 

curriculares, aspirações e discussões e o torna público. Esta proposta não nega o que foi 

produzido nas propostas curriculares anteriores, contemplando, complementando e aprofundando 

princípios, diretrizes e concepções que se reafirmam e se fortalecem no processo. 

 

2. NESTA CAMINHADA... 

 

Embora haja o reconhecimento de que os princípios e as diretrizes estabelecidas nos 

últimos documentos continuam a impulsionar ações, programas, projetos e práticas pedagógicas, 

os índices de desempenho educacional na Rede, o avanço das tecnologias da comunicação e da 

informação, a ampliação do tempo no Ensino Fundamental na Rede, entre outros, têm mostrado 

que é preciso estar atento para o que estamos fazendo e lançar um novo olhar sobre o currículo. 

Aqui, destaca-se a mudança na duração do tempo do Ensino Fundamental para nove 

anos1, que amplia não só a idade de escolaridade obrigatória, mas direitos e deveres de todos os 

cidadãos. Esta ampliação requer, além de outras responsabilidades, uma reorganização de 

tempos, espaços e currículos, uma vez que seu objetivo é “assegurar a todas as crianças um 

tempo mais longo de convívio escolar com maiores oportunidades de aprendizagem” (MEC, 

2004). 

No intuito de corresponder aos objetivos desta ampliação, a formação continuada nestes 

dois últimos anos voltou-se, especificamente, para o Movimento de Ressignificação Curricular, 

considerando a inclusão das crianças com seis anos no Ensino Fundamental na Rede Municipal, 

desde 2006. Desta forma, redimensionou a formação, principalmente, àquela voltada para a 

alfabetização, de modo a contemplar esta nova demanda. Intensificaram-se as reflexões 

referentes à democratização do ensino público – gestão, acesso, permanência, continuidade e 

compreensões sobre a infância (aprendizagem e desenvolvimento), o que impulsionou, com a 

participação da comunidade educativa e do Conselho Municipal de Educação, a elaboração da 

Resolução 01/2006 para a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos na Rede, a partir 

de 2007, contemplando a Lei 11.274/2006. 

Ainda neste período, a formação continuada dos(as) educadores(as) pautou-se no 

Projeto de Qualificação dos Profissionais da Educação na perspectiva da discussão e 

reelaboração de referenciais curriculares para a Rede Municipal de Ensino. Inicialmente, foram 

                                                
1 A Lei 9.394/96, em seus artigos 6°, 32, 87 já sinalizava com a ampliação progressiva do Ensino Fundamental 
obrigatório e gratuito no Brasil. Este dispositivo legal é assumido pelo PNE (Plano Nacional de Educação – Lei 
10.172/2001) que a contempla em suas metas. A Lei 11.114/2005 altera estes artigos e torna obrigatória a matrícula 
das crianças de seis anos no Ensino Fundamental. Esta exigência transforma o tempo do Ensino Fundamental de 8 
para 9 anos de duração, com matrícula obrigatória de 6 a 14 anos de idade. 
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consultados, analisados e avaliados os documentos que trazem as orientações, as diretrizes e as 

propostas curriculares produzidas anteriormente, sob a perspectiva da superação, ampliação e ou 

aprofundamento, em função das experiências e vivências dos(as) educadores(as), da produção de 

novos conhecimentos teóricos, bem como das adequações à legislação atual e definições/metas 

apontadas para o Ensino Fundamental. 

A organização deu-se pelos grupos de formação por área de conhecimento, grupos de 

estudos independentes, oficinas e palestras, grupo específico de formação para educadores(as) 

que atuam no Bloco Inicial de Alfabetização – BIA, discutindo sobre os objetivos, as concepções 

de aprendizagem que permeiam o processo educativo, os eixos norteadores e os 

conceitos/conteúdos a serem desenvolvidos no decorrer dos anos no Ensino Fundamental. 

Paralelamente, o Departamento de Educação Fundamental promoveu seminários temáticos, 

contemplando temas que fundamentam, perpassam e transversam o currículo escolar, 

fundamentais na discussão para elaboração das propostas. Este esforço resultou numa versão 

preliminar do documento com a sistematização das discussões realizadas na formação no 

decorrer do ano, e foi encaminhado para as unidades educativas, para que todos(as) os(as) 

educadores(as) pudessem fazer a sua leitura e discussão, tecer críticas, apontar sugestões que 

foram retomadas e reformuladas na formação continuada de 2007. 

Em 2007, a discussão realizada em torno da ressignificação curricular teve a 

contribuição do projeto da Diversidade Étnico-Racial, com formação voltada para o atendimento 

da Lei 10.639/032, pautando as reflexões no reconhecimento da História e Cultura Afro-

Brasileira, na implicância da prática pedagógica da construção de identidades, bem como, na 

relação currículo, escola e relação étnico-racial, e, dos Ciclos de formação sobre deficiência, 

com reflexões acerca da inclusão e aprendizagem das crianças e jovens com deficiência e do 

trabalho pedagógico para atender esta demanda.  

Com o entendimento de que é necessário avançar para uma política de educação integral 

e inclusiva, na perspectiva de uma educação voltada para o desenvolvimento das múltiplas 

dimensões e singularidades humanas, com foco na diversidade em suas diversas especificidades 

e no reconhecimento das crianças e dos jovens como seres de direitos, e, com a prerrogativa de 

que todos podem aprender, foi sistematizado este documento. O desafio, ao elaborar este 

documento, foi guardar consonância com as Diretrizes Nacionais e, ao mesmo tempo, garantir a 

identidade e autonomia dos grupos de discussão. 

                                                
2 Lei 10.639/03 traz a questão da inclusão no currículo oficial de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira”. Em 2007, o DEF promoveu um mínimo de 120 horas de formação, para os(as) 
educadores(as) do Ensino Fundamental, com vistas a atender esta demanda. 
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Destaca-se que o currículo precisa ser atualizado permanentemente porque o 

conhecimento precisa acompanhar a dinâmica, o movimento de mudanças e transformações 

pelas quais passa a sociedade. E nessa tessitura, ressignificar o currículo implica rever idéias, 

conceitos, metodologias, processos de aprendizagem; pensar o sujeito nas suas múltiplas 

dimensões, implementar práticas pedagógicas que contemplam a aprendizagem de todas as 

crianças e jovens. Neste sentido, a formação e a discussão pela qualidade do ensino têm que ser 

permanentes. 

 

3. PARA ONDE VAMOS? 

 

A escola que temos não é a que queremos. Certeza confirmada pelos dados educacionais 

que, a cada avaliação realizada, revelam baixos índices de conhecimento na leitura, escrita e 

cálculo, pelos(as) alunos(as) do Ensino Fundamental da escola pública brasileira, bem como 

pelos elevados percentuais de distorção idade/série (17,5% em 2006 e 15,3% em 2007 na Rede 

Municipal de Ensino3). Estes dados, aliados aos avanços tecnológicos que se processaram nas 

últimas décadas e ao advento das novas tecnologias da informação e comunicação que vêm para 

dinamizar o processo de aprendizagem, incitam o pensar sobre o quê se está fazendo e na 

mudança do processo de ensino e aprendizagem de forma a contemplar a função social da escola 

pública. 

O MEC, por conseguinte, através da determinação legal, Lei 10.172/2001 – PNE, que 

tornou meta da Educação Nacional ampliar o Ensino Fundamental para nove anos, já sinalizado 

pela LDB em 1996, defende, em sua política nacional, que o objetivo de um número maior de 

anos no ensino obrigatório é assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de convívio 

escolar, criando maiores oportunidades de aprendizagem e com isso uma aprendizagem mais 

ampla (MEC, 2004). Entende-se, no entanto, que a aprendizagem mais ampla não depende 

apenas de um aumento no tempo na escola, mas uma qualificação, uma ressignificação do tempo 

e espaço escolar. 

A Secretaria Municipal de Educação teve o entendimento de que a implementação desta 

política não significava apenas incluir mais um ano na vida escolar da criança no Ensino 

Fundamental, e nem se poderia reduzir a um mero ajeitamento burocrático4 do tempo escolar. 

Era preciso avaliar e planejar o sistema de Ensino Fundamental para a Rede. Era a oportunidade 

                                                
3 Fonte: Dados extraídos no Departamento do Planejamento da SME – 2007. 
4 Expressão usada por Wittmann (2006), ao referir-se à implementação do Ensino Fundamental de Nove Anos 
quando trata do tempo escolar e sua organização. 
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para repensar a escola no seu todo, passando pela organização da estrutura escolar, discussão da 

infância, revisão/ressignificação do currículo do Ensino Fundamental.  

Todavia esta ampliação passa pelo compromisso com a qualidade do trabalho a ser 

desenvolvido nas diversas etapas do Ensino Fundamental e instâncias do sistema de ensino. 

Representando, um avanço na busca de inclusão e êxito das crianças das camadas populares, nos 

sistemas de ensino, requer um compromisso pelo esforço de universalizar o acesso e 

permanência com qualidade5, superando os baixos índices de desempenho, a evasão, a 

repetência, a distorção idade/série; enfim, pelo compromisso com uma política educacional que 

contemple a qualificação do ensino público.  

No caminho da universalização do acesso e da permanência com eqüidade e qualidade a 

SME atende ao programa Toda Criança na Escola. O desafio é matricular todas as crianças de 6 

a 14 anos no Ensino Fundamental para que freqüentem e aprendam com qualidade. Com a 

compreensão da possibilidade humana de (todos) aprender, é momento de investir numa 

educação que prima pela aprendizagem, pela inclusão, pela e na diversidade, ou seja, pela 

cidadania. 

A Constituição Federal de 1988 já fez a opção pela cidadania, ao definir a educação, no 

art. 206: “(...) como direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. E todas as legislações 

da educação, elaboradas posteriormente, trazem o princípio da cidadania, cabendo promover 

relações e ações para sua efetivação. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n° 9.394/96, que no art. 34 já sinalizava com a 

ampliação do período de permanência na escola, no art. 32 atende ao disposto constitucional e 

estabelece como objetivo do Ensino Fundamental “a formação básica do cidadão”, a partir da 

criação, na escola, de condições de aprendizagem para: 

 
- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
- o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e de valores;  
- o fortalecimento de vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 
tolerância recíproca em que se assenta a vida social (Lei 9.394/96, art.32). 

 

                                                
5 Segundo Sander (2006, p.17), a universalização do acesso ao Ensino Fundamental é um desafio importante para o 
país, uma vez que apresenta uma elevada exclusão social. Porém, pelos dados apresentados pela educação nos 
últimos anos, o desafio maior é com a qualidade do ensino. Desafio político-pedagógico do governo e da sociedade 
e que requer elevados investimentos com recursos humanos, materiais, financeiros, com destaque para os 
tecnológicos. 
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Nesta direção, o Departamento de Educação Fundamental adota como premissa o 

desenvolvimento de ações democráticas e participativas que possibilita a conquista deste 

objetivo e cumpra com a missão traçada pela Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis: 

“promover educação de qualidade que contribua para o exercício pleno da cidadania, 

estabelecendo relações democráticas e participativas” e, como visão, “ser referência nacional no 

ensino público”6. 

Entende-se que produzir cidadania significa criar condições para que os sujeitos se 

apropriem do conhecimento científico historicamente produzido e das tecnologias da informação 

e da comunicação, possibilitando-lhes reflexão da realidade (produção de novos conhecimentos) 

e atuação crítica na sociedade (partícipes das mudanças), condição que ampliará as 

possibilidades de trabalho e inclusão social, ou seja, qualidade de vida humana. 

É necessário oportunizar o acesso e qualificar a permanência de todas as crianças e 

jovens na escola; ter o domínio da leitura e da escrita, aprender conhecimentos produzidos 

historicamente e valorizados no tempo, e, fazer uso deste referencial nas práticas sociais. Aliado 

a isso, é importante que cada criança e jovem esteja aprendendo na sua idade/série.  

Acredita-se que as crianças e os jovens são sujeitos ativos de aprendizagem, com 

possibilidades infinitas de (todos) aprender e, portanto, rebeldes a uma prática unidirecionada à 

criança e jovem, como se todos fossem iguais, aprendessem da mesma forma. Cabe, então, no 

projeto pedagógico de cada unidade educativa, e a cada educador(a), na sua função precípua de 

gestar e gerir aprendizagens, estabelecer um processo interativo e respeitoso construído na base 

da especificidade do tempo e da infância, que contemple a diversidade, aprendizagens 

significativas, em qualidade e quantidade e que promova o desenvolvimento das múltiplas 

dimensões humanas; um processo que implique formação de cidadãos. Pensar, analisar e 

perspectivar a educação para as crianças e jovens requer uma consciência sobre a necessidade de 

um espaço/escola que contemple as especificidades do ser humano e de uma intervenção 

pedagógica que considere o movimento contraditório e dinâmico entre indivíduo e cultura.7 

Não se pretende uma nova invenção enquanto currículo, mas uma proposta que 

estabeleça referências curriculares, considerando as discussões teórico-práticas atuais e práticas 

pedagógicas exitosas. Apresenta-se, neste sentido, liberta de rígidas e fechadas diretrizes e de 

algo padrão, acabado, que não deva ser questionado ou rompido/superado. Revela dissensos e 

consensos, reconhecimento às diferenças existentes na sociedade e às diversas teorias e teóricos, 

                                                
6 Missão e visão traçadas pela Secretaria Municipal de Educação, no início da Gestão Municipal 2005-2008. 
7 Abordagem feita por Rocha (2007, p.20) ao desenvolver o tema Infância, Sociedade e Educação, nos Anais do 
XIX Simpósio Catarinense de Administração da Educação e VII Seminário Estadual de Políticas e Administração da 
Educação, p.17-21. 
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com a liberdade de não fazer opção por uma matriz específica. Reconhece, porém, a necessidade 

de estabelecer compreensões, princípios e orientações que fundamentam estas referências. 

 

4. COMPREENSÕES FUNDAMENTAIS 

 

As discussões para elaboração e sistematização desta proposta caminharam sob uma 

dada compreensão de ser humano, de sociedade, de educação e de aprendizagem, que pautam o 

tipo de sujeito que se quer formar, através de quais processos pedagógicos e qual sociedade 

constituirão, e desta escolha, decorrem os conteúdos a ensinar. A concepção de aprendizagem 

define a forma de compreender e estabelecer a relação entre o ser humano e o conhecimento. 

Nesta direção, compreende-se que o mundo é um todo, caracterizado pelo dinamismo 

das transformações e das mudanças; mundo em que o avanço progressivo das tecnologias da 

informação e da comunicação possibilita ao sujeito a capacidade de interagir e de aprender, 

apropriar-se do conhecimento e utilizá-lo para as mudanças e melhorias da sociedade, que se 

caracteriza pelas suas relações, pela identidade na diversidade e na pluralidade. 

Parte-se do princípio que o ser humano é um sujeito que se constitui pela experiência 

histórica e social, portanto, ser social e histórico, resultado de um processo histórico, conduzido 

por ele mesmo, pelas suas interações e relações com o outro. 

 

(...) forjado historicamente através da unidade entre ação e reflexão, através da atividade 
humana consciente, do trabalho social, da prática social, da práxis social. (...). O homem 
é considerado ser genérico, universal. As relações sociais de produção da humanidade 
são caracterizadas pela possibilidade do homem, como ser genérico, de agir 
conscientemente (práxis) sobre a realidade (PMF, 1996, p.12).  

 

O Homem é entendido como ser que se constrói permanentemente nas relações sociais. 

Compreendido nas dimensões de individualidade, coletividade e globalidade (na sua diferença, 

não na unidade, mas na sua universalidade); nas suas múltiplas dimensões e linguagens 

(cognitivo, afetivo, social, psicológico, cultural, artístico, lúdico); ilimitado no seu vir-a-ser, na 

sua vontade/aspiração, portanto, um ser aprendente, de linguagem, esta enquanto interação de 

sujeitos e constitutiva do sujeito. Esta compreensão passa pelo entendimento da dinamicidade do 

ser histórico e as peculiaridades na sua constituição. 

Nesta perspectiva, o conhecimento é compreendido como patrimônio de todos, riqueza 

cultural, informação elaborada a serviço da cidadania, e como tal, precisa ser compartilhado. 

Este compartilhamento, no decorrer da história, retrata traços de desigualdade que precisam ser 

suprimidos. Daí, a necessidade de avançar-se numa perspectiva de democratização do 
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conhecimento, do acesso e da permanência com qualidade. Copette e Zwierewicz (2007)8 

destacam que alternativas às propostas excludentes apostam numa educação inclusiva, cujos 

princípios sustentam-se na atenção à diversidade (evolutiva, ritmos de aprendizagem) como uma 

característica inerente ao ser humano. 

 

O homem é capaz de ressignificar sua história, dando a ela sentido. Neste processo, vai 
constituindo sua história que se aproxima na sua dimensão humana e que se diferencia 
na sua dimensão cultural em relação a história dos outros homens. Portanto, o ser 
humano, constituído na diversidade, preserva-se diverso, porque sua formação é um ato 
contínuo que ocorre no decorrer de toda sua vida (COPETTE E ZWIEREWICZ, 2007, 
p.17). 

 

Entendendo, portanto, o homem enquanto diversidade, ser único, cujos sujeitos têm 

tempos e ritmos de aprendizagem, significa pensar a diversidade além das crianças e jovens com 

deficiências. Significa que esta se constitui em qualquer tempo e espaço histórico-cultural-social, 

cabendo à escola diagnosticá-la e intervir pedagogicamente, assegurando a possibilidade de 

aprender para todos. 

Sacristán (2002, p.13) destaca que “desvendar o mundo dos significados da diversidade 

ou da diferença e ver que se quis fazer com elas é um caminho para descobrir práticas, afinar 

objetivos, tomar consciência e poder administrar os processos de mudança de maneira um pouco 

mais reflexiva”. 

Tal qual se defende a diversidade como inerente ao ser humano, defende-se a 

capacidade que todos têm para aprender. Neste sentido, a compreensão sobre educação, como 

processo de formação e de construção humana, está centrada no sujeito (possibilidades de todos 

aprenderem) e nas relações deste com o conhecimento. Seguindo neste raciocínio, entende-se a 

aprendizagem como as diferentes formas de construção de conhecimento, de compreensão 

(empreender, tomar atitudes/ação, fazer sínteses próprias, estabelecer hipóteses e chegar a 

conclusões) e de mudanças que decorrem das relações e intercâmbios entre sujeitos. 

Aprender/conhecer expressa sentidos, possibilidades de ser e de conviver do ser humano. O que 

deve ser buscado são as condições que favoreçam o aprendizado. Destaca-se a concepção 

histórico-cultural que considera todos os sujeitos capazes de aprender e que as relações e 

interações sociais estabelecidas pelos sujeitos no processo de aprendizagem são fatores de 

apropriação do conhecimento. Esta idéia traça a responsabilidade ética e política da escola com a 

aprendizagem de todos(as) os(as) alunos(as), de estabelecer estratégias, metodologias, interações 

sociais que contemplam a diversidade. 

                                                
8 Documento sistematizado contendo as referências do Projeto Político Pedagógico da Secretaria Municipal de 
Educação – Gestão 2005-2008 (mimeo). 
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A escola é compreendida como instituição cultural da comunidade e como espaço de 

formação do ser humano; como espaço que concorre para a cidadania e inclusão de sujeitos 

aprendentes. Cabe-lhe, portanto, o papel de criar condições para que todos aprendam, apropriem-

se da cultura e dos saberes historicamente produzido. Neste sentido, precisa-se de uma escola 

que rompa com o senso comum e com os limites da sala de aula, e que se enriqueça pelo 

processo de interação de outros agentes educacionais da sociedade, integrando novos conteúdos, 

proporcionando vivências e estabelecendo relações com a comunidade. Para isso, acredita-se 

num processo de gestão democrática da educação e do ensino, em que pessoas interagem e se 

comprometem de forma coletiva com os objetivos da educação, numa escola onde os espaços 

existentes e as relações dirigidas convergem à construção/conquista da autonomia e da cidadania. 

Pazeto (2003)9 destaca que, num processo de gestão democrático, “o individual assume 

o coletivo e o ideológico transforma-se em consciência política” e o instituído passa a ser 

ferramenta para o instituínte. Fala numa gestão que se preocupa numa escola instituínte, que tem 

como fim sujeitos e projetos instituintes, em processo de vir-a-ser. Então, a escola é “um 

ambiente em que sujeitos buscam sua formação de forma intensiva e sistêmica, por meio de 

saberes, trocas e relações de mediação” (Pazeto, 2006, p.137). Acrescenta ainda, que a 

centralidade da ação escolar é o educando e a aprendizagem e a formação de pessoas 

compreendidas como sujeitos das relações produzidas no espaço escolar. Aí a importância de 

estabelecer um currículo que contempla estas demandas. 

Para Sacristán (1998, p.17) currículos “são expressões de equilíbrio de interesses e 

forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento”. Assim, ao produzir 

currículos ou mesmo referenciais para currículos não se pode desconsiderar a realidade social, o 

momento histórico, em que este é discutido e elaborado. São os elementos políticos, sociais, 

econômicos, culturais e de religião que dão o tom da singularidade e riqueza ao currículo.  

Segundo Leal, Albuquerque e Morais (2006, p.98-9) precisa-se estar desafiado a 

repensar o tempo pedagógico, analisando se os conteúdos, capacidades e habilidades que são 

selecionadas, de fato, são importantes naquele momento, uma vez que se lida com seres que 

estão em processo de construção de identidades e com características singulares em cada etapa 

de desenvolvimento. Nesta perspectiva, trazem a idéia de currículo definido por Santos e Paraíso 

(1996, p.37), que destacam que “o currículo constrói identidades e subjetividades: junto com os 

conteúdos das disciplinas escolares; e também se adquirem na escola percepções, disposições e 

valores que orientam os comportamentos e estruturam personalidades”. Daí a dimensão 

integradora da educação, o desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas. Não só 
                                                
9 Texto trabalhado no curso “Formação de gestores escolares”, para candidatos à eleição de diretores de escolas 
municipais de Florianópolis, no ano de 2003, promovido pela Secretaria Municipal de Educação. 
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cognitivo, nem só afetivo, mas refletir sobre a criança e o jovem, considerando seu 

desenvolvimento integral, suas características, sua diversidade e planejar estratégias que 

beneficiam sua formação de cidadão. Nesta direção, a escola se levanta como espaço de 

possibilidades, de construção, de desenvolvimento, de interação, de vivência, de aprendizagens, 

de reconhecimento. 

Mas como construir este espaço/escola? Como saber se o que está se fazendo é 

importante e contempla os pressupostos, os propósitos? A avaliação sistemática do ensino e da 

aprendizagem, do processo pedagógico, é fundamental para dar esta direção. Embora as práticas 

de avaliação desenvolvidas no processo pedagógico ainda tragam os resquícios da exclusão, do 

fracasso da aprendizagem, há iniciativas que mudam este cenário. A premissa que todos podem 

aprender, considerando a diversidade de tempos e aprendizagens, requer uma prática da 

avaliação que vem nesta perspectiva deste entendimento. É necessário que a escola promova 

avaliação formativa e inclusiva; que o(a) educador(a)/escola utilize diferentes estratégias e crie 

oportunidades de aprendizagens, avaliando permanentemente se são adequadas aos objetivos e 

fins propostos. 

De fato, não é simples e fácil selecionar o que ensinar no Ensino Fundamental, mas 

precisa-se refletir sobre quais saberes são relevantes para a inserção dos sujeitos numa sociedade 

letrada, com direito a acesso aos conhecimentos e tecnologias que lhes assegurem o exercício da 

cidadania. Neste sentido, tem-se o desafio de repensar/reestruturar o currículo. Segundo Leal, 

Albuquerque e Morais (2006), a construção de uma aprendizagem significativa implica uma 

seleção de o que ensinar, e é a partir desta seleção que depende a organização do tempo e a 

definição do que se deve avaliar e as formas adotadas para isso. Portanto, é preciso garantir 

coerência entre o que se ensina e o que se avalia. Nesta perspectiva, é importante superar os 

limites dos resultados finais traduzidos em notas e lançar mão da observação, do registro e da 

reflexão constante do processo ensino e aprendizagem. 

Seguindo este raciocínio ainda destacam que, 

 
(...) A diversificação de instrumentos avaliativos, por sua vez, viabiliza um maior 
número e variedade de informações sobre o trabalho docente e sobre os percursos de 
aprendizagem, assim como uma possibilidade de reflexão acerca de como os 
conhecimentos estão sendo concebidos pelas crianças e adolescentes. Entender a lógica 
utilizada pelos estudantes é um primeiro passo para saber como intervir e ajudá-los a se 
aproximar dos conceitos que devem ser apropriados por eles (idem, p.103).  

 

Os instrumentos usados, além de diagnosticar, devem servir ao(a) professor(a) para 

repensar sua prática. O diagnóstico se efetiva na medida em que houver intervenção para 

superação de não aprendizagens, de dificuldades. Os instrumentos devem ser construídos a partir 



 20 

de objetivos relevantes e metas estabelecidas. Eles precisam evidenciar o que as crianças e os 

jovens sabem sobre o que foi ensinado, como eles aprenderam e o que falta aprender. Definir 

expectativas de aprendizagem para cada etapa do Ensino Fundamental contribui para este 

processo e esta proposta curricular pretende contemplar esta perspectiva. 

A auto-avaliação também é fundamental para melhorar a prática pedagógica. Indagar-se 

sobre a seleção das prioridades, usos dos recursos mais apropriados, desenvolvimento das 

melhores estratégias, posturas frente à diversidade, e outras tantas perguntas. A auto-avaliação 

precisa ser estimulada e fazer parte do cotidiano de todos os que estão envolvidos no processo 

pedagógico. 

Em síntese, as compreensões delineadas e que fundamentam os referenciais desta 

proposta curricular pautam-se nos princípios constitucionais da cidadania, da democracia e 

participação social. Sander (2006) destaca que a cidadania implica comportamentos e práticas 

comprometidos com a promoção de valores de justiça, de igualdade, da inclusão social, da 

solidariedade e da qualidade de vida humana coletiva.  

A democracia é entendida como a capacidade de participar e de decidir. Neste 

raciocínio, a gestão democrática traz como referência o diálogo, a participação, a solidariedade e 

a inclusão. Assim, ao encaminhar as discussões da elaboração da proposta curricular, fez-se 

presente o preceito constitucional da “gestão democrática do ensino público” (art. 206, inciso 

VI), proporcionando a garantia da autonomia, responsabilidade, transparência, trabalho coletivo, 

liderança e competência. 

Tem-se, assim, o compromisso, enquanto profissionais da educação, enquanto unidade 

educativa, organizar uma proposta pedagógica para o Ensino Fundamental, contemplando uma 

escola cidadã (GADOTTI, 1992), uma educação pública gratuita, inclusiva e de qualidade para 

todos. A inclusão social de todos os sujeitos nos remete à possibilidade de participação efetiva. 

Segundo Guareschi (2006), a cidadania traz como sua essência a participação. A participação 

que se dá no pensar, no projetar, no criar, no construir um novo projeto. 

O Departamento de Educação Fundamental, neste movimento de ressignificação 

curricular e de contemplar a criança e o jovem como sujeito de direitos, tem priorizado ações, 

programas e projetos de forma a qualificar a educação realizada pela escola municipal. Dentre 

estes, destaca-se:  

 

→ A formação continuada dos(as) educadores(as) e gestores e a assessoria pedagógica: A 

formação continuada em serviço é um dos elementos que contribui para qualificar o processo 

educacional. Ela amplia reflexões, impulsiona práticas pedagógicas diversas, avalia processos e 
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reafirma princípios. Neste sentido, há muito que o Departamento de Ensino Fundamental, vem 

realizando formação para seus profissionais; discute e elabora documentos com orientações e 

diretrizes curriculares que trazem questões teórico-metodológicas, sobre práticas pedagógicas e 

reflexões sobre o papel social e político da escola pública no atual contexto social. 

Esta formação vem sendo realizada de forma centralizada e descentralizada. O objetivo 

primordial da formação centralizada é implementar ações que promovam aprendizagem 

significativa a todos(as) os(as) alunos(as) por meio de uma ação e prática pedagógica que atenda 

os pressupostos nos quais se pauta o projeto da escola. Propõe-se a auxiliar na superação das 

limitações verificadas no âmbito da formação inicial, atendendo as demandas em relação à 

prática pedagógica da sala de aula e de projetos educativos. É organizada com vistas a garantir a 

transposição dos pressupostos teórico-metodológicos que sustentam a proposta curricular. Tem, 

também, por objetivo a valorização do profissional através do aperfeiçoamento em serviço, onde 

o foco é instrumentalizá-los com técnicas, metodologias e conhecimentos de modo a transformar 

os conceitos/conteúdos do ensino em atividades significativas de aprendizagem para todos(as). 

Seminários, palestras, oficinas, grupos de estudos, reuniões, grupos de formação por área de 

conhecimento ou etapa de ensino, ciclos de formação sobre temas específicos, têm caracterizado 

a sua organização.  

A formação descentralizada visa à reflexão da demanda de cada unidade. Para tanto, as 

unidades educativas organizam momentos de estudo no calendário escolar assegurando, 

entretanto, o tempo letivo previsto na legislação vigente. Esta formação é acompanhada pelo 

Departamento através da assessoria técnica e pedagógica, junto às unidades educativas. 

A assessoria pauta-se no acompanhamento da materialização dos pressupostos teórico-

metodológicos e dos projetos educativos de cada unidade educativa, com vistas a assegurar que 

todas as crianças e jovens tenham a possibilidade de aprendizagens que concorrem para a 

cidadania. 

 

→ Educação Integral: a implementação do tempo no Ensino Fundamental, contribui para a 

permanência das crianças e jovens na unidade educativa e em outros espaços educativos da 

comunidade, ampliando sua jornada de estudos e convivência, através da qualificação do 

currículo escolar. A proposta de educação integral, elaborada pelo Departamento de Educação 

Fundamental (2007),10 ressalta que o reconhecimento dos sujeitos, como sujeitos de direitos, 

implica o reconhecimento do direito de desenvolverem as suas múltiplas dimensões, conviverem 

                                                
10 Documento elaborado pela equipe de coordenação do Projeto Educação Integral (2007) em que são definidas as 
diretrizes, os eixos, os princípios e os objetivos, bem como as diversas ações contempladas no projeto. 
(Departamento de Educação Fundamental, 2007, mimeo). 
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com a diversidade, construírem conceitos e valores que possibilitam a apropriação e produção do 

conhecimento, problematizando a realidade social neste tempo e lugar históricos, construindo a 

sua identidade e a sua cidadania.  

Como já foi pontuado, a escola cumpre papel significativo no processo de formação e 

exercício da cidadania, na medida em que o acesso a este espaço/tempo historicamente 

produzido e culturalmente organizado, constitui-se na possibilidade real de usufruto de uma série 

de direitos para as crianças e jovens, condição para a qualificação da sua inserção e participação 

na vida social. Com este objetivo, a proposta de educação integral na Rede contempla atividades 

educativas, sócio-integradoras, realizadas no turno e contra turno da escola regular, alicerçadas 

num currículo/proposta pedagógica com foco na diversidade e na aprendizagem.  

Na proposta de educação integral, vários projetos e ações convergem para atingir seu 

objetivo. Entre estes: 

* TOPAS - Todos Podem Aprender Sempre – Projeto que possibilita às crianças e 

adolescentes, matriculados na Rede Municipal de Ensino Fundamental de Florianópolis, com 

distorção idade/série, a apropriação significativa do conhecimento para uma trajetória escolar de 

sucesso e reverter à situação de fracasso escolar. 

* Nossa Rede Encanta - Implementa ações que viabilizam o acesso às manifestações 

artísticas, no currículo escolar e enquanto atividade complementar, nas linguagens de Artes 

Cênicas, Plásticas/Visuais, Música e Dança. 

* Esportes na escola - Desenvolve ações através de atividades lúdico-esportivas, para a 

construção de uma personalidade voltada para princípios de convivência éticos e morais, 

atendendo ao conceito de cidadania, estimulando assim o seu desenvolvimento de forma integral, 

numa ação educativa sócio-integradora. 

*  Bombeiro-mirim - Objetiva construir, com as comunidades, conceitos de como agir 

em situações de risco e emergências, além de proporcionar uma maior integração entre as 

unidades educativas da Rede com as famílias, as comunidades e o Corpo de Bombeiros. Neste 

contexto, pretende ressignificar e fortalecer valores como o respeito, a cooperação e a disciplina.  

*  Laboratório com articulador ambiental - Oportuniza para as comunidades escolares 

momentos de desenvolvimento de habilidades como a observação, a criticidade e a autonomia 

em busca do conhecimento, apresentando como eixos principais de discussão: a articulação 

interdisciplinar a partir dos espaços educativos, da formação continuada aos profissionais da 

educação e a reorganização dos espaços e tempos educativos de apreensão de Ciências.  

* Educação Ambiental - Desenvolve ações voltadas à educação para a 

sustentabilidade, com vistas à conscientização e construção de uma postura sócio-ambiental. 
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Tem por objetivo proporcionar às crianças e jovens diferentes vivências através de atividades 

teóricas e práticas de integração com a natureza para que sejam capazes de compreender as 

transformações que ocorrem no meio ambiente e que possam se conscientizar sobre a 

importância da conservação deste ambiente para a promoção da saúde e qualidade de vida da 

sociedade. É um projeto que contempla várias ações, dentre as quais a construção da Agenda 21 

Escolar, Eco-Festival, projetos sócio-ambientais desenvolvidos nas unidades educativas e de 

parcerias com outros órgãos (Floram, Instituto Carijós, UFSC). 

* Escola do Mar (em fase de implantação) - Visa implantar um Centro de Educação 

Ambiental que proporcione condições favoráveis ao desenvolvimento de projetos que envolvam 

atividades teóricas e práticas relacionadas às atividades costeiras e marítimas. 

* Educação Complementar - Realizada em parceria com Organizações Não 

Governamentais e Centros de Educação Complementar, conveniados com a SME, com ênfase no 

atendimento às crianças e jovens em situação de maior vulnerabilidade social, mediadas por 

ações sócio-educativas que visam à inclusão social, através do acesso a atividades físicas, 

artístico-culturais e de apoio pedagógico. 

Tomando como referência um currículo que prima por uma educação que tem a criança 

e o jovem como seres de direitos, tem-se muito a contribuir com este compromisso. Neste 

sentido, a Secretaria Municipal de Educação por meio do Departamento de Educação 

Fundamental também desenvolve programas e projetos que atendam às diversas demandas e 

aspectos que perpassam todo o currículo escolar e cumpram com as diretrizes postas para o 

Ensino Fundamental. 

 

→ Diversidade Étnico-Racial: desenvolve ações que visam ao atendimento referente ao 

dispositivo da Lei n° 10.639/03. Contempla formação e assessoria aos profissionais da educação, 

análise e produção de material didático-pedagógico voltado à educação das relações étnico-

raciais, no combate às práticas de racismo e no fortalecimento da visibilidade dos negros e 

indígenas na formação da sociedade brasileira. O foco está no entendimento das diferentes 

contribuições dos povos para: a ciência, tecnologia e filosofias ocidentais, assim como a 

produção científica, artística e política na atualidade, fortalecendo a solidariedade, a cooperação 

e o diálogo no enfrentamento dos conflitos e contradições.  

 

→ Educação Especial: programa da Secretaria Municipal de Educação que oferece o serviço 

educacional especializado para portadores com deficiência. Dentre as atribuições, promove 

formação continuada, produção de material didático-pedagógico, aquisição de materiais e 
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equipamentos adaptados e outras ações que possibilitam que as barreiras físicas, cognitivas, 

sensoriais, metodológicas não sejam obstáculos para a aprendizagem e para inclusão. 

 

→ Escola Aberta à Cidadania: projeto integrado ao MEC com apoio da UNESCO que atende a 

execução de uma política pública que beneficia a cidade com a ampliação e criação de espaços 

alternativos, nos finais de semana e em outros horários disponíveis, buscando integrar a 

comunidade na realização de atividades sócio-culturais, artísticas, recreativas e desportivas, 

consolidando o objetivo da educação na perspectiva da formação da e para a cidadania.  

 

→ Saúde do Escolar / Escola Promotora de Saúde: programa que desenvolve ações voltadas à 

prevenção e promoção da saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, através da 

monitoração em saúde, promoção e diagnóstico precoce, nutrição e atividade física, sexualidade 

e prevenção da gravidez na adolescência, DST/AIDS, violência e maus tratos, proteção de 

agentes internos, prevenção do câncer. Desenvolve o projeto “Sexualidade” através de formação 

e oficinas que têm por objetivo subsidiar o trabalho dos(as) educadores(as) abrindo um espaço de 

construção coletiva sobre a sexualidade; refletir a sexualidade sob a concepção histórico-cultural, 

discutindo sobre valores e conceitos como igualdade entre sexos, liberdade, respeito, 

integralidade, saúde, legalidade, prostituição, homossexualidade, gênero, papéis sexuais, poder, 

entre outros. 

 

→ Educação para o Trânsito: realizado em parceria com a Guarda Municipal/IPUF, tem como 

objetivo sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância de um comportamento preventivo 

nas atitudes e reações cotidianas no ambiente urbano e demais áreas de tráfego de pedestres e 

meios de transporte. 

 
→ Outras Ações: ampliação da jornada; implementação das unidades educativas com recursos 

didático-pedagógicos – jogos, acervo bibliográfico e de literatura, disponibilizado acesso às 

novas tecnologias da comunicação e informação – Internet e salas informatizadas; aquisição e 

adequação de equipamentos e materiais, entre estes, cadeiras e carteiras reguláveis; instalação de 

parques infantis em todas as unidades educativas do Ensino Fundamental; e, redimensionamento 

de espaços físicos.  

Por mais que, ao longo dos anos, currículos, propostas e referenciais curriculares 

tenham sido produzidos para melhorar a qualidade da educação, para elevar os indicadores 
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educacionais e superar desafios de aprendizagens, ainda há problemas de ordem externa e 

interna, que exigem outra maneira de abordagem e intervenção, que a escola só não consegue 

resolver. Daí ser fundamental a participação da sociedade em edificar um projeto que contemple 

a formação integral do ser humano, em todas as suas potencialidades – educação, saúde, 

moradia, trabalho, acesso aos bens culturais, lazer. 

 

5. CONSIDERAÇÕES 

 

Compreende-se que a ressignificação curricular deve situar-se no contexto das 

mudanças. Tem-se clareza que não é suficiente mexer somente no que se refere ao conteúdo de 

ensino, mas, também nas formas e recursos disponíveis para a aprendizagem.  

Neste processo da ressignificação do currículo, de qualificar a educação, a Secretaria 

Municipal de Educação, pauta suas ações de modo a subsidiar, coordenar e acompanhar este 

processo. Nesta perspectiva, o Departamento de Educação Fundamental continuará promovendo 

formação continuada sistemática com todos(as) os(as) profissionais envolvidos no processo 

pedagógico. É intenção produzir, a partir de 2008, material pedagógico contemplando práticas 

pedagógicas exitosas, subsídios para o trabalho do(a) professor(a) em sala de aula, ou seja, expor 

as possibilidades de materializar as referências do documento.  

Enfim, tem-se a convicção que a tarefa de todos nós – professores(as), gestores(as) e 

demais profissionais da educação - é da mais profunda complexidade: ressignificar o currículo, 

promovendo aprendizagens significativas e melhorando os indicadores educacionais, ou seja, 

qualificar a educação. Sabe-se que a reflexões e orientações não dão conta, mas possibilitam 

mudanças nas práticas com vistas a assegurar uma educação pública que prima pela qualidade e 

cidadania. 

É função das equipes de coordenação das unidades educativas mobilizarem o processo 

de organização de seu currículo, na dependência dos recursos e instrumentos pedagógicos e 

técnicos disponíveis em cada escola, considerando os pressupostos e referências aqui 

sistematizadas, e outros que convergem para sua qualificação. Destaca-se que a forma como a 

escola percebe e concebe as necessidades e potencialidades das crianças e jovens se reflete 

diretamente na organização do trabalho escolar. Nesta perspectiva, vale lembrar que cada 

unidade educativa está inserida em uma realidade com características específicas e que não há 

um único modo de organizá-las. No entanto, é preciso que haja alguns eixos, referenciais que 

aproximam e que são comuns enquanto Rede.  
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(...) mire, veja: o mais importante e bonito do mundo é isto; 
que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram 
terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou 
desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. 

JOÃO GUIMARÃES ROSA, Grande Sertão: Veredas 

 

 

1. RECUPERANDO A HISTÓRIA... 

 

 

A partir da implantação da Lei 9.394/96 – LDB e da Lei 10.172/2001 – Plano Nacional 

de Educação/PNE, a Secretaria Municipal de Educação instala a Comissão Geral do Projeto 

Ampliando o Tempo do Ensino Fundamental com o objetivo de articular a política nacional e 

municipal no Ensino Fundamental de Nove Anos na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 

 A Comissão Geral do Projeto sob a coordenação do Departamento de Ensino 

Fundamental / SME, realizou em fevereiro e março do ano de 2006, reuniões com representantes 

da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Conselho Municipal de Educação e promoveu 

seminários durante o ano, objetivavam a mobilização dos(as) educadores(as) e pais da Rede de 

ensino sobre questões legais, pedagógicas e administrativas, referentes à ampliação do tempo de 

Ensino Fundamental para nove anos. Cada escola realizou no mínimo duas reuniões, para cada 

seminário realizado, envolvendo a comunidade escolar: professores, pais, representantes 

comunitários que a escola considerou importante convidar. 

Destes momentos foram delineados alguns encaminhamentos, tais como: 

- Matrícula nos anos iniciais do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de 

Florianópolis, a partir de 2006 (ocorre somente à inclusão da criança de seis anos) e em 

2007, para as crianças com a idade mínima de seis anos no primeiro ano, a serem 

completados até 1º de março do ano de ingresso e a implantação do Ensino Fundamental 

de Nove Anos; 



 29 

- Elaboração da Resolução nº 01/06 que fixa normas para a organização dos dois primeiros 

níveis da Educação Básica no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Florianópolis, 

Santa Catarina, em conjunto com o Conselho Municipal de Educação; 

- Constituição do Grupo Gestor – BIA, com a responsabilidade de acompanhar e assessorar 

a prática pedagógica dos(as) educadores(as), e planejar e executar o Programa de 

Formação Continuada; 

- Aquisição de parques infantis nas unidades educativas do Ensino Fundamental; 

- Aquisição de jogos e materiais didático-pedagógicos adequados à idade e a proposta 

educacional; 

- Aquisição de livros de literatura e paradidáticos contribuindo com o desenvolvimento da 

capacidade de aprender. 

 

O Grupo Gestor do BIA / DEF produziu, no início do ano de 2007, os documentos: 

Orientações para organização e Norteador sobre o processo de avaliação no Bloco Inicial de 

Alfabetização – BIA (1º ano, 2ª série e 3ª série) com base na Resolução nº 01/06, em seu artigo 

3º, parágrafo único, consta que cabe a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis emitir 

orientações e, gradativamente, providenciar a produção de materiais específicos necessários para 

subsidiar o trabalho a ser desenvolvido. 

Desde a ampliação da duração do tempo no Ensino Fundamental, o principal 

compromisso dos(as) educadores(as) em geral, mais especificadamente, os municipais neste 

caso, é discutir questões relacionadas ao tempo-espaço, avaliação, metodologias, conceitos, 

conteúdos, gestão, formação, sendo oportuno repensar o currículo na Educação Básica da Rede 

Municipal de Ensino. 

Neste sentido, ao sistematizar estas diretrizes Curriculares, o Grupo Gestor leva em 

consideração as Indagações sobre currículo, apresentadas no documento do MEC/2007, 

apontando que 

 

(...) estas indagações sobre os currículos presentes nas escolas e na teoria pedagógica 
mostram um primeiro significado: a consciência de que os currículos não são conteúdos 
prontos a serem passados aos alunos. São uma construção e seleção de conhecimentos e 
práticas produzidas em contextos concretos e em dinâmicas sociais, políticas e culturais, 
intelectuais e pedagógicas. Conhecimentos e práticas expostos às novas dinâmicas e 
reinterpretados em cada contexto histórico. As indagações revelam que há entendimento 
de que os currículos são orientados pela dinâmica da sociedade. Cabe a nós, como 
profissionais da educação, encontrar respostas (MEC, 2007, p.9). 
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É desejável, portanto, que a reflexão sobre o currículo seja instalada como tema central 

nos projetos político-pedagógicos das escolas, na teoria-prática da ação pedagógica e na 

formação permanente dos(as) educadores(as), com uma reavaliação de prioridades desta ação. 

O documento Processo de Alfabetização e Letramento nos Primeiros Anos do Ensino 

Fundamental incorpora o dinamismo dos momentos de discussão dialogados com os 

profissionais da educação – diretores(as), professores(as) de sala de aula, da Educação Física, 

das salas informatizadas; auxiliares de ensino, bibliotecários(as) e especialistas em assuntos 

educacionais – objetivando evidenciar as possibilidades e as limitações de uma proposta 

curricular na interação a ser desenvolvida no contexto escolar. Propõe-se revitalizar conceitos 

que exigem revisões e adaptações que visam ao aprimoramento conceitual e metodológico do 

processo de Alfabetização nos Anos Iniciais.  

A preocupação dos(as) educadores(as) e do Grupo Gestor, portanto, foi de incorporar os 

princípios teóricos e práticos definidos no Documento das Orientações para a Inclusão da 

Criança de 6 anos de idade / MEC11 e no Programa Pró-Letramento / MEC – Programa de 

Formação Continuada aos(as) professores(as) das Séries Iniciais no Ensino Fundamental, na 

área da Alfabetização e Linguagem e Matemática, bem como, os conceitos e princípios 

organizados e sistematizados pelos(as) educadores(as) das diferentes áreas de conhecimento 

apresentados neste documento.  

 

2. REVITALIZANDO OS CONCEITOS DO PROCESSO DE ALFABE TIZAR NO 

CONTEXTO DO LETRAMENTO 

 

Toda proposta curricular define algumas escolhas, marca algumas opções, que não são 

causais e nem aleatórias, as quais são determinadas pelo corpus teórico manifestado em área de 

conhecimento em um determinado momento histórico. Esta escolha fica evidente quando a 

SME/DEF/BIA expõe a corrente teórica que fundamenta o processo de alfabetizar no contexto 

do letramento, o qual se debruça no construto teórico do interacionismo sócio-discursivo12, vinda 

da junção das teorias de Bakhtin (abordagens que tratam da natureza social da linguagem e das 

questões dos enunciados e dos gêneros), de Vygotsky (conceitos de mediação, internalização, 

                                                
11 Disponíveis no site <http://www.mec.gov.br> (MEC). 
12 Estudos realizados nas consultorias com educadores durante os momentos de formação continuada nas áreas de 
Língua Portuguesa com o(a) professor(a) Dr. Luiz Percival Leme Britto, na área da Alfabetização com a Professora 
Mestre Maria José Nóbrega e Professora Mestre Terezinha Bertin. A leitura dos seguintes livros torna-se 
imprescindível para compreensão deste fundamento: Souza, Lusinete Vasconcelos de. As proezas das crianças em 
textos de Opinião. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2003; Schneuwly, Bernarde & Dolz, Joaquim. Gêneros orais 
e escritos na escola. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2004. Britto, Luiz Percival Leme. Contra o consenso. 
Campinas, SP: Mercado de Letras, 2003. 
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desenvolvimento, linguagem e ensino) e de Schneuwly & Dolz (na organização do ensino de 

gêneros textuais como instrumentos das atividades humanas de comunicação ao aprender a 

língua). 

A definição deste corpus impõe-nos buscar sua relação com os termos “alfabetização e 

letramento”, demarcando, assim, a posição que a SME/DEF/BIA vem assumindo ao longo de um 

tempo “que a inserção no mundo da escrita se dá por meio da aquisição de uma tecnologia – a 

isso se chama alfabetização, e por meio do desenvolvimento de competências (habilidades, 

conhecimentos, atitudes) de uso efetivo dessa tecnologia em práticas sociais que envolvem a 

língua escrita – a isso se chama letramento”13(SOARES, 2003, p.90). 

É importante ressaltar, que são “dois processos distintos de natureza essencialmente 

diferentes, entretanto, são interdependentes e mesmo indissociáveis. A alfabetização – a 

aquisição da tecnologia da escrita – não precede nem é pré-requisito para o letramento, isto é, 

para a participação em práticas sociais de escrita”14(idem, p.92). 

Não se trata, de ficar apenas na compreensão desta relação alfabetização (conhecimento 

do sistema de escrita alfabético-ortográfico) e letramento (prática social de leitura e escrita), mas 

de redimensionar vários conceitos15, definidos na organização do trabalho pedagógico:  

 

a) A infância e sua singularidade; 

b) A infância na escola e na vida; 

c) O brincar como um ponto de ser e estar no mundo; 

d) As crianças de seis anos e as áreas do conhecimento; 

e) As diversas expressões do desenvolvimento da criança na escola; 

f) O processo de ler e o escrever como prática social; 

g) Concepção de língua escrita e língua falada e suas relações; 

h) Práticas escritas e orais de produção de gêneros textuais como artefatos lingüísticos, mas de 

natureza cultural e social. 

 

A definição destes conceitos, como eixo organizador da prática pedagógica dos anos 

iniciais, evidencia o entendimento de que a criança começa a construir sua competência 

comunicativa antes de entrar na escola, ao aprender sua língua, por meio do processo de 

socialização em família e grupos. Pode-se citar como exemplos, a conversa, o bate-papo 

                                                
13 RIBEIRO, Vera Massagão (org). Letramento no Brasil. São Paulo: Global, 2003 
14 Idem. 
15 Definidos levando em consideração as discussões feitas no livro Ensino Fundamental de nove anos: orientações 
para a inclusão da criança de seis anos de idade/MEC. 
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informal, ouvir histórias e causos, o acesso à TV, por mais que produzem sentidos nas pessoas e 

que não há ação direta reflexiva sobre seu interlocutor; pode-se lembrar, também, o contato com 

a palavra escrita, pela leitura ou pelas imagens, quando observam as propagandas comerciais e 

os rótulos de produtos domésticos que agrupam imagens, letras e números; nomes de ruas e 

letreiros de ônibus, que agrupam palavras e números; assim como os que circulam no âmbito 

familiar, como: listas de compras, listas de dívidas a pagar, convites, calendários de parede, 

recados fixados na geladeira, cartão de controle de saúde, receitas culinárias, orações, folhetos, 

bíblia, dentre outros encontrados no habitat social. 

Embora a reflexão desses aspectos seja útil para compreender-se o processo de 

alfabetização no contexto do letramento, ao desvelar a posição assumida nas ações pedagógicas 

de formação e orientações nos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede, não se pode deixar 

sem resposta a uma indagação que os(as) professores(as) nos fazem sempre: afinal, qual é o 

método de alfabetização da Rede Municipal de Ensino? 

Inicialmente, para responder esta questão fundamental, lembramo-nos de Morais16 que 

aponta quatro pontos de argumentação ao repensar a questão das metodologias de alfabetização, 

preocupação esta que vai além das questões dos métodos tradicionais de alfabetização, que são:  

 

1. Embora o emprego de métodos isoladamente não garanta sucesso ou êxito 
escolar, os métodos tradicionais, de base empirista, não são remédios miraculosos: 
foram e continuam sendo promotores de fracasso (ou sucesso) escolar. No caso 
específico do método fônico, tem-se a exigência de um nível de consciência 
metafonológica exagerado e antinatural, além de descuidar-se do ensino da linguagem 
própria dos diferentes textos escritos; 
2. As tentativas de didatizar a teoria da psicogênese da escrita tenderam, por um 
lado, a negligenciar o papel da promoção das habilidades metafonológicas dos 
aprendizes e, por outro, a não garantir um ensino sistemático das correspondências 
letra-som. Alguns estudiosos da linguagem e professores de alfabetização demonstram 
terem passado a acreditar que a simples vivências de práticas freqüentes de leitura de 
textos levaria o aprendiz a compreender o sistema alfabético e a dominar suas 
convenções; 
3. Se o sistema de escrita alfabético é um objeto de conhecimento em si, é 
necessário desenvolver metodologias de ensino que levem o aprendiz a, 
quotidianamente, refletir sobre as propriedades do sistema e, progressivamente, 
aprender e automatizar suas convenções. A compreensão das propriedades da escrita 
alfabética requer o desenvolvimento de habilidades fonológicas que a escola deve 
promover em lugar de esperar que os alunos, sozinhos, as descubram. A promoção da 
consciência fonológica (e não só fonêmica) pode ser realizada num marco mais amplo 
de reflexão sobre as propriedades do sistema alfabético, sem assumir o formato de 
“treino” e deve beneficiar-se, obviamente, da “materialização” que a escrita das 
palavras (sobre as quais reflete) propicia ao aprendiz. Isso se aplica tanto à alfabetização 
de crianças como à de jovens e adultos (MORAIS, 2005b, MORAIS & LEITE, 2005); 
4. Não existe nenhuma oposição em alfabetizar e letrar ao mesmo tempo. Para não 
promover exclusão, o ideal é aliar um ensino sistemático da notação alfabética com a 
vivência cotidiana de práticas letradas, que permitam ao estudante se apropriar das 

                                                
16 Morais, Artur Gomes de. Concepções e metodologias de Alfabetização: por que é preciso ir além da discussão 
sobre velhos “métodos”? texto publicado no XIII ENDIPE, no Simpósio “Os discursos e as Narrativas nos 
Processos Educativos”, sob o título “Discursos recentes sobre alfabetização no Brasil”, em abril de 2006. 



 33 

características e finalidades dos gêneros escritos [e orais]17 que circulam socialmente 
(MORAIS, 2006, p.12). 

 

A partir dessa percepção, Soares (2003) postula que é preciso organizar a prática com 

coerência entre os princípios que sustentam uma ação pedagógica, onde o  

 

(...) método de alfabetização será, pois, o resultado da determinação dos objetivos a 
atingir (que conceitos, habilidades, atitudes caracterizarão a pessoa alfabetizada?), da 
opção por certos paradigmas conceituais (psicológicos, lingüísticos, pedagógicos), da 
definição, enfim, de ações, procedimentos, técnicas compatíveis com os objetivos 
visados e as opções teóricas assumidas (SOARES, 2003, p.93). 

 

Ampliando, assim, as discussões expostas até agora, na tentativa de responder a 

pergunta, buscou-se o significado da palavra método que 

 

(...) tem sua origem no grego méthodos e diz respeito a caminho para chegar a um 
objetivo. Num sentido mais geral, refere-se a modo de agir, maneira de proceder, meio; 
em sentido mais específico, refere-se a planejamento de uma série de operações que se 
devem efetivar, prevendo inclusive erros evitáveis, para se chegar a determinado fim. 
No ensino, o método tem se enquadrado na acepção mais restrita, mas não podemos 
perder de vista que, se, por um lado, ele é desejável e necessário, por outro, não pode 
ser um inibidor de conflitos e deve propiciar a reflexão, a autocrítica e o cotejamento 
com a vivência pessoal, caminho para aquisição de conhecimento e a revisão da prática 
profissional (CORREA, 2007, p.10). 

 

Ao puxar esse fio, concorda-se com Britto (2003) quando adverte, citando Paulo Freire, 

“que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua produção ou sua 

construção, de modo que quanto mais criticamente se exerce a capacidade de aprender tanto mais 

se constrói a ‘curiosidade epistemológica’” (BRITTO, 2003, p.50). 

  A questão mais importante da definição sobre qual é o método de Alfabetização da Rede, 

é que esta ultrapassa os limites da intervenção mediadora do(a) professor(a) de sala sobre a 

apropriação da notação do sistema de escrita alfabética e do processo de ensino e aprendizagem 

do ler e escrever das crianças aprendizes. Passa, entretanto, a ser responsabilidade de todos(as) 

educadores(as) da unidade educativa da Educação Básica. Compreende-se que qualquer resposta 

à pergunta feita, “(...) não se fará com soluções isoladas ou disciplinares, por melhor que sejam 

as análises e propostas, mas apenas concatenada com um profundo rearranjo no sistema escolar e 

na educação disciplinar”18, ou seja, é preciso avançar na reflexão sobre a instituição escolar. A 

batalha a ser travada, portanto, para que ocorra a transposição didática desses conceitos, está 

                                                
17 Inclusão nossa por termos como base teórica que considera que os gêneros textuais que circulam socialmente são 
de natureza oral e escrita, conforme Bernard Schneuwly e Joaquim Dolz. 
18 Práticas de letramento no Ensino: leitura, escrita e discurso: Marcos Bagno...[et al]; organização Djane Antonucci 
Correia. São Paulo: Parábola; Ponta Grossa, PR: UEPG, 2007. 
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relacionada com a reorganização da ação pedagógica na escola e dos papéis assumidos dos(as) 

educadores(as) que nela atuam.  

Prosseguindo nesta reflexão, foram sistematizados alguns aspectos discutidos e 

trabalhados, durante o ano de 2007, na formação continuada com os(as) educadores(as), sobre: 

 

A) Articulação nos espaços da escola 

 

A escola é uma das principais responsáveis pela inserção do sujeito nos eventos de 

letramento e numeramento, nas diferentes situações de uso significativo da leitura e da escrita, 

portanto: 

A.1) O planejamento anual, bimestral, trimestral, mensal ou semanal deverá ser articulado com 

os diferentes educadores – professor(a) pedagogo(a) de sala de aula e do(a) auxiliar de ensino e 

do(a) coordenador(a) da Sala Informatizada, professor(a) de Educação Física, do(a) 

bibliotecário(a) e ou responsável - no uso pedagógico dos ambientes/espaços disponíveis na 

unidade educativa, como por exemplo, biblioteca, sala informatizada, laboratório de Ciências e 

Artes, refeitório, quadra, parques, dentre outros no entorno social, visando o desenvolvimento do 

processo ensino e aprendizagem.  

A.2) É preciso, ter clareza na definição da responsabilidade específica e do papel de atuação 

interventora e mediadora de cada educador(a) na lida com as crianças aprendizes. Porém, cabe à 

Equipe Pedagógica e ou diretor(a) coordenar o planejamento e a reflexão da prática pedagógica 

num processo contínuo e permanente. 

A.3) É importante programar e organizar visitas de forma orientada em cada um dos ambientes 

de aprendizagem existentes na escola e no entorno social, destacando suas finalidades, regras de 

funcionamento e recursos disponíveis para o desenvolvimento de atividades de aprendizagens 

diversificadas. 

A.4) É imprescindível que o Administrador Educacional ou outro profissional responsável e 

indicado pelo diretor de cada unidade educativa proceda um levantamento de todos os recursos 

didático-pedagógicos para o conhecimento dos(as) professores(as) e conseqüentemente 

disponibilizá-los para o uso na ação pedagógica cotidiana. 

A.5) Estar atento para não expor informações e quadros de forma excessiva em sala de aula, 

gerando poluição visual e perceptiva, dificultando o entendimento das mesmas(os) pelas 

crianças. Quando ocorrer a publicização de cartazes, documentos, trabalhos e outros, deve-se 

expor o material revisado ou com considerações escritas do(a) educador(a) sobre o trabalho 

realizado e sua intenção; 
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A.6) Dispor de tapetes e almofadas, quando for possível, para desenvolver atividades 

relacionadas à hora do conto, troca de idéias e novidades, dentre outras, quando for no coletivo 

da turma. 

A.7) É imprescindível organizar no âmbito da biblioteca as pinacotecas19, cedetecas, videotecas 

e hemerotecas20.  

 

B) Organização do tempo e do espaço da ação pedagógica em sala de aula e outros espaços 

da escola 

 

A organização dos espaços na escola deve propiciar infinitas interações da criança no 

contexto do letramento, mediada por sujeitos capazes de ler, escrever e contar, estabelecendo 

relações com o mundo.  

B.1) Organização da sala de aula: 

 

• As crianças deverão sentar, em círculo, em grupo, ou individualmente, dependendo 

do momento pedagógico planejado; evitar que sentem em fileiras, simplesmente umas 

após as outras de forma permanente; 

• Os registros diários das crianças deverão ser feitos em um único caderno 

demonstrando os conhecimentos que estão sendo apropriados, propostos nas 

atividades significativas e desafiadoras, capazes de impulsionar o desenvolvimento 

das crianças e de ampliar as suas experiências e práticas sócio-culturais; 

• A sala deverá ter o quadro do alfabeto contendo 26 letras em ordem alfabética (caixa 

alta) num local visível às crianças, e conter letras em Braille e em Libras, sempre que 

houver alunos com deficiência; 

• A sala deverá ter um quadro com os algarismos de 0 a 9 e suas respectivas 

quantidades; 

• É importante, também, ter no mínimo, os seguintes materiais na sala de aula: 

o Quadro de todos os nomes das crianças em crachás individuais (primeiro 

nome de um lado e nome completo do outro21). 

                                                
19 É uma coleção de quadros (pinturas/estampas), onde o nome pode também designar o próprio prédio que abriga 
tal coleção. 
20 Hemeroteca, do grego heméra, que significa “dia”, mais théke, que significa “depósito” ou “coleção”, refere-se a 
qualquer coleção ou conjunto organizado de periódicos (jornais e/ou revistas). Pode ser uma seção de biblioteca 
apenas reservada à conservação de material escrito deste gênero, a uma coleção temática de recortes de jornais e 
revistas ou, mesmo, uma base de dados, em suporte informático, com material proveniente deste tipo de 
publicações. 
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o Calendário mensal – dia/semana/estações do ano ou características do tempo. 

o Gráficos com idade, altura, gênero(sexo), peso e outros dados, sempre que for 

necessário sistematizar informações. 

o Mapas (histórico, hidrográfico, político, relevo e outros), materiais científicos, 

maquetes e infográficos dentre outros, sempre que for necessário vincular aos 

temas abordados nas áreas do conhecimento. 

• Os jogos pedagógicos deverão ser distribuídos nas salas de aula para uso cotidiano 

das crianças e quando necessário circular entre as turmas. 

• Os dicionários encaminhados pelo MEC, para os anos iniciais, deverão permanecer 

nas salas de aulas para uso cotidiano das crianças. 

• As caixas de Material Dourado, Blocos Lógicos, Escala Cuisinaire e Tangram 

deverão ser distribuídas nas salas de aulas para uso cotidiano das crianças, e usados 

como apoio na compreensão dos conceitos matemáticos. 

• Montar um canto de leitura 

o com uma diversidade de livros de literatura – contos, histórias só com 

imagem, receitas, cantigas, crônicas, poesias, lendas, fábulas, parlendas, 

travalínguas e outros, bem como, gibis e livros de história em quadrinhos e 

tiras, revistas - Ciências Hoje para Crianças, jornais e outros; 

o organizando o espaço (em estantes ou outros equipamentos ou móveis, mas de 

forma estética de se apreciar e convidativo para leitura) e o tempo para o 

acesso aos livros e leituras em momentos diversificados na sala de aula; 

• Montar um canto na sala de aula com materiais de sucata – embalagens (vazias e 

limpas, e de diversos tamanhos e formas), garrafas pets, tampinhas de garrafas, caixas 

de ovos, palitos diversos tamanhos, elásticos e outros. 

 

B.2) Organização do currículo 

 

O alfabetizar no contexto do Letramento concebe este processo através dos seguintes 

objetivos gerais a serem alcançados ao final do Bloco Inicial de Alfabetização – BIA:  

 

As crianças devem: 

                                                                                                                                                       
21 É a sua identidade como sujeito integrante de uma sociedade e primeiro texto/enunciado significativo na vida da 
criança. 
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• ser encorajadas a pensar, a discutir, a conversar e, especialmente, a raciocinar sobre a 

escrita alfabética; 

• tornar-se protagonistas nas atividades humanas de situações comunicativas usando as 

diferentes linguagens midiáticas na convergência à tecnologia digital; 

• aprender a ler e a escrever diferentes gêneros textuais22, selecionando os gêneros 

adequados a diferentes práticas sociais das atividades humanas de situações 

comunicativas, considerando o contexto, as intenções e interlocutores nas diferentes 

áreas do conhecimento; 

• tornar-se um ser integrante da comunidade de leitores, compartilhando diferentes 

práticas sociais de leitura considerando as habilidades de compreensão23 mediadas 

pela escrita; 

• conhecer e vivenciar o tratamento didático da leitura no cotidiano da sala de aula com 

os diferentes tipos de leitura24 de pesquisa, para a aprendizagem, espontânea e 

resolutiva; 

• saber adequar seu discurso às diferentes situações de oralidade, considerando o 

contexto, intenções e os interlocutores em diferentes práticas sociais das atividades 

humanas de situação comunicativa; 

• resolver e interpretar situações-problemas que envolvam contagem e medida, 

comparação e ordenação de quantidades (que expressem grandezas familiares aos(as) 

alunos(as)); expressar e registrar os resultados de formas diferentes; 

• compreender os números naturais presentes em nosso cotidiano e que são utilizados 

com os mais diversos propósitos; 

• desenvolver capacidade para localizar, acessar e usar melhor a informação acumulada 

consultando biblioteca, hemerotecas, videotecas, centros de informação e 

documentação, museus, publicações especializadas e redes eletrônicas, aprendendo a 

manejar a informação; 

• analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações, manejando símbolos, signos, 

dados, códigos e outras formas de expressão lingüística e numérica; 

                                                
22 Em anexo os gêneros definidos para leitura com compreensão e/ou fruição; produção escrita nas categorias 
didáticas de práticas de produção de texto – transcrição, reprodução, decalque e autoria em diferentes situações 
didáticas e durante os três anos do BIA. 
23 Teberosky (2003) aponta que as habilidades necessárias são:  
→ localização de detalhes: reconhecer, parafrasear, encontrar coisas concretas;  
→ habilidades de inferência simples: compreender palavras pelo contexto, reconhecer relações de causa e efeito, 
comparações e contrastes;  
→ habilidades de inferência complexa: reconhecer o tema ou a idéia principal, tirar conclusões, antecipar resultados. 
24 Idem. 
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• compreender e atuar em seu entorno social na construção de uma sociedade 

democrática e igualitária, partindo da diversidade e da diferença, requerendo receber 

informações e formação que lhes permitam atuar como cidadãos. 

 

3. METAS DE APRENDIZAGEM 

→ Alfabetização e Linguagem 

 

As metas de aprendizagem para Alfabetização e Linguagem estão definidas nas 

capacidades selecionadas e organizadas em torno dos eixos mais relevantes para a apropriação da 

língua escrita. Deve-se ressaltar que “as aprendizagens relativas às capacidades apontadas não 

constituem etapas a serem observadas numa cadeia linear. Elas são simultâneas e exercem 

influência umas sobre as outras. A apresentação seqüencial se deve apenas à necessidade de 

organização e busca de clareza na exposição” (MEC, 2007, p.17). 

 

1. Compreensão e valorização da cultura escrita: capacidades, conhecimentos e atitudes. 

Conhecer, utilizar e valorizar os modos de produção e de circulação da escrita na sociedade. 

Conhecer os usos e funções sociais da escrita. 

Conhecer usos da escrita na cultura escolar. 

Desenvolver capacidades necessárias ao uso da escrita no contexto escolar:  

(I) Saber usar objetos de escrita presentes na cultura escolar; 

(II)   Desenvolver capacidades específicas para escrever. 

2. Apropriação do sistema de escrita: capacidades e conhecimentos. 

Compreender diferenças entre a escrita alfabética e outras formas gráficas. 

Dominar convenções gráficas: 

(I) Compreender a orientação e o alinhamento da escrita da Língua Portuguesa; 

(II)  Compreender a função de segmentação dos espaços em branco e da pontuação de final de frase. 

Reconhecer unidades fonoaudiológicas como sílabas, rimas, terminações de palavras, etc. 

Conhecer o alfabeto: 

(I) Compreender a categorização gráfica e funcional das letras; 

(II)         Conhecer e utilizar diferentes tipos de letras. 

Compreender a natureza alfabética do sistema de escrita. 

Dominar as relações entre grafemas e fonemas: 

(I) Dominar regularidades ortográficas; 

(II)  Dominar irregularidades ortográficas. 
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3. Leitura: capacidades, conhecimentos e atitudes. 

Desenvolver atitudes e disposições favoráveis à leitura. 

Desenvolver capacidades de decifração: 

(I) Saber decodificar palavras; 

(II)  Saber ler reconhecendo globalmente as palavras. 

Desenvolver fluência em leitura 

Compreender textos: 

(I) Identificar finalidades e funções da leitura, em função do reconhecimento do suporte, do gênero e 

da contextualização do texto; 

(II)  Antecipar conteúdos de textos a serem lidos em função de seu suporte, seu gênero e sua 

contextualização; 

(III)  Levantar e confirmar hipóteses relativas ao conteúdo do texto que está sendo lido; 

(IV)  Buscar pistas textuais, (intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas e fazer inferências), 

ampliando a compreensão; 

(V) Construir compreensão global do texto lido, unificando e inter-relacionando informações 

explícitas e implícitas; 

(VI)  Avaliar ética e afetivamente o texto, fazer extrapolações. 

4. Produção: capacidades, conhecimentos e atitudes. 

Compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções, em diferentes gêneros. 

Produzir textos escritos de gêneros diversos, adequados aos objetivos, ao destinatário e ao contexto de circulação: 

(I) Dispor, ordenar e organizar o próprio texto de acordo com as convenções gráficas apropriadas; 

(II)  Escrever segundo o princípio alfabético e as regras ortográficas; 

(III)  Planejar a escrita do texto considerando o tema central e seus desdobramentos; 

(IV)  Organizar os próprios textos segundo os padrões de composição usuais na sociedade; 

(V) Usar a variedade lingüística apropriada à situação de produção e de circulação, fazendo escolhas 

adequadas quanto ao vocabulário e à gramática; 

(VI)  Usar recursos expressivos (estilísticos e literários) adequados ao gênero e aos objetivos do texto; 

(VII)  Revisar e reelaborar a própria escrita segundo critérios adequados aos objetivos, ao destinatário e 

ao contexto de circulação, previstos. 

5. Desenvolvimento da Oralidade: capacidades, conhecimentos e atitudes. 

Participar das interações cotidianas em sala de aula: 

(I) Escutando com atenção e compreensão; 

(II)  Respondendo às questões propostas pelo(a) professor(a); 

(III)  Expondo opiniões nos debates com os colegas e com o(a) professor(a). 

Respeitar a diversidade das formas de expressão oral manifestas por colegas, professores e funcionários da escola, 

bem como, por pessoas da comunidade extra-escolar. 

Usar a língua falada em diferentes situações escolares, buscando empregar a variedade lingüística adequada. 

Planejar a fala em situações formais. 

Realizar, com pertinência, tarefas cujo desenvolvimento dependa de escuta atenta e compreensão. 
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→ Matemática  

 

Nas metas de aprendizagem para Matemática, as crianças, ao final do BIA, deverão 

desenvolver competências para: 

 

• utilizar números naturais e racionais em suas diferentes funções no contexto social; 

• interpretar e produzir escritas numéricas utilizando-se da linguagem oral, de registros 

informais e da linguagem matemática; 

• resolver situações-problema envolvendo as operações fundamentais, reconhecendo que 

uma mesma operação está relacionada a problemas diferentes e que um mesmo problema 

pode ser resolvido pelo uso de diferentes operações e registros; 

• refletir sobre a grandeza numérica, utilizando a calculadora como instrumento para 

produzir e analisar escritas; 

• estabelecer pontos de referências para situar-se posicionar-se e deslocar-se no espaço, 

bem como, para identificar relações de posição entre objetos no espaço; interpretar e 

fornecer instruções, usando terminologia adequada; 

• perceber semelhanças e diferenças entre objetos no espaço, identificando formas 

espaciais e planas, em situações que envolvam descrições orais, construções e 

representações; 

• reconhecer grandezas mensuráveis, como comprimento, massa, capacidade e elaborar 

estratégias pessoais de medida; 

• utilizar informações sobre tempo e temperatura; 

• utilizar tabelas e gráficos para facilitar a leitura e interpretação de informações e construir 

formas pessoais de registro para comunicar informações coletadas.   

 

4. SISTEMA DE AVALIAÇÃO QUE NORTEIA O PROCESSO DE E NSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

Nos três primeiros anos de escolaridade a avaliação assume uma dimensão formadora 

fundamental com os princípios de acompanhar, analisar, pensar, planejar e intervir.  

Portanto, na “concepção de avaliação que estamos enfatizando como reguladora e 

orientadora do processo de aprendizagem, duas funções são inseparáveis: o diagnóstico e o 

monitoramento” (BATISTA, 2007, p.60).  



 41 

A Resolução nº 01/06, do Conselho Municipal de Educação, que fixa normas para a 

organização dos primeiros níveis da Educação Básica no âmbito do Sistema Municipal de Ensino 

de Florianópolis, Santa Catarina, no artigo 8º estabelece que “a avaliação do processo educativo 

deve ser contínua, diagnóstica, formativa e baseada em objetivos educacionais definidos, de 

forma a orientar a organização da prática educativa em função das necessidades de aprendizagem 

e desenvolvimento das crianças e adolescentes” (CME, 2006). 

 Nesse sentido, o processo de avaliação pauta-se no pressuposto de que toda a criança 

aprende e que as estratégias de intervenção devem  

 

(...) Observar as necessidades dos(as) alunos(as) e se comprometer com a sua 
superação, favorecendo-lhes o desenvolvimento de suas aprendizagens, levando-se em 
conta suas condições individuais e o processo de inclusão, realizando, assim 
intervenções pedagógicas favoráveis a aprendizagem de todos. (...) Sistematização da 
avaliação [bimestral ou trimestral ou semestral] das turmas tem como envolvidos, além 
dos alunos, os professores, a direção da escola e a coordenação pedagógica, possuindo 
caráter reflexivo e crítico (MEC, 2007, p.4, passim). 

 

 Compreende-se o processo avaliativo como uma progressão continuada25que é assegurar 

a aprendizagem das capacidades pertinentes em cada nível de escolarização. Nesta perspectiva a 

avaliação consiste em: 

 

• observação da criança e registro do seu desenvolvimento e/ou dificuldades, considerando 

as áreas afetivas, cognitivas e psicomotoras. Estes registros feitos pelo(a) professor(a) 

fornecerão subsídios para redimensionar as práticas de ensino (planejamento e execução) 

e a elaboração de relatório a respeito das produções das crianças em períodos de dois ou 

três meses; 

• auto-avaliação onde cada criança é encorajada a perceber-se como o sujeito de sua 

aprendizagem, registrando com desenhos e/ou escrita, suas observações, suas angústias e 

suas sugestões ao longo do processo; 

• promoção de espaços para ouvir os pais ou responsáveis das crianças em relação à vida 

escolar da sua filha e do seu filho e à organização do trabalho pedagógico, objetivando a 

participação destes no processo coletivo de reflexão sobre a sua aprendizagem e 

desenvolvimento; 

• descrição afirmativa do que a criança aprendeu em documentos (boletins, cadernetas, e 

outros) a serem divulgados, publicizados para conhecimento aos pais ou responsáveis. 

 
                                                
25 Progressão continuada não equivale à progressão automática, pois esta produz uma forma de exclusão das 
crianças, mascarando efetivos índices de fracasso do sistema educacional. 
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   Os instrumentos de avaliação podem ser:  

• registro, trabalhos individuais e coletivos; 

• portifólio das crianças e adolescentes: organização das atividades, suas produções e 

registros. À criança compete: 

� analisar suas próprias produções; 

� refletir sobre os conteúdos aprendidos; 

� refletir sobre o que falta aprender; 

� visualizar seus próprios percursos; 

� explicitar suas estratégias de aprendizagem e suas concepções sobre os 

objetos de ensino para os(as) professores(as). 

• portifólio do(a) professor(a): organização de seus planejamentos e registros, suas 

observações, suas impressões e seus relatos que fazem das atividades realizadas com as 

crianças; 

• diário de classe ampliado contendo registros do que as crianças já aprenderam e do que 

falta aprender; 

• registro da auto-avaliação: realizada pela criança, professor(a), especialistas em 

assuntos educacionais, direção, pais ou responsáveis e outros profissionais envolvidos no 

processo. 

 

 É um procedimento de ensino importante levantar os conhecimentos prévios que a 

criança de seis anos tem sobre a escrita, pois se sabe que por viver numa sociedade letrada, há 

diferentes modos de acesso e contatos com a escrita. “A criança, portanto, muito antes de 

ingressar na escola, começa a aprender o que é a escrita [cultura escrita – alfabética e numérica], 

para que serve e como ela funciona”.26 

Nesta perspectiva, o desafio da escola é inserir e possibilitar a vivência do mundo da 

escrita – alfabética e numérica – objetivando o desenvolvimento da competência comunicativa 

através do domínio dos gêneros orais e escritos e a compreensão do sistema de numeração 

decimal e a capacidade de resolver situações-problema, dando condições à criança de operar com 

os modos de pensar e produzir da cultura escrita. 

Nesse sentido, os objetivos gerais propostos para o diagnóstico do 1º ano a ser realizado 

no início do ano letivo, deverão: 

 

                                                
26 Entrevista dada por Maria Lúcia Castanheira, Professora da Faculdade de Educação da UFMG e pesquisadora do 
CEALE. Salto para o Futuro/TV escola. 
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• verificar o grau de inserção da criança na cultura escrita, valorizando a cultura 

local dela e de seus pais; 

• reconhecer os ritmos e tempos de desenvolvimento humano das crianças 

considerando as características da sua infância e do contexto extra-escolar; 

• identificar os conhecimentos prévios da língua oral e escrita, sistema de 

numeração decimal e resolução de situações-problemas que a criança experimenta 

na interlocução com outras crianças e adultos em situações formais e informais; 

• conhecer que hipóteses e concepções as crianças possuem sobre o objeto da 

escrita na forma de discursos e gêneros orais e escritos de domínio público ou 

privado, no entorno social, bem como do sistema de numeração decimal. 

 

Para obter informações a respeito do que as crianças já sabem e do que precisam 

aprender é importante organizar atividades que possibilitem ao(a) professor(a) investigar os 

conhecimentos prévios delas, no sentido de planejar as intervenções no processo de 

aprendizagem. 

A organização da avaliação diagnóstica do 1º ano do Bloco Inicial de Alfabetização/BIA 

investiga a experiência das crianças com a escrita e leitura, cálculos na resolução de problemas 

junto com os familiares e pessoas do relacionamento imediato das crianças, bem como da 

linguagem oral, no falar e escutar nos momentos de conversa informal/formal e na entrevista e 

visita a diferentes lugares na escola e no entorno social. 

Ao investigar essas experiências das crianças com a cultura escrita, propõe-se ao(a) 

professor(a) que: 

• explique às crianças o objetivo da atividade de investigação da cultura escrita em que ela 

está inserida, bem como seu conhecimento dos processos e objetos de escrita e leitura, e 

de cálculo e de suas representações do que seja escrever, ler e contar; 

• trabalhe em grupo, numa roda, para a exploração dos materiais e suportes de gêneros 

textuais e numéricos (caixas, jornais, revistas, livros, folhetos, folders, propagandas 

diversas de supermercados, lojas, farmácias, placas, relógios, livros, mapas, réguas, 

calendários, dinheiro, dentre outros); 

• organize entrevistas com os pais e ou responsáveis para a exploração dos materiais e 

suportes de gêneros textuais e numéricos (caixas, jornais, revistas, livros, folhetos, 

folders, propagandas diversas de supermercados, lojas, farmácias, placas-relógios, livros, 

mapas, réguas, calendários, dinheiro, dentre outros); 
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• organize questões no que se refere à experiência das crianças sobre Escrever: o que sabe? 

Quando e como aprendeu? Que coisas costumam escrever? Entre outras; 

• organize questões no que se refere à experiência das crianças sobre Ler: que coisas 

costumam ler ou ter contato? O que já lêem? Entre outras; 

• organize questões no que se refere à experiência das crianças sobre Contar e Ler 

números; 

• organize situações em que as crianças precisem expressar-se matematicamente (maior 

que, menor que, a mais, a menos, antes, depois, etc); 

• organize situações de visita em lugares no entorno social das crianças, observando os 

diferentes suportes de leitura e questões para que possa comentar e indicar a diferença 

entre a escrita alfabética e numérica como outras formas de representação; 

• organize os registros com escrita, desenhos, fotografias, filmagens e outras formas que 

acharem importantes e os sistematize num documento.  

 Vale ressaltar que ao elaborar uma matriz de referência da avaliação, o(a) professor(a) 

deve pautar-se pela definição das capacidades referentes ao processo de Alfabetização e 

Letramento, que serão desenvolvidas ao longo de um ano letivo, estabelecidas no Fascículo 1 do 

Programa Pró-Letramento de Alfabetização e Linguagem. 

 No caso da Alfabetização no 1º ano, sugere-se:  

 

 

CAPACIDADES AVALIADAS 
 

DESCRITORES 

1. Conhece os modos de produção e 
circulação da escrita na sociedade. 

Verificar quais as formas de 
inserção das crianças e do grupo 
familiar na cultura escrita (estética, 
alfabética e numérica). 

2. Conhece os usos e funções sociais da 
escrita na relação da representação do 
alfabeto e do sistema numérico decimal. 

Verificar se a criança percebe que o 
discurso escrito (mesmo que utiliza 
letras, números, imagens, símbolos, 
gráficos, pinturas, desenhos e 
outros) está articulado com o 
objetivo do lugar. 

3. Identifica as finalidades e funções do 
reconhecimento do suporte, do gênero e 
da contextualização do texto. 

Verificar se a criança reconhece 
alguns gêneros textuais e suportes, 
identificando-os bem como a 
finalidade dos mesmos. 

4. Compreende o uso da escrita 
alfabética e numérica com diferentes 
funções em diferentes gêneros textuais e 
suportes. 

 
PROCEDIMENTOS DE 
AVALIAÇÃO EXEMPLO DE 
ATIVIDADES 
 
Visita e pesquisa em lugares e 
suportes numéricos e de leitura no 
entorno social das crianças. 
Na pesquisa dos lugares, quando as 
crianças ao comentarem e 
indicarem a diferença entre a escrita 
alfabética e numérica com outras 
formas gráficas, o(a) professor(a) 
deverá registrar essas observações, 
bem como deixar a criança registrar 
com desenho, símbolos ou escrita. 
 
Conversa formal com as crianças 
com base em suportes de leitura 
escrita e numérica e no roteiro da 

Verificar se a criança reconhece os 
usos da escrita, como registro, 
tecnologia de expansão da memória 
e de comunicação. 
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5. Compreende diferenças entre a escrita 
alfabética e numérica com outras formas 
gráficas. 

Verificar se a criança faz distinções 
das diferentes formas de 
representação:  
Letras e números; 
Sinais do sistema de escrita 
alfabético e numérico e marcas de 
sinais gráficos em diversos suportes 
e contextos; 
Letras, números e desenhos; 
Letras, números e imagens. 

6. Demonstra escutar com atenção e 
compreensão na exposição de opiniões, 
respondendo as questões propostas nos 
debates e entrevistas com os colegas, 
com professores e com os familiares. 

investigação sobre o LER, 
ESCREVER e CALCULAR  
 
Entrevista com os familiares com 
base num roteiro da investigação 
sobre LER, ESCREVER e 
CALCULAR. 
 
Debate com as crianças, 
estabelecendo conclusões sobre o 
trabalho realizado e as informações 
colhidas e sistematizadas, por 
escrito, junto com as crianças. 
 
Conversa informal com as 
crianças nos momentos dos jogos e 
brincadeiras e outras atividades 
mais livres.  
 
Conversa formal com base em 
imagens de pintores escolhidas a 
partir de um tema (exemplo: 
brincadeiras de criança, frutas, 
paisagens, figuras humanas, e 
outras) ou ilustrações de livros de 
imagem (com técnicas diferentes), 
objetivando a sistematização da 
análise estética e do tema.  
 

Verificar se a criança: 
Reproduz um texto ouvido – roteiro 
das perguntas da entrevista 
elaborada no coletivo e registrada 
pelo(a) professor(a) – mantendo os 
elementos do tema e da estrutura da 
linguagem escrita; 
Escuta com atenção a explicação e 
a explanação de temas dos colegas, 
do(a) professor(a) e das pessoas 
entrevistadas e da análise, das 
imagens/pinturas. 
Problematiza as situações do uso 
do sistema de numeração decimal. 

 

   Para o 2º ano e 3ª série, considera-se a avaliação diagnóstica proposta nos Fascículos 1 

e 2 – do Programa Pró-Letramento de Alfabetização e Linguagem, entregues pelo MEC, 

diretamente, às unidades educativas do Ensino Fundamental em 2007. 

 

 

5. OPERACIONALIZANDO O PLANEJAMENTO NA ESCOLA 
 

 

É importante que os(as) educadores(as) promovam a reflexão, contínua e permanente, 

sobre a prática pedagógica; que busquem o foco na criança, partindo do conhecimento dos seus 

interesses e preferências, de suas formas de aprender, de suas facilidades e dificuldades, de como 

é seu grupo familiar e social, sua vida dentro e fora da escola, levando em consideração os 

diagnósticos (realizados durante o ano letivo); sobre a importância do trabalho coletivo e a 

necessidade de assumirem o compromisso e responsabilidade qualificada da sua inserção sócio-

cultural. Neste sentido, tem-se o planejamento como uma ferramenta que possa contribuir de fato 

com as escolhas e com os trabalhos, os quais nós professores(as) somos chamados(as) a fazer nas 

escolas brasileiras (municipais). 
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No entanto, é relevante destacar algumas considerações27 que podem subsidiar estas 

reflexões: 

 

 
• A singularidade da infância, na direção de fazer a “entrada” da criança de seis anos 
no Ensino Fundamental ser um ganho para as demais e não o contrário; 
• O brincar como “um modo de ser e estar no mundo”, levando em conta a função 
humanizadora da cultura e sua contribuição para a formação da criança; 
• As linguagens verbais, artísticas e científicas como articuladoras de uma prática 
multidisciplinar, num contexto de letramento; 
• O texto (nas várias linguagens), a partir do que os estudantes já conhecem, como 
usuários da língua, mesmo aqueles que ainda não têm autonomia para decifrar o escrito; 
• As relações entre Letramento e Alfabetização, para que se garanta que a criança se 
alfabetize numa perspectiva letrada; 
• A aprendizagem dos conhecimentos das Ciências Sociais, das Ciências Naturais e 
das linguagens, relativos aos anos/séries do Ensino Fundamental, como possibilitadores 
de a criança ampliar suas referências de mundo; 
• A constituição de espaços coletivos de organização do trabalho pedagógico, o que 
inclui a decisão sobre normas, limites, horários, distribuições de tarefas, etc; 
• Os critérios de organização das crianças em classes ou turmas, a definição de 
objetivos por série ou ano, bem como o planejamento do tempo, espaço e matérias 
considerados nas diferentes atividades e seus modos de organização: hora de sala de 
aula, brincadeiras livres, hora da refeição, saídas didáticas, atividades permanentes, 
seqüências didáticas, atividades de sistematização, projetos, etc; 
• Programar a participação dos pais/comunidades... [pois] Não se pode esquecer que 
são suas histórias, suas profissões, seus modos de entender e agir no mundo que 
constituem a identidade das crianças, nossos alunos na escola; 
• O planejamento do ano deve levar em conta o plano/projeto da escola e as crianças 
concretas de sua turma: seus conhecimentos, interesses, necessidades, as condições 
reais de seu trabalho, sua trajetória profissionais, bem como os objetivos pedagógicos 
para os estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental; 
• O tempo didático deve ser organizado de forma flexível, possibilitando que se 
retomem perspectivas e aspectos dos conhecimentos tratados em diferentes situações 
didáticas e considerar que as pessoas aprendem de formas diferentes, por isso é 
importante variar a forma de organizar o trabalho e seu tempo didático (MEC, 2006, 
passim). 
 
 
 
 
 

Sendo assim, propõem-se algumas sugestões de modalidades organizativas do trabalho 

pedagógico como possibilidades de mudanças do tempo escolar das crianças nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, conforme apresentado no documento organizado pelo MEC28. 

 
 
 

                                                
27 Considerações selecionadas do livro Ensino Fundamental de Nove Anos: orientações para a inclusão da criança de 
seis anos de idade / organização do documento (MEC, 2006). 
28 NERY, Alfredina. Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de 
idade. Brasília: FNDE, Estação Gráfica, 2006. 
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Você sabia? - momento de discussão de assuntos e temas de interesse das crianças. 

Objetivo:  familiarizar com assunto/tema de uma área curricular, de modo que as crianças tenham a 

oportunidade de conhecer diferentes maneiras de ler, de brincar, de produzir textos, de fazer arte, etc; 

oportunizar a fala sobre o lido /vivido com outros, no sentido de formar uma comunidade leitora.  

Notícia da hora - momento reservado às noticias que mais chamaram a atenção das crianças na 

semana. 

Objetivo:  exercitar o relato oral da criança; ampliar as referências do grupo-classe onde o(a) 

professor(a) seleciona noticias que não mobilizaram as crianças, mas que se inserem para se discutir 

em sala.  

Nossa semana foi assim ... - momento que se retoma, de forma sucinta, o trabalho desenvolvido e 

se auxilia as crianças no relato e na síntese do que aprenderam. 

Objetivo: sistematizar as aprendizagens da semana: o que sabíamos? O que aprendemos? O que 

queremos aprender mais? 

Vamos brincar? - momento em que se "brinca por brincar", em pequenos grupos, em duplas, em 

trios, sozinhos. O(a) professor(a) deve garantir a brincadeira, organizando, com as crianças, tempos, 

espaços e materiais para esse fim.  

Objetivo:  o(a) professor(a) deve observar as crianças nesse "importante fazer", registrando essas 

observações, contribuindo no planejamento de outras atividades, a partir de um maior conhecimento 

sobre a turma, sobre cada criança.  

Cantado e se encantando - momento em que se privilegiam as músicas que as crianças conhecem e 

gostam de cantar, sozinhas, todas juntas; também de ouvir músicas de estilos e compositores 

variados.  

Objetivo: ampliar o repertório e gosto musical.  

No mundo da arte - momento em que se organizam idas dos estudantes a exposições, apresentações 

de filmes, peças teatrais, grupos musicais. Importante planejar com as crianças a atividade, fazendo 

roteiro da saída, o que e como observar, avaliar a atividade no retomo, ouvindo o que as crianças 

sentiram e pensaram a respeito e organizando registros, com blocões, cadernos coletivos ou murais.  

Objetivo:  Ampliar o repertório nas manifestações artísticas, no sentido de apreciação, percepção 

estética e na contribuição da visão panorâmica da produção artística. 

Comunidade, muito prazer! - momento em que se convidam artistas da região ou profissionais 

especializados (bombeiros, escritores, eletricistas, engenheiros, professores, repentistas, contadores 

de histórias etc) para irem à escola e fazerem uma apresentação/palestra/conversa. Demanda ação 

conjunta - crianças e professor(a): elaborar o cronograma, selecionar as pessoas, fazer o convite, 

organizar a apresentação da pessoa, avaliar a atividade, registrar.  

Objetivo:  interagir com a comunidade no compromisso da educação integral das crianças.  
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A família também ensina... - momento em que se convidam mãe, pai, avô, avó, tio, tia para contar 

histórias, fazer uma receita culinária, contar como se brincava em sua época, cantar com as crianças.  

Objetivo:  é a família enriquecendo seus laços com a escola e com as crianças e compartilhando seus 

saberes.  
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Descobri na Internet - para as crianças que têm acesso em casa ou na comunidade escolar, é 

possível reservar um momento para as descoberta que realizam, a partir dessa ferramenta de 

informação, orientando no ato de selecionar informações e ter uma visão mais crítica sobre o que 

circula na Internet.  

Objetivo:  usar a Mídia via o computador e Internet para busca de informações. 

Leitura diária feita pelo(a) professor(a) - momento em que se lê para as crianças. É momento de o 

leitor experiente ajudar a ampliar o repertório dos leitores iniciantes.  

Possibilidades: ler uma história longa em capítulos, como se liam os folhetins, como se acompanha 

uma novela na TV, mas também se pode ler histórias curtas, como fábulas, crônicas etc. Ou ler 

poemas, com muita expressividade, enfatizando aqueles cuja sonoridade das palavras, cujo jogo 

verbal são as tônicas da construção poética. Ler ainda o quadro de um pintor: suas formas, cores, 

linhas.  

Objetivo:  ler para fruição, estética da palavra e da imagem. 

Roda semanal de leitura - com as possibilidades referidas e outras ainda, como por exemplo, 

quando as crianças selecionam, de própria escolha, em casa, na biblioteca (de classe, da escola ou da 

cidade) livros/textos/ gibis para lerem em dias e horários pré-determinados, podendo depois 

conversar sobre o que leram para seus colegas.  

Objetivo:  partilhar leituras objetivando a influência de leitores para outros leitores.  
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Fazendo arte - momento reservado para as crianças conhecerem um artista específico (músico, 

poeta, pintor, escultor, etc.): sua obra, sua vida; "fazer à moda de ... ", em que as crianças realizam 

releituras· ou "momento de autoria de cada criança", por meio de sua expressão verbal, plástica, 

sonora.  

Objetivo:  disponibilizar momentos de autoria de cada criança, por meio de sua expressão verbal, 

plástica e sonora.  

 

S
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át
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a Pressupõe um trabalho pedagógico organizado em uma determinada seqüência, durante um 

determinado período, estruturado pelo(a) professor(a), criando-se assim, uma modalidade de 

aprendizagem orgânica, sem que haja um produto. 

Possibilidades: ler textos relacionados com um mesmo tema, de um mesmo autor, de um mesmo 

gênero, escolher uma brincadeira e aprender sua origem e como se brinca; atividades de para 

conhecer mais as várias expressões artísticas, como o Teatro, a Pintura, a Música, etc; estudo de 

conteúdos das várias áreas do conhecimento do Ensino Fundamental, de forma interdisciplinar. 

 

A
tiv

id
ad

es
 d

e 

si
st

em
at

iz
aç

ão
  

Atividades destinadas à sistematização de conhecimentos das crianças ao fixarem conteúdos que 

estão sendo trabalhados.  

Em relação à alfabetização, são os conteúdos relativos ao sistema de escrita alfabética ou ortográfica 

ou aos conhecimentos dos gêneros textuais. 

Em outras áreas curriculares, podem ser conteúdos que ajudem a compreender ou trabalhar outros 

assuntos/temas. 

Podem ser lúdicos como os jogos. 
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ro
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to

 
Essa modalidade de organização do trabalho pedagógico prevê um produto final cujo planejamento 

tem objetivos claros, dimensionamento do tempo, divisão de tarefas e, por fim, a avaliação final em 

função do que se pretendia.  

É feito de forma compartilhada e com cada aluno tendo autonomia pessoal e responsabilidade 

coletiva para o bom desenvolvimento do projeto, É um trabalho articulado em que as crianças usam 

de forma interativa as quatro atividades lingüísticas básicas - falar/ouvir, escrever/ler -, a partir de 

muitos e variados gêneros, nas várias áreas do conhecimento, tendo em vista uma situação didática 

que pode ser mais significativa para elas.  

 

Espera-se, assim, ter preenchido temporariamente a lacuna da proposta curricular para 

os Anos Iniciais do Ensino Fundamental de Nove Anos implantados na Rede Municipal de 

Ensino de Florianópolis. A preocupação foi de estabelecer um elo entre teoria e ação pedagógica 

no processo de Alfabetização no contexto do Letramento a ser desenvolvido pela unidade 

educativa e pela Secretaria Municipal de Educação nas ações, junto às crianças e educadores. 

 Será, para nós do Grupo Gestor do BIA, altamente gratificante se este texto puder trazer 

mudanças e contribuições no sentido de incentivar e intensificar, em nossa Rede, a continuidade 

da reflexão sobre o Ensino Fundamental de Nove Anos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUAS ESTRANGEIRAS  

 

Josefina da Silva Pisani 
Maria Letícia Naime Muza 

Maria Marta Furlanetto 
 

1. OS GÊNEROS DO DISCURSO NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E 

LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

 
 A formação continuada de 2006 e 2007 pautou-se na discussão de uma proposta 

curricular para a Língua Portuguesa e Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol). 

 Para tanto, foram realizados, além de seminários temáticos com o foco na discussão de 

uma educação inclusiva, encontros de formação específica da área. Nestes momentos, nós, 

professores(as) de Língua Portuguesa e Línguas Estrangeiras, estudamos e discutimos 

concepções e conceitos para o trabalho com gêneros textuais, seqüência didática e práticas de 

leitura e escrita, tendo como consultora, no ano de 2006, a Prof. Dra. Maria Marta Furlanetto e a 

contribuição da Prof. Ms. Terezinha Bertin, em 2007. O documento que segue é uma etapa da 

proposta curricular que, além de pressupostos teóricos para o trabalho com gênero textual e 

seqüência didática, apresenta um modelo para o trabalho com o gênero "notícia". 

 Desta forma, procurou-se criar uma identidade política que fortalecesse as ações 

pedagógicas buscando a autonomia dos educandos nos diferentes ambientes e situações. No 

entanto, por entender-se que é um processo em permanente construção, tal proposta terá 

continuidade no ano de 2008, nos grupos de formação, visando a aprofundar o estudo de gêneros 

e seqüência didática. 

 

2. CONTEXTUALIZANDO 
 

 O documento fundamental da área de Língua Portuguesa enfatiza a inocuidade de um 

ensino voltado à mera aquisição de normas e à repetição de modelos, que não levam em 

consideração as relações sociais.  

 Ao estabelecer pressupostos para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido, recusa 

(apontando as restrições) as concepções de linguagem como expressão do pensamento (voltada 

ao pensamento individual e presumindo a autonomia de uma e outro, com prevalência do 

pensamento, que seria apenas “manifestado”) e de linguagem como instrumento de 

comunicação, que privilegia a língua como um código a ser manipulado por um emissor e lido 
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por um receptor, considerando que, estritamente, na vida real as trocas não se limitam a uma 

comunicação nesses termos. Emissor e receptor, os dois pólos do processo restrito de 

comunicação, presumem, respectivamente, atividade e passividade – aliás, uma percepção que 

ainda domina o ensino em geral, tanto que se persiste em “transmitir”, “passar” conteúdos que 

deverão ser absorvidos pelos(as) alunos(as).  

 Ao contrário, as diretrizes constantes no documento da SME estabelecem que a 

linguagem existe para a interação humana, a partir de uma concepção social, histórica e cultural, 

associando as grandes contribuições de Bakhtin (na área da filosofia da linguagem e da crítica 

literária) e de Vygotsky (na área da psicologia e da educação).  

 A complexidade da linguagem não admite que ela seja vista e utilizada apenas como 

código passível de decifração. Fruto das relações sociais, também é, através da linguagem, que 

se efetivam as relações sociais, num circuito de conflitos, inovações e mudanças. Fica claro, 

portanto, que o estudo da linguagem em geral (com suas várias manifestações) e de qualquer 

língua em particular exige que se considere um princípio estabelecido por Bakhtin com a 

denominação dialogismo, que implica a constante troca dos interlocutores no processo 

enunciativo – troca que estabelece as possibilidades de interação nas várias esferas de uma 

sociedade e de sociedades culturalmente distintas. 

 Seguem abaixo, em síntese, os aportes que a SME, em seu documento de base, 

estabeleceu já em 1996 e são pressupostos neste documento complementar: 

 

 1) Variedade Lingüística:  

 

 O respeito às variedades lingüísticas e seu reconhecimento na Língua Portuguesa é um 

princípio para o ensino escolar; não faz sentido pretender que exista apenas uma norma, aquela 

que se costuma chamar norma-padrão, referência para a expressão culta da língua, embora esta 

deva ser um objetivo do ensino. Trata-se de permitir que os(as) alunos(as), sem que lhes seja 

exigido o abandono de sua variedade familiar, do colóquio informal, oral em princípio (dos 

gêneros primários, na teoria de Bakhtin), consiga atingir o domínio de variantes utilizadas mais 

especificamente nos gêneros secundários (orais e escritos), que são mais formais, e cuja 

importância para a inserção na sociedade e o exercício da cidadania não pode ser marginalizada. 

Isso considerado, ver-se-á que a variedade de gêneros para o trabalho pedagógico dará o devido 

amparo a essas possibilidades, mostrando a coexistência, numa mesma comunidade, de normas 

distintas. 
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 2) Texto:  

 

 Se o gênero discursivo é o objeto de ensino nessa abordagem, o texto é a unidade de 

trabalho. No jogo da interlocução, ele concretiza um lugar social, uma esfera de atividade 

discursiva, um conjunto de recursos lingüísticos e estilísticos utilizados por seu produtor em 

direção a interlocutores, reais ou imaginados, e em circunstâncias específicas. Por isso, em sua 

análise devem estar integradas as várias dimensões de que ele é manifestação: de onde se fala 

(lugar social numa esfera de atividade), com quem se fala (lugar social – reação, interpretação, 

resposta), como se fala e com que objetivos; e que recursos lingüísticos são utilizados nessas 

condições de produção (gramática, notações, jogos de linguagem). É só nesse nível que faz 

sentido explorar a gramática.  

 

 3) Práticas de Linguagem: 

 

 a) Leitura: não é apenas decifração, como se a língua fosse mero código para 

transmissão e recepção de mensagens. Leitura pressupõe interpretação, atribuição de sentidos, 

compreensão e possibilidade de resposta, ainda que apenas interior (atitude responsiva ativa, nos 

termos de Bakhtin). Dado que a leitura, no contexto pedagógico, precisa ser desenvolvida através 

de mediação, é um desafio observar e analisar textos para encontrar neles as pistas que podem 

levar a interpretar e as pistas que apontam para sua intertextualidade, ou seja, sua relação social e 

semântica com outros textos, próximos no lugar e no tempo ou muito distantes.  

 

 b) Produção oral e escrita: a produção será sempre resposta de leituras, não apenas do 

mundo verbal, mas do mundo real em todas as suas manifestações. O mundo verbal está 

necessariamente associado às representações globais. Tanto a atividade oral como a escrita 

presumem normas, de modo que as duas modalidades merecem igualmente atenção no plano 

pedagógico e devem aparecer integradas. 

 

 c) Análise lingüística: associada às outras práticas, a análise dos recursos utilizados na 

organização do texto é indispensável, visto que não há materialidade discursiva sem uma base 

lingüística. É então que faz sentido compreender o funcionamento gramatical da língua. Cabe 
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salientar que não se trata de apenas constatar se um texto obedece a todas as regras previstas num 

livro de Gramática, mas de observar, comparar e discutir como o uso manifesta regularidades, e 

como (se isso sucede) se distancia das regras conhecidas ou presumidas para o gênero em 

questão. Em suma, o trabalho pedagógico envolve as já clássicas atividades lingüísticas, 

epilingüísticas e metalingüísticas (GERALDI, 1993). 

 

 4) Conteúdos: 

 

 O documento da SME, a par da mudança de concepção da língua, prevê coerentemente 

que a metodologia de trabalho não pode estabelecer conteúdos que sejam apenas uma reprodução 

das categorias gramaticais, a partir dos menores elementos da língua para os mais amplos, 

organizados hierarquicamente de modo a se chegar ao nível da sentença. Dada à assunção da 

unidade de língua denominada texto, e os princípios de formulação dos textos na sociedade (suas 

funções e sua circulação), entende que não é possível estabelecer conteúdos fixos e estanques. O 

ensino precisaria ser concebido mais especificamente, se um esquema pode ser sugerido, como 

uma espiral, em que, com base em características da textualidade, o início garantisse à ampliação 

e a profundidade das atividades de uso e de análise lingüística tais como especificadas antes, até 

o atingimento de um ponto em que, terminada a fase de desenvolvimento escolar, os(as) 

alunos(as) estivessem suficientemente preparados para gerenciar seu desenvolvimento de modo 

autônomo. 

 Ao especificar que os(as) alunos(as) precisam familiarizar-se com “os diversos tipos de 

texto” para expressar-se com propriedade em diferentes situações de comunicação, o documento 

deixa claro que é em torno dessa unidade que o ensino e a aprendizagem precisam ser 

construídos, com base em situações reais de interlocução, num processo de ampliação dos 

materiais, das atividades e da formulação de conceitos.  

 No presente documento, que complementa aquele, olha-se esses “tipos de texto” através 

do conceito de “gêneros do discurso”, tentando sistematizar um trabalho que já vem sendo 

desenvolvido nas escolas do município. 

 

3. INTRODUZINDO 

 

 Bakhtin dá tamanha importância à linguagem na vida das sociedades (como prática 
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cognitiva e social) e tamanho privilégio ao gênero em sua obra, tanto de crítica literária como de 

filosofia da linguagem, que se encontra, em Clark e Holquist (1998), a observação de que ele 

concebe o gênero como  

 

(...) um raio X de uma visão de mundo específica, uma cristalização dos conceitos 
peculiares a um dado tempo e a um dado estrato social em uma sociedade determinada. 
Um gênero, por conseguinte, encarna uma idéia historicamente específica do que 
significa ser humano (CLARK E HOLQUIST, 1998, p.293). 

 

 Ademais, considerando sua percepção da diferença entre os vários estratos discursivos 

de uma língua nacional, Bakhtin chamou este fenômeno de “heteroglossia”. Para ele, a 

linguagem é “o coração de qualquer cultura e focaliza a natureza da elocução, concebida como o 

lugar em que são travadas em miniatura as lutas entre forças centrípetas e centrífugas. Uma 

proferição toma forma em um ambiente de heteroglossia dialogizada”. (ibid., p.307). 

 Quer isso dizer que não há campo da atividade humana que não se relacione com a 

utilização de uma língua. Para chegar ao conceito de gênero, é preciso entender que essa 

amplitude de uso faz com que surja uma grande variação dos modos de utilização: tudo o que é 

enunciado reflete de alguma forma as condições e finalidades de cada campo, em três dimensões: 

conteúdo (tema do enunciado), estilo verbal (apelo aos recursos da língua: léxico, fraseologia e 

gramática), construção composicional, que integra o todo do enunciado (BAKHTIN, 2003, 

p.261). Daí que em cada campo de uso se construa o que Bakhtin define como tipos 

relativamente estáveis de enunciados – ou seja, os gêneros. Dado que nas sociedades não há 

como manifestar-se senão através dos gêneros, esse reconhecimento devia levar a colocá-los no 

centro das preocupações com o ensino e a aprendizagem. 

 É esta questão que se focaliza neste documento, explorando, em suas articulações, os 

conceitos fundamentais para o tratamento dos gêneros e, em seguida, elaborando uma proposta 

de seleção e tratamento dos gêneros para a escola fundamental. 

 

3.1. DIALOGISMO 

 

 O conceito de diálogo, que nos leva a falar em dialogismo/dialogia na linguagem, não é 

entendido meramente como uma conversação entre pessoas. Em síntese, afirmam Clark e 

Holquist (1998, p.36), “diálogo significa comunicação entre diferenças simultâneas”. O que 

significa isso? Significa que Bakhtin trabalha o problema da identidade não pensando na idéia de 
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“mesmo”, mas de “simultâneo”. Pensemos na necessidade de que haja significações fixas na 

linguagem e, ao mesmo tempo, a necessidade de variações nos inúmeros contextos da vida 

cotidiana. As sociedades exigem estabilidade, mas também é preciso adaptar-se a novas 

condições históricas. Um “eu” individual é ao mesmo tempo único e incorpora muita coisa 

compartilhada com outros (outros “eus”). 

 

O termo usado por Bakhtin para designar essa atividade capaz de compreender 
simultaneamente energias tão díspares é elocução. É este o bloco fundamental com que 
ele edifica a sua concepção dialógica. Uma elocução falada ou escrita é sempre expressa 
de um ponto de vista, o qual, para Bakhtin, é mais um processo do que uma localização. 
A proferição é uma atividade que determina diferenças em valores. Em nível elementar, 
por exemplo, as mesmas palavras podem significar coisas diferentes dependendo da 
entonação particular com que são enunciadas em um contexto específico: a entonação é 
o som que o valor faz (CLARK; HOLQUIST, 1998, p.37).  

 

 Nesse jogo em que diferenças se estabelecem na simultaneidade produz-se uma 

atividade autoral, determinada por pontos de vista e criação de valores. Eis aí um diálogo com o 

mundo, através do qual se exercita também nossa responsabilidade. Diferença, variedade e 

alteridade são elementos-chave na construção da obra filosófica de Bakhtin. Ele analisa e tenta 

compreender como aquilo que é formal e repetível na linguagem se transmuta, no discurso, em 

sentidos não-repetíveis nas enunciações reais. Bakhtin concebe a própria liberdade como algo 

que se assenta na natureza dialógica da linguagem e da sociedade.  

 A concepção interacional da linguagem está implicada no princípio dialógico: o sujeito 

significa e se significa, mas ele o faz “(...) em palavras que tomo da comunidade e lhe devolvo 

conforme os protocolos que ela observa. Minha voz pode significar, mas somente com outros – 

às vezes em coro, porém o mais das vezes em diálogo” ( ibid., p.39). Explicam ainda os autores 

que o dialogismo “celebra a alteridade”: “Assim como o mundo necessita de minha alteridade 

para lhe dar significado, eu necessito da autoridade dos outros a fim de definir o meu self ou ser 

o seu autor. O outro é, no sentido mais profundo, meu amigo, porque é somente do outro que eu 

posso obter o meu self” ( ibid., p.91). 

 Expressou-se, na seção anterior, a noção de forças centrípetas e centrífugas. Isso diz 

respeito, de um lado, às forças que tendem a unificar, sistematizar, normatizar a linguagem 

(centrípetas), e de outro às forças que tendem a desarranjar, desestruturar, fomentar a 

diversidade, atuando no sentido de inovar e mudar (centrífugas). É aí que Bakhtin detecta a 

heteroglossia. Existe, portanto, uma troca dialógica entre uma realidade que flutua e aqueles 

signos de que se vale para moldar a realidade (CLARK; HOLQUIST, 1998, p.40). 

 Um ato dialógico presume um evento que ocorre na unidade espaço-tempo da 



 61 

comunicação. Esse dado é fundamental porque especifica a importância do ponto de vista, e, por 

extensão, do posicionamento: 

 

(...) a configuração espaço-temporal que tem lugar na arena discursiva é tão elementar 
quanto fundante do ato dialógico como evento, fornecendo a Bakhtin elementos a partir 
dos quais ele formula a lei do posicionamento que o levou a entender tudo o que é dito 
como determinação rigorosa do lugar de onde se diz (MACHADO, 1996, p.226). 

No mundo dos signos, onde se situa a linguagem, as especificações são apenas 
indicativas: aquilo que está além do campo de visão também potencializa significados. 
Quando Bakhtin submete o ato dialógico à lei do posicionamento ele afirma a existência 
de um princípio de extraposição orientando os sentidos. Aquilo que é inacessível ao 
olhar de uma pessoa é o que preenche o olhar da outra. Logo, na esfera das relações 
humanas e da comunicação o excedente da visão é tão importante quanto aquilo que se 
oferece explicitamente ao olhar (ibid., p.227). 

 

 Com base na unidade espaço-tempo agindo em todas as manifestações de linguagem é 

que Bakhtin construiu sua teoria do cronotopo, abordagem que busca mapear as relações 

dialógicas de uma obra “como representação de diferentes visões de mundo cronotopicamente 

configuradas, quer dizer, cada uma enunciada em um ponto único e em confronto interativo” 

(MACHADO, 1996, p.229). 

 Por outro ângulo, a perspectiva do dialogismo em Bakhtin, como bem observa Brait 

(1996), mostra que a comunicação verbal não se separa de outras formas de comunicação, o que 

permite evoluir para as questões do plurilingüismo – o enredamento dentro de um mesmo 

sistema lingüístico de registros diferenciados, e ainda mostra uma dupla dimensão: 

 

Por um lado, o dialogismo diz respeito ao permanente diálogo, nem sempre simétrico e 
harmonioso, existente entre os diferentes discursos que configuram uma comunidade, 
uma cultura, uma sociedade. (...) Por um outro lado, o dialogismo diz respeito às relações 
que se estabelecem entre o eu e o outro [os interlocutores] nos processos discursivos 
instaurados historicamente pelos sujeitos que, por sua vez, instauram-se e são instaurados 
por esses discursos (BRAIT, 1996, p.78-79, passim). 

 

3.2. ENUNCIADO E TEXTO 

 

 A noção de “enunciado” em Bakhtin é central na sua teoria dialógica da linguagem. O 

discurso, em sua perspectiva, entendido em sua qualidade de língua concreta e viva, funcionando 

na sociedade e manifestando-se na singularidade enunciativa dos usuários, concretiza-se através 

de enunciados. Dada a multiplicidade de sentidos para ‘enunciado’ nas várias teorias 

lingüísticas, é preciso especificar a compreensão do termo no conjunto da obra de Bakhtin. 
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 Ao estabelecer que o enunciado seja a unidade da comunicação verbal, Bakhtin estava 

recusando duas posições teóricas: a de que a língua servia especialmente ao homem para pensar, 

independente da comunicação (posição de Humboldt) e a de que a função expressiva, de 

exteriorização individual, era a prioritária (posição de Vossler). Nos dois casos, ignorava-se “a 

relação necessária com outros participantes da comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2003, 

p.270). Não seria essencial, portanto, para definir a natureza da língua, considerar a coletividade 

lingüística em sua concretude, na vida social. E, quando se admite o processo comunicativo, 

trata-se de pensar no outro apenas como um “ouvinte”, um “receptor” – com papel passivo. 

Entretanto, Bakhtin enfatiza o papel ativo desse “receptor”: 

 

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva 
(embora o grau desse ativismo seja bastante diverso)1; toda compreensão é prenhe de 
resposta, e nessa ou naquela forma a gera obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. 
A compreensão passiva do significado do discurso ouvido é apenas um momento 
abstrato da compreensão ativamente responsiva real e plena, que se atualiza na 
subseqüente resposta em voz real alta (BAKHTIN, 2003, p.271). 

 

 Bakhtin acrescenta que nem sempre há uma resposta em voz alta, visto que a resposta 

pode ser um ato específico (como a realização de uma tarefa) ou mesmo uma atitude de silêncio. 

O que é certo é que “(...) cedo ou tarde, o que foi ouvido e ativamente entendido responde nos 

discursos subseqüentes ou no comportamento do ouvinte” (ibid., p.272). Aliás, o que um locutor 

espera de seu ouvinte, como personagem real no mundo, é exatamente uma resposta 

(concordância, adesão, objeção, etc.). Ademais, cabe lembrar que um locutor não se manifesta a 

partir do nada. Seu discurso não tem um objeto pela primeira vez enunciado: “O objeto, por 

assim dizer, já está ressalvado, contestado, elucidado e avaliado de diferentes modos; nele se 

cruzam, convergem e divergem diferentes pontos de vista, visões de mundo, correntes” 

(BAKHTIN, 2003, p.300). 

 A partir daí Bakhtin centraliza a questão do enunciado como unidade real da 

comunicação. Um enunciado, como evento discursivo que é, é único, uma vez que não se repete 

(ele tem uma configuração cronotópica específica), e ao mesmo tempo constitui um elo no fluxo 

discursivo (ele é uma reação-resposta a outros enunciados e abre para novas respostas). “Cada 

enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os quais está ligado pela 

                                                
1 O grau de atividade de resposta é uma questão que, do ponto de vista pedagógico, tem importância inestimável. 
Uma atitude mais autoritária, que tenda a silenciar os(as) alunos(as) diante de um saber transmitido e cobrado – 
centralizando, portanto, o “ensino” e marginalizando a aprendizagem (reação dos(as) alunos(as) ao saber) –, não 
estará estimulando a uma atitude ativa de resposta. Dessa forma, metodologicamente deve-se esperar que seja dada a 
oportunidade de troca, e mesmo de polêmica no ambiente escolar. 
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identidade da esfera de comunicação discursiva” (ibid., p.297). Para estabelecer uma comparação 

entre a concepção interacional de Bakhtin, que leva ao conceito de enunciado, e a concepção da 

língua como sistema, com suas unidades específicas hierarquicamente apresentadas – começando 

pelo fonema, unidade mínima do significante –, apresenta-se o contraste enunciado/oração e 

palavra em síntese elaborada por Rodrigues (2003):  

 
A partir das características constitutivas do enunciado (...), o autor estabelece a diferença 
entre o enunciado e a oração/frase e a palavra, consideradas como unidades da língua 
(sistema). A oração/frase não se delimita pela alternância dos falantes, não tem contato 
direto com a realidade extra-verbal, não possui plenitude de sentido, nem é capaz de 
produzir uma reação-resposta; possui natureza e limites gramaticais, relaciona-se com 
outras orações dentro da totalidade do enunciado, sua relação com a realidade extra-
verbal realiza-se somente através do enunciado; ela não é expressiva, pois a 
expressividade é uma característica do enunciado, a língua somente dispõe dos recursos 
(capacidade inferior de significar) para a manifestação da expressividade, que só se 
concretiza no enunciado concreto; possui natureza e limites gramaticais, mas não possui 
plenitude de sentido, nem a capacidade de provocar uma reação-resposta. Quando a 
oração/frase adquire as propriedades do enunciado, já não se está mais diante de uma 
oração, mas de um enunciado constituído verbalmente de uma única oração 
(RODRIGUES, 2003). 

 

 As características do enunciado, assim distanciado de seu correspondente na perspectiva 

do sistema, aí surgem pelo que é negado da oração: alternância dos locutores, conclusividade, 

expressividade . 

 a) Alternância dos locutores: essa alternância é que determina o que Bakhtin denomina 

fronteiras do enunciado. Todo enunciado, longo ou curto, “(...) tem, por assim dizer, um 

princípio absoluto e um fim absoluto: antes do seu início, os enunciados de outros; depois do seu 

término, os enunciados responsivos de outros” (BAKHTIN, 2003, p.275), terminando por uma 

transferência da palavra ao outro. Essa alternância adota formas variadas dependendo das 

condições e situações específicas da comunicação. 

 b) Conclusividade: decorre da alternância dos locutores; com efeito, Bakhtin diz que “a 

conclusibilidade do enunciado é uma espécie de aspecto interno da alternância dos sujeitos do 

discurso” (ibid., p.280). Esse acabamento pode ser determinado por um critério específico, que é 

a possibilidade de adotar uma atitude responsiva relativamente ao enunciado (em contraste, se 

considerada uma oração como unidade de língua, vê-se que, ainda que inteligível (p.ex. “Onde 

foste passear?”)), não é um todo de linguagem e situação. Por sua vez, para abrir a possibilidade 

de responder é preciso que três fatores se associem: 1. o tratamento exaustivo do objeto do 

sentido; 2. o projeto de discurso do locutor; 3. as formas típicas de composição do gênero do 

discurso que acolherá o enunciado. 

 c) Expressividade: o intuito discursivo do locutor, dirigido, inicialmente, para o objeto 
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de sentido de seu enunciado (o tema), tem como conseqüência a escolha de particularidades de 

estilo e de composição, que correspondem à necessidade de expressividade do locutor diante de 

seu tema. É o que Bakhtin chama de fase expressiva. O locutor manifestará valores em relação 

ao seu objeto de discurso, o que levará à escolha de recursos lexicais, gramaticais e 

composicionais. É a partir dessas escolhas que se definirá um estilo específico. Bakhtin rejeita 

que haja aspectos expressivos nas unidades de língua: tais recursos “são absolutamente neutros 

em relação a qualquer avaliação real determinada” (2003, p.289-290). Não há diferença, nesse 

sentido, entre uma forma diminutiva como “lindinho” e outra aparentemente neutra como “lá”, 

ou “perto”, ou “longe”. Como recursos lingüísticos, essas palavras são elementos virtuais, que 

não se referem por si a uma realidade. “As palavras não são de ninguém, em si mesmas nada 

valorizam, mas podem abastecer qualquer falante e os juízos de valor mais diversos e 

diametralmente opostos dos falantes” (BAKHTIN, 2003, p.290). A entonação expressiva, 

facilmente perceptível na oralidade do discurso, sempre existe no enunciado, ainda que na forma 

escrita (é comum tratar-se esse fenômeno como “tom” de um enunciado). No fenômeno 

enunciativo não se trata, de fato, de significação das palavras, mas de sentido concreto dos 

enunciados.  

 Apesar de crença de que, ao escolher palavras para formular um enunciado, guia-se pelo 

tom inerente à palavra (diz-se às vezes que uma palavra é “pesada”, “leve”, “pejorativa”, 

“agressiva”), Bakhtin sustenta que só o contato entre a significação lingüística e a realidade 

provoca o “lampejo da expressividade”. Na verdade, ao escolher palavras a partir de um projeto 

enunciativo, “nem de longe as tomamos sempre do sistema da língua em sua forma neutra, 

lexicográfica. Costumamos tirá-las de outros enunciados e antes de tudo de enunciados 

congêneres com o nosso, isto é, pelo tema, pela composição, pelo estilo; conseqüentemente, 

selecionamos as palavras segundo a sua especificação de gênero.” (BAKHTIN, 2003, p.292-

293). E, como é sabido, um gênero do discurso é uma forma do enunciado, não da língua. 

Provenientes de outros enunciados, as palavras que se utiliza podem preservar, em maior ou 

menor grau, o tom e a ressonância desses enunciados individuais (ibid., p.293). Em suma, nossas 

palavras são constitutivamente heterogêneas: elas têm marcas histórico-culturais.  

  Levando em conta o trabalho pedagógico com os enunciados e o tratamento do léxico, a 

seguinte distinção de Bakhtin pode ser muito produtiva. Ele diz que uma palavra existe para o 

locutor sob três aspectos: 

 a) palavra neutra da língua e que não pertence a ninguém (dicionários, glossários); 

 b) palavra alheia, pertencente aos outros e que preenche o eco dos enunciados alheios, e 



 65 

que pode ser assimilada, reestruturada, modificada;  

 c) palavra minha, na medida em que foi usada em meus enunciados e já se impregnou 

de minha expressividade. (BAKHTIN, 2003, p.294). 

 Falta-nos, ao lado do conceito de enunciado, estabelecer o lugar do texto na teoria de 

Bakhtin – termo que, aliás, continua sendo mais freqüente no trabalho com os gêneros (texto 

como manifestação específica de um gênero). Para melhor compreensão dessa relação, lembra-se 

inicialmente que, conforme Machado (1996), Bakhtin não produziu uma teoria do texto 

sistematizada, o que não impede que tenha valorizado o texto como objeto de estudo privilegiado 

nas ciências humanas em geral. Ele priorizou os conceitos de enunciado e de gênero – 

certamente, porém, a noção de textualidade está vinculada à noção de enunciado. 

 Baseando-se em estudos bastante consistentes de Rodrigues (2003, 2004, 2005) sobre a 

questão, a autora mostra que a diferença de perspectiva entre enunciado e texto aparece aqui e ali 

em vários trabalhos de Bakhtin, mais ou menos enfatizada, apontando, a partir desses trabalhos: 

 a) que um enunciado só existe pela manifestação na forma de texto; 

 b) que a Lingüística só trabalha com o texto, não com a obra2, ou seja, que o texto 

tratado como unidade significa, no contexto da Lingüística, não poder comportar verdade nem 

falsidade, nem beleza ou feiúra, etc.  

 c) que o termo texto, nesse ambiente, não corresponde ao que é fundamental no 

enunciado. 

 Em síntese, ela afirma que  

 

(...) para o autor, a questão de se estar diante de um enunciado ou de um texto depende do 
olhar do analista. Abstraindo-se a situação de interação do enunciado, está-se diante de 
um texto, visto imanentemente como um conjunto coerente de signos (enunciado – 
situação social de interação = texto; texto + situação social de interação = enunciado) 
(RODRIGUES, 2003). 

 

 Ela estabelece, em seu trabalho, uma distinção entre língua-discurso e língua-sistema, a 

partir da distinção de Bakhtin entre discurso e língua (esta encarada como objeto da Lingüística). 

Parafraseando essa distinção, ela afirma que se pode olhar também o texto “em sua integridade 

concreta e viva”: 

 

                                                
2 Aqui, alerta a autora, “obra” remete a “enunciado” (o contexto, em Bakhtin, é de discussão da obra literária). 
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Como no caso da dupla orientação para a língua3, pode-se adotar a dupla orientação 
para com o texto: o texto sistema e o texto enunciado. É mais especificamente em El 
problema del texto en la lingüística, la filología y otras ciencias humanas. Ensayo de 
análisis filosófico que o autor coloca que dois aspectos determinam um texto como um 
enunciado: o seu projeto discursivo e a realização desse projeto, sendo que a inter-
relação entre eles imprime o caráter do texto. Assim, o texto, como enunciado, tem uma 
função ideológica particular, tem autor e destinatário, mantém relações dialógicas com 
outros textos etc., isto é, tem as mesmas características do enunciado, pois é concebido 
como tal (RODRIGUES, 2001, p.61-62, apud RODRIGUES, 2003). 
 

 
 Fica mais fácil compreender a diferença aí estabelecida utilizando-se o quadro 

construído pela autora, que tem como fonte primária sua tese A constituição e o funcionamento 

do gênero jornalístico artigo: cronotopo e dialogismo, de 2001 (RODRIGUES, 2003; 2004, 

p.427; 2005, p.159). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: A relação entre discurso e língua, enunciado e texto. 

 Leia-se no quadro que o texto pode ser perspectivado:  

 1. apenas como uma configuração lingüística, em vários níveis – trata-se, no caso, do 

texto observado no plano da língua, isolando a situação social e os interlocutores (texto-sistema);  

 2. pode, também, ser perspectivado no plano do discurso – ele é visto como enunciado, 

englobando situação social e interlocutores. Esta distinção é pedagogicamente relevante, pois 

quando se admite que um texto está sendo objetivado no livro didático ou na sala de aula como 

“pretexto” para ensinar gramática, trata-se de texto-sistema, e não de texto-enunciado. 

 É na obra O problema do texto nas áreas da Lingüística, da Filologia, das Ciências 

Humanas. Tentativa de uma análise filosófica4, como destaca Rodrigues, que Bakhtin focaliza o 

texto como enunciado, apresentando suas características. Aí ele afirma que onde não há texto, 

como realidade imediata, não há objeto de estudo e de pensamento. Embora ele entenda que, em 

                                                
3 A autora faz referência, aqui, ao uso de língua como sistema, estabelecido estruturalmente como na Lingüística 
estrita, e ao uso de língua tal como aparece em passagens de Bakhtin, em que ele marca o conceito através do 
fenômeno de interação verbal, realizado, portanto, através da enunciação. 
4 Esta é uma tradução do título original que aparece como O problema do texto em Estética da criação verbal 

 
Pólo 1 

Texto                                 Língua  (- situação social e 
        interlocutores) 
 

                Plano da Língua     
TEXTO    

Plano do Discurso (+ situação social e 
interlocutores) 

     
     Enunciado             Discurso 

     
Pólo 2 
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sentido amplo, como conjunto coerente de signos, as ciências da arte se relacionam com textos, 

nesse estudo Bakhtin se restringe ao texto de caráter verbal, e aí pode-se detectar um conjunto 

fundamental de tópicos, alguns dos quais sintetiza-se abaixo (lembrando que o trabalho não foi 

revisado por Bakhtin e que há partes que são apenas anotações): 

 1. todo texto tem um sujeito, um autor (que fala, escreve); a autoria pode assumir vários 

aspectos; 

 2. dois fatores determinam um texto, tornando-o um enunciado: seu projeto (por parte 

do autor) e a execução desse projeto, ainda que haja modificação desse projeto quando da 

execução; 

 3. um segundo sujeito pode reproduzir um texto de outro criando outro texto (como um 

comentário, uma avaliação, uma reconstituição); 

 4. cada texto pressupõe um sistema que permita a compreensão por todos – uma língua, 

um conjunto reproduzível; mas cada texto (visto como enunciado) é único e irreproduzível, e daí 

vem seu sentido (a direção de sua elocução) e o associa a outros textos, em relação dialógica; 

 5. qualquer texto comporta uma quantidade de elementos heterogêneos, alheios ao 

signo, e que escapam à análise lingüística, mas que são levados em conta; 

 6. qualquer texto comporta elementos técnicos (gráficos, elocutórios); 

 7. é possível obter a reprodução mecânica de um texto, mas a reprodução do texto por 

um sujeito é um acontecimento novo, um novo elo na cadeia da comunicação verbal; 

 8. o acontecimento na vida do texto sempre ocorre nas fronteiras de duas consciências; 

 9. no estudo do texto pode-se tender para o pólo da língua (texto-sistema) ou pode-se 

tender para o pólo do acontecimento irreproduzível do texto (texto-enunciado). 

 

3.3. GÊNEROS DO DISCURSO 

 

 Bakhtin ampliou a noção de gêneros do discurso para todas as práticas de linguagem 

das sociedades, a partir de uma visão tradicional que se restringia aos domínios da arte, 

especialmente, a literatura. Assim fazendo, enfatizou a constituição sócio-histórica dos gêneros, 

seu caráter ideológico, e os apresentou vinculados ao conceito de enunciado. 
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Em síntese, o autor ressignifica a noção de gêneros do discurso, retirando-a do domínio 
da arte e de uma abordagem formal, para introduzi-la no seio das relações sociais e 
articulá-la às situações de interação social das diferentes esferas da comunicação social 
(as esferas da comunicação cotidiana e as das ideologias formalizadas e sistematizadas: 
artística, científica etc.) (RODRIGUES, 2004, p.421). 

 

 Rodrigues (2004, p.420) chama a atenção para a flutuação terminológica no tratamento 

do gênero, no contexto da obra de Bakhtin5, e ao mesmo tempo sua unidade conceitual. Por 

exemplo, estas expressões remetem todas ao mesmo conceito: formas dos atos de fala, modos de 

discurso, formas de interação verbal, gêneros lingüísticos, formas de discurso, formas de 

discurso social, formas de enunciação. 

 Os gêneros, como “tipos de enunciados” em circulação nas várias esferas da sociedade, 

e tendo a característica de estabilidade (relativa) e normatividade, manifestam simultaneamente 

as forças centrípetas (estabilidade) e as forças centrífugas (variabilidade) a que se faz referência 

na seção 3 (Dialogismo). Assim, se eles acabam funcionando, por um lado, como modelo ou 

referência (Como se escreve uma carta? Como se faz um requerimento? E um artigo de jornal? E 

um ofício?), por outro são constantemente remodelados a partir de novas circunstâncias 

interacionais, o que pode aos poucos deslocar, mudar seus temas, seu aspecto estilístico e sua 

estrutura composicional.  

 De fato, são as situações sociais complexas e circunstâncias específicas que 

imediatamente se refletem nas formas da linguagem. É por isso que Bakhtin enfatiza que as 

pequenas ou grandes mudanças na linguagem são sintomas de mudanças na sociedade. “A 

palavra, como fenômeno ideológico por excelência, está em evolução constante, reflete fielmente 

todas as mudanças e alterações sociais. O destino da palavra é o da sociedade que fala.” 

(BAKHTIN, 1979, p.180). 

 Considerando essa inevitável relação, é compreensível que, ao se pensar em ensino e 

aprendizagem, deve-se metodologicamente considerar a necessidade de, no tratamento dos 

gêneros, observa-se a dupla dimensão: e as formas da língua, a gramática, as notações gráficas, e 

as formas do discurso, o evento em contexto específico6. Esta relação reflete, ainda uma vez, o 

dialogismo, e não pode ser esquecida, sob pena de se reduzir drasticamente o fenômeno da 

linguagem. 

                                                
5 Essa heterogeneidade, explica a autora, reflete o andamento do trabalho de Bakhtin e também, como seria 
inevitável, os problemas de tradução. 
6 Na Proposta Curricular de Santa Catarina, essas duas dimensões de um mesmo fenômeno são tratadas como 
língua-estrutura e língua-acontecimento (SANTA CATARINA, 1998, p.73). 
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 Cita-se um exemplo claro de mudança na linguagem que reflete mudanças que a 

sociedade está sofrendo. Gutierre (2005), caracterizando o bate-papo virtual (chat) como um 

novo gênero que vem se firmando, acompanhando as transformações sociais e tecnológicas, 

especifica que, nele, 

 
(...) a coerção [social] se instala na medida em que se define a aceitação do sujeito no 
grupo, mediante o cumprimento de um contrato estabelecido nas trocas lingüísticas 
entre os membros desse grupo – o uso de um código pré-estabelecido, uma maneira 
peculiar de utilizar a língua portuguesa: o internetês. (GUTIERRE, 2005). 

 

 Como em qualquer outro gênero, evidencia-se na interação através do bate-papo virtual 

o uso de recursos característicos: 

 

Oscilam entre a fala e a escritura; representam a situação sociocultural imediata, bem 
como a esfera de atividade humana em que se concretizam; subvertem outros gêneros 
culturalmente valorizados pela modalidade lingüística culta que apresentam, na medida 
em que a eles se opõem; utilizam estrutura e vocabulário que caracterizam um estilo 
geral de linguagem construído na situação de interlocução em tempo real, em que não 
há planejamento prévio da escrita (“Vamos teclar?”) e em que se manifestam os 
registros da fala. Um estilo individual caracterizado pelo uso da norma padrão também 
é possível, desde que seja aceito pelo interlocutor (GUTIERRE, 2005). 

 

 Para estudar a especificidade da natureza lingüística do enunciado e considerar a 

heterogeneidade dos gêneros do discurso, Bakhtin estabelece uma distinção teórica fundamental 

entre os gêneros primários (simples) e os gêneros secundários (complexos). Os gêneros 

secundários (sem a ressonância de “menos importantes”), que surgem em circunstâncias 

específicas da comunicação cultural, mais complexa e mais evoluída, e, sobretudo, na 

modalidade escrita (nas artes, nas ciências, na religião, na política), “(...) incorporam e 

reelaboram diversos gêneros primários (simples) de todas as espécies, que se formaram nas 

condições da comunicação discursiva imediata” (BAKHTIN, 2003, p.263). O autor salienta que 

estes, participando como componentes dos gêneros secundários, acabam se transformando, 

perdendo a característica de relação imediata com a realidade; por exemplo, ao participarem de 

um romance ou um conto (esfera artística), uma carta ou um diálogo espontâneo reflete a 

realidade apenas através do conteúdo do próprio romance, entendido como fenômeno literário e 

não elemento da vida cotidiana – ou seja, integra um enunciado maior, o romance ou conto, que 

possibilita a percepção de ideologias, de visões de mundo.  

 Na visão de Bakhtin, o que explica a natureza do enunciado é exatamente a relação 

mútua entre os gêneros primários e secundários e o próprio processo de formação dos gêneros 

secundários. 
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 Dada à plasticidade dos gêneros (que, lembre-se, são apenas relativamente estáveis), seu 

funcionamento, como exemplificado acima com a carta ou diálogo espontâneo introduzido(a) 

num romance, permite a integração de outros gêneros, que são concebidos como gêneros 

intercalados. Rodrigues (2004), a esse respeito, observa: 

 

Na intercalação de gêneros, muitas vezes estes se “alargam” por todo o enunciado que 
os intercalou (um romance na forma de carta, de diário, o poema na forma de receita 
culinária, o artigo jornalístico na forma de carta, os enunciados da esfera da propaganda, 
que “parasitam” outros gêneros e assim por diante). Nessas situações, observa-se que é 
a vinculação desses textos a uma dada situação de interação que faz deles, enunciados e 
nos indica o seu gênero (RODRIGUES, 2004, p.436). 

 

 É preciso atentar, nessa situação de “recobrimento” da intercalação, para a possibilidade 

de confusão quanto à determinação do gênero: é o gênero poema que tem a forma de uma receita 

ou é o gênero receita que se formula como poema? O alerta se encontra da última parte da 

citação: qual a situação de interação, qual a esfera do gênero, por onde ele circula? É isso que 

decide de que gênero se trata. 

 Seguindo a orientação sócio-histórica aqui exposta, a ordem metodológica para o 

estudo, o ensino e a aprendizagem dos gêneros supõe que se considere primeiro, no percurso, a 

dimensão social dos gêneros para passar às formas da língua que aí são investidas. Tem-se, 

então: 

 a) a observação dos tipos de interação verbal nas condições concretas de sua realização, 

ou seja, a verificação das esferas sociais e das condições de produção do gênero nessas esferas – 

observação das práticas sociais de linguagem; 

 b) a observação das formas das enunciações, ou seja, dos enunciados produzidos em 

cada gênero, seja da esfera do cotidiano ou da criação mais formalizada, onde se manifestam os 

gêneros secundários; 

 c) finalmente, o estudo das formas lingüísticas ou recursos lingüísticos utilizados, em 

conformidade com os gêneros escolhidos (o estilo do gênero).  

 Um estudo de gêneros que segue essa metodologia não fica centrado na configuração 

lingüística dos textos: vê neles uma manifestação ideológica, uma forma de manifestação do que 

possa ser humano, dos modos de conceber o mundo, seus artefatos e seus valores culturais. A 

Figura 2 é uma tentativa de mostrar as relações aqui discutidas. 
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Figura 2: O enquadramento dos gêneros nas esferas de atividade humana. 

 

 Uma vez que se faz, em várias passagens, referência aos gêneros como lugar de 

manifestação ideológica da sociedade, toma-se como foco, para finalizar esta seção, o conceito 

de ideologia na abordagem de Bakhtin. 

 Já no primeiro capítulo de Marxismo e filosofia da linguagem, Bakhtin estabelece a 

natureza ideológica do signo lingüístico e a necessidade do signo para haver representação 

ideológica: “Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado fora de si 

mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem signos não existe ideologia” 

(BAKHTIN, 1979, p.17). E repete, mais adiante: 

  

Todo signo está sujeito aos critérios de avaliação ideológica (isto é: se é verdadeiro, 
falso, correto, justificado, bom, etc.). O domínio do ideológico coincide com o domínio 
dos signos: são mutuamente correspondentes. Ali onde o signo se encontra, encontra-se 
também o ideológico. Tudo que é ideológico possui um valor semiótico (ibid., p.18, 
grifos do autor). 

 

 Visto que as sociedades se dividem em campos variados (domínios) de funcionamento, 

que podem ser antagônicos, existem modos diversos de orientação para a realidade (pontos de 

vista) e de refração dessa realidade. Ou seja, os signos que convivem em um campo podem 

entrar em conflito com os de outros domínios, considerando que o que se chama de realidade (ou 

mundo real) não coincide nas várias possibilidades de representação e valoração. Como signos, 

nessa perspectiva, não são apenas elementos abstratos de linguagem, mas têm uma realização 

material (som, forma, cor, movimento, volume), eles são realidades objetivas, passíveis de 

observação e estudo.  

REPERTÓRIO DE GÊNEROS 
 
ESFERAS da atividade humana � língua  modos de utilização � ENUNCIADOS 
  
   Conteúdo temático    esferas de comunicação (interlocução): 
Enunciados estilo (seleção de recursos)   trabalho empresarial, escola, jornal, 
   Construção composicional   publicidade, ciência, tecnologia, artes... 
Formas 
      
Gêneros  tipos relativamente estáveis de enunciados em circulação nas esferas de 

atividade comunicativa humana       
 
 Base lingüística 
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 A ideologia não ocorre como um fato de consciência individual, com um aspecto 

sígnico exterior que seria apenas um revestimento do pensamento. Interpretar e compreender 

algo do mundo (incluindo os seres humanos) implica a existência de um material semiótico. A 

própria consciência, para Bakhtin, só se forma e se desenvolve se estiver corporificada em 

signos. Para compreender o que quer que seja é preciso que haja signos relacionados a outros 

signos (re) conhecidos: a compreensão ocorre como resposta a signos no conjunto dos signos. 

Ele chama a esse fluxo “cadeia de criatividade”, que é ininterrupta: “estende-se de consciência 

individual em consciência individual”, ligando-as. “A consciência só se torna consciência 

quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) e, conseqüentemente, somente no 

processo de interação social.” (ibid., p.20). Em suma, são os signos que alimentam a consciência 

individual e que dão acesso ao seu desenvolvimento. A partir daí, Bakhtin expressa sua tese: “A 

palavra é o fenômeno ideológico por excelência” (1979, p.22, grifos do autor). Além disso, a 

palavra tem uma característica especial, que é a possibilidade de exercer qualquer função 

ideológica: de caráter científico, estético, moral ou religioso. 

 Isso considerado, Bakhtin atribui uma riqueza impressionante à comunicação que se 

realiza na vida cotidiana (em síntese, a conversação com todos os seus matizes)7, teorizando a 

“ideologia do cotidiano” por estar vinculada aos processos de produção e por ser formadora das 

ideologias especializadas, manifestando-se estas no que ele chamou gêneros secundários, com 

um caráter mais formal, mais padronizado. São esses encontros cotidianos, como salienta 

Miotello (2005, p.171), “que vão povoando o universo de signos, e cada signo vai se tornando 

parte da unidade da consciência verbalmente constituída”. Esse autor exemplifica: “Nesses 

encontros tanto se poderia ouvir ‘Será que vai chover?’, até ‘Que é isso que nosso presidente 

vem fazendo?’” (ibid., p.171). Retomando Bakhtin: 

 

(...) a palavra penetra literalmente em todas as relações entre indivíduos, nas relações de 
colaboração, nas de base ideológica, nos encontros fortuitos da vida cotidiana, nas 
relações de caráter político, etc. As palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios 
ideológicos e servem de trama a todas as relações sociais em todos os domínios. É 
portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível de todas as 
transformações sociais, mesmo aquelas que apenas despontam (...) (BAKHTIN, 1979, 
p.27). 

 

 Bakhtin salienta ainda que todas as formas de enunciação – ou seja, os gêneros – de 

uma sociedade refletem a organização hierarquizada das relações sociais, e isso é uma forma de 

                                                
7 Bakhtin se refere as formas de comunicação da vida cotidiana tais como: conversas de corredor e de salão, em 
reuniões sociais, trocas de opinião em eventos artísticos, trocas fortuitas no dia-a dia (compras, encontros casuais), 
comentários e reações a eventos diários, o discurso interior... 
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explicar e entender os modos de comportamento dessa sociedade. Em suma, as formas de 

enunciação são condicionadas e pela organização social dos indivíduos e pelas condições em que 

acontece a interação. É por isso que, para estudar os gêneros – que refletem ideologias – é 

necessário considerar todos esses fatores. 

 O elemento que falta enfatizar aqui é o índice de valor que afeta o conteúdo de qualquer 

signo. É o ponto de vista que investe em aspectos da realidade considerando-os bons ou maus, 

falsos ou verdadeiros, positivos ou negativos – portanto, ideológicos. 

 Assim é que a ideologia pode ser caracterizada, seguindo Miotello (2005, p.171), “como 

a expressão, a organização e a regulação das relações histórico-materiais dos homens”. Em cada 

domínio social (esferas de atividade) os signos se revestem de sentidos próprios, em princípio a 

serviço dos interesses desse domínio, que entram em conflito com os interesses de outro 

domínio. O que é estabelecida como ordem social, a partir das formas de governo, pode ser 

reproduzida e mantida, bem como rejeitada e subvertida (valores divergentes). 

 Conforme um exemplo de Miotello (2005): 

 

Vozes diversas ecoam nos signos e neles coexistem contradições ideológico-sociais 
entre o passado e o presente, entre as várias épocas do passado, entre os vários grupos 
do presente, entre os futuros possíveis e contraditórios. Podemos pensar em palavras 
como “trabalho”, “dinheiro”, “casa”, com seus vários e contraditórios sentidos; também 
podemos pensar na palavra “democracia”, ou “governo”, ou “lei”, com sua multidão de 
sentidos; também seria muito instigante pensar os sentidos da palavra “povo”, da 
palavra “gente”. Ainda se poderia pensar nos vários lugares visitados pela palavra 
“liberdade”, ou “felicidade”. Mas, além desses exemplos, qualquer palavra é tecida por 
essa multidão de fios (MIOTELLO, 2005, p.172). 

 

 Mas a ideologia, a partir de seu nascedouro – as formas interacionais que ocorrem no 

cotidiano – vai se desenvolvendo e articulando em níveis cada vez mais complexos, nos quais os 

sentidos, as representações começam a se estabilizar: grupos organizados (de trabalhadores, de 

estudantes, de religiosos, etc.) vão criando valores comunitários que se manifestam através de 

atos e eventos específicos. Estes grupos, por sua vez, se infiltram e exercem influência no que se 

tem chamado “ideologia oficial” – aquela que tem poder suficiente para buscar dominação, 

homogeneização –, através das instituições (religiosas, científicas, artísticas, econômicas, 

educacionais), alterando-as em algum grau, e sofrendo igualmente a influência delas 

(MIOTELLO, 2005, p.173).  

 Daí que é possível reconhecer dois níveis distintos e articulados de produção, 

homogeneização e circulação da ideologia: 
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De um lado, o nível da ideologia do cotidiano – em que se dá o nascedouro mais 
primário da ideologia, e onde a mudança se dá de forma lenta, visto que os signos estão 
diretamente em contato com os acontecimentos socioeconômicos. Nesses clarões 
sígnicos vão de acumulando lentas quantidades de mudanças contraditórias que ainda 
não engendraram uma forma ideológica nova e acabada. (...) De outro, o nível da 
ideologia oficial – onde circulam os conteúdos ideológicos que passaram por todas as 
etapas da objetivação e agora entraram no poderoso sistema ideológico especializado e 
formalizado da arte, da moral, da religião, do direito, da ciência, etc., e portanto já se 
encontram mais estabilizados, mais aceitos pelo conjunto social, mais testados pelos 
acontecimentos e mais amparados pelos jogos de poder (MIOTELLO, 2005, p.173-174, 
passim). 

 

 Esse funcionamento determina o lugar e a posição subjetiva de um indivíduo, como 

destaca Bakhtin: os índices sociais de valor chegam a uma consciência individual e se tornam, de 

certa forma, índices individuais (cada um tem a sua filosofia de vida, pensa de certa forma, tem 

as suas opiniões); entretanto, “sua fonte não se encontra na consciência individual. O índice de 

valor é por natureza interindividual”  (1979, p.31) – ou seja, é de natureza social. 

 A análise do caráter de uma ideologia oficial, bem estabelecida, mostra que aí o signo 

tende a ser reacionário – “tenta, por assim dizer, estabilizar o estágio anterior da corrente 

dialética da evolução social e valorizar a verdade de ontem como sendo válida hoje em dia” 

(ibid., p.33). Toma-se, por exemplo, a palavra “professor” e se pensa nos possíveis índices de 

valor (ressonâncias de sentido) agregados nela como participante de um enunciado. 

 O Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, edição eletrônica de 2001, produzida pela 

Editora Objetiva, registra as seguintes acepções: 

 
1° - Substantivo masculino  

 
a) aquele que professa uma crença, uma religião; 

b) aquele cuja profissão é dar aulas em escola, colégio ou universidade; docente, mestre; 

Ex.: p.de matemática 

b.1)  aquele que dá aulas sobre algum assunto; 

Ex.: <p.de dança> <p.de violão> 

b.2)  Derivação: por extensão de sentido. aquele que transmite algum ensinamento a outra 

pessoa; 

Ex.: peça-lhe para ensinar seu filho a andar de bicicleta, que ele é bom p. 

c) aquele que tem diploma de algum curso que forma professores (como o normal, alguns 

cursos universitários, o curso de licenciatura etc.); 

d) Derivação: sentido figurado. 

indivíduo muito versado ou perito em (alguma coisa). 
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2° - Adjetivo   

 
a) que professa; profitente; 

b) que exerce a função de ensinar ou tem diploma ou título de professor. 

 

 Professor é também (sinônimos, variantes) mestre, pedagogo, preceptor, professador, 

profitente. 

 O Houaiss traz ainda as seguintes locuções, referentes a níveis de exercício: p.adjunto, 

p.assistente, p.auxiliar de ensino, p.catedrático, p.primário, p.secundário, p.titular. O verbete 

“professora”, por outro lado, além de fazer referência ao sexo, registra: 

 

3° - Regionalismo: Nordeste do Brasil. Uso: Informal. 

 

a) prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual; 

 

 Vêem-se, por esse registro, usos sociais que participariam do discurso oficial e pelo 

menos um, que se associa a esses, participante da ideologia do cotidiano como uma espécie de 

derivado reverso da ideologia oficial. No sentido regionalista, mantém-se a idéia de “dar aulas”, 

“transmitir um ensinamento”, mas talvez só ironicamente a palavra “pedagoga” fosse usada 

como sinônimo, nesse caso. Nota-se ainda que, na situação atual, talvez não soe muito bem a 

muito(a)s de nós a significação da acepção b.2 (noção restritiva de transmitir ensinamento). 

 Mas isso não é tudo ao atentar para a circulação de sentidos nos eventos comunicativos. 

Então, percebe-se que valores de caráter negativo são associados até mesmo pela própria classe 

profissional: professor trabalha para realizar uma “missão” quase religiosa; professor é operário 

numa linha de produção (ele reproduziria, ao invés de criar); professor é membro de uma 

profissão não valorizada; professor é pobre; professor é um coitadinho... 

 Miotello (2005) traz um exemplo elucidativo sobre a compreensão de “casamento”: na 

ideologia oficial, busca-se estabilizar o sentido da palavra como “união de pessoas de sexo 

diferente”, ao passo que “os estratos inferiores da ideologia produzem uma multidão de sentidos 

e de realidades”; basta olhar, diz ele,  

 

(...) para as múltiplas composições familiares, para os vários tipos possíveis de 
casamento, para as discussões sem fim em torno do “casamento de pessoas do mesmo 
sexo” para entender que estamos diante de uma luta declarada de sentidos (...) 
(MIOTELLO, 2005, p.174). 
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 Isso tudo indica que não se pode isolar a linguagem e estudá-la apenas como formas 

lingüísticas (gramaticais, notacionais) isentas de valores ideológicos, ou seja, isoladas das formas 

concretas de significação, que estão sempre vinculadas às condições materiais da vida em 

sociedade. Do ponto de vista pedagógico, são os gêneros do discurso, através de sua variedade 

de textos, que manifestam como a sociedade vive, pensa, sente e se organiza. É preciso 

compreendê-los e aprender a produzir, na escola, pelo menos aqueles que serão mais 

imediatamente úteis no dia-a-dia. 

 

4. INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

 Para uma metodologia do trabalho com os gêneros em consonância com os pressupostos 

teóricos enunciados, ou seja, descrição, análise do gênero e proposta de atividades coerentes, 

utiliza-se a orientação apresentada por Barbosa (2001)8. O percurso metodológico, recomendado 

para a abordagem de quaisquer outros gêneros, é a seguinte: 

 

1) caracterização da esfera de circulação do gênero; 

2) estudo da sócio-história de desenvolvimento do gênero (quando possível); 

3) caracterização da situação de produção dos textos selecionados; 

4) análise do conteúdo temático; 

5) análise da construção composicional; 

6) análise do estilo de gênero; 

7) análise do estilo de autor, quando for o caso. 

 

 Como exemplo do trabalho de descrição e análise de gênero, apresentou-se de modo 

simplificado um quadro geral proposto pela autora para um corpus do gênero notícia, mais 

especificamente notícias impressas de jornais de grande tiragem, tais como Folha de S. Paulo, 

Folha da Tarde, O Estado de São Paulo, O Globo, Jornal do Brasil.  

                                                
8 4º capítulo da tese: Do currículo para a sala de aula: Descrição, análise de gênero e elaboração de programações 
e materiais didáticos. 
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I – Esfera de Atividade/Esfera de Comunicação 

 

a) A imprensa é composta por uma série de empresas privadas que visam ao lucro. 

b) A maior parte dos ganhos de um jornal advém da publicidade; quanto maior o número 

de leitores (aumentando a tiragem), mais caro será o espaço publicitário, o que 

estabelece a competição entre as empresas concorrentes. 

c) A notícia pode ser vista, ideológica e politicamente, como um capital simbólico: o 

poder de informar cria relações complexas com o poder econômico e com o poder 

político. 

d) Os jornais, além de serem um veículo de informação, são também veículos 

formadores de opinião. 

e) A imprensa controla e manipula informações em escala industrial e mundial. Muito 

do noticiário internacional é ditado para o mundo por algumas poucas agências de 

notícias localizadas em países centrais. 

f) O material jornalístico sempre está sujeito a algum tipo de censura (interno e 

externo), vinculado aos interesses econômicos e políticos. 

 

II – Situação de Produção 

 

a) os leitores múltiplos e desconhecidos (conhece-se apenas estatisticamente o perfil de 

leitor de um determinado jornal); a maioria faz uma leitura rápida do jornal; 

b) o redator de notícias não é sempre identificado; 

c) o redator obedece a uma diretriz geral editorial de um jornal; ele está subordinado ao 

editor, que pode alterar a notícia, cortar partes, etc. Uma notícia é freqüentemente 

reescrita, condensada, traduzida – ou seja, submetida a critérios de edição; 

d) o objeto das notícias são acontecimentos ou fatos do mundo, que podem ser relatados; 

uma notícia pretende-se afirmar como verdadeira; 

e) as notícias são escritas, comumentemente, com muita rapidez, tendo em vista a 

periodicidade diária dos jornais e a necessidade, na imprensa, de divulgar “notícias 

quentes” em primeira mão; 

f) o objetivo declarado dos jornais é informar, e fazer isso do modo mais imparcial 
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possível e com fidedignidade, para conquistar a credibilidade dos leitores; 

g) quanto ao suporte material da notícia – o jornal impresso –, a duração é fugaz; 

h) a distinção entre sensacionalismo e imparcialidade pode marcar dois tipos básicos de 

imprensa: o primeiro, coleta informação a qualquer preço e de qualquer maneira, e 

nem sempre apura e organiza as informações de modo adequado; o segundo busca 

desenvolver critérios éticos e ideológicos de apuração e tratamento da informação; 

i) a imparcialidade total é praticamente impossível, pois a simples seleção de um fato e 

os recursos lingüísticos utilizados pelo redator implica ressonâncias ideológicas; 

j) a notícia é a matéria-prima do jornal, ainda que os jornais incorporem variados 

gêneros em muitas seções; 

k) há diferentes tipos de jornal, com tratamento distinto das matérias, tendo em vista o 

público a que se destinam. 

 

III – Conteúdo Temático da Notícia: 

 

a) qualquer campo da sociedade pode fornecer transformações, deslocamentos ou 

enunciações observáveis no mundo, desde que considerados de interesse para o 

público, para serem relatados como notícia; 

b) as proposições da notícia dão conta de transformações (da ordem do fazer), 

deslocamentos (da ordem do ir) ou enunciações (da ordem do dizer); 

c) o universo da notícia é o que se mostra e não o conhecimento teórico (objeto das 

ciências e afins), a não ser que se necessite aplicar conhecimentos para explicar ou 

contextualizar fatos; 

d) a importância de uma notícia se mede por alguns critérios que são estabelecidos pela 

imprensa: ineditismo (novidade), raridade do acontecimento, interesse do público, 

apelo à curiosidade, empatia do público com relação a fatos e personagens. 

 

IV – Construção composicional e estilo: 

 

a) A estrutura típica da notícia visa a torná-la mais compreensível e mais fácil e rápida 

de ser lida; os eventos  são  ordenados preferencialmente pelo interesse ou 
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importância decrescente na perspectiva de quem conta e, supostamente, na 

perspectiva de quem ouve; basicamente, inicia-se por um lead – primeiro parágrafo 

da notícia –, que deverá informar quem, fez o quê, a quem, quando, onde, como, por 

que, para quê. 

b) O enunciado da notícia busca ser referencial (relato de fatos), não opinativo. 

c) O uso do modo indicativo é privilegiado. 

d) O uso da terceira pessoa também é típico. 

e) Predominam as marcas de impessoalidade (pronome oblíquo – se; uso de passivas 

sintética e analítica, etc.). 

f) Evita-se o uso de adjetivos testemunhais e subjetivos (alto, chocante, bela, próspero, 

etc.) nas notícias; os dados devem levar o leitor a fazer sua própria avaliação. 

g) Ocorrem comumente palavras especificadoras como números, numerais (placa de 

carro, a hora exata, o número de desabrigados, etc.), ou seja, dados objetivos. 

h) O verbo principal do lead aparece, comumentemente, em formas temporais 

perfectivas (perfeito – para algo acontecido – ou futuro do presente – para algo 

previsto). 

i) A escolha dos elementos lexicais se deve não só ao gênero em si, mas também a 

questões ideológicas e ao veículo em que o texto será impresso – tipo do jornal. Por 

exemplo, dependendo do tipo de jornal, haverá uma seleção entre os termos 

corpo/defunto/presunto/cadáver (remetendo a um mesmo objeto do mundo). 

j) Usa-se, na maioria das vezes, o tempo presente nas manchetes ou títulos da matéria, o 

que causa um efeito de aproximação do leitor com o fato. 

k) A linguagem da notícia tenta conciliar registros (combinações ou expressões 

possíveis no registro coloquial e aceitas no formal), com o objetivo de obter uma 

comunicação eficiente e socialmente aceita. 

l) Pretende-se que uma notícia seja encarada como verdadeira e que ela produza um 

efeito de realidade. 
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5. GÊNEROS DO DISCURSO E SEQÜÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

 Insere-se aqui, também, tendo em vista que já é uma prática iniciada por professores(as) 

a partir dos cursos de formação continuada, o processo de didatização dos gêneros, explorado 

pelo Grupo de Genebra (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004). 

 A partir dos saberes que serão considerados importantes para o ensino (saberes de 

referência), a didatização é a maneira de organizar esses saberes para a compreensão do(a) 

aluno(a). A didatização é “como”, por meio de exercícios e atividades, os saberes são expostos 

com a finalidade de concretizá-los em saberes ensinados e aprendidos. No caso, trata-se de 

saberes relacionados às línguas materna e estrangeira – basicamente, conhecimento dos gêneros 

de discurso nas suas duas grandes dimensões: social e lingüístico-discursiva. 

 

O trabalho com seqüências didáticas  

 

 O trabalho se desenvolve a partir de uma série de atividades de leitura, produção textual 

e análise de elementos lingüístico-gramaticais desenvolvidas ao longo de algumas semanas, 

focalizando as características de um determinado gênero discursivo (tema, suporte, formas de 

circulação, interlocutores, construção composicional e estilo). 

 A organização das atividades supõe uma progressão a partir do levantamento dos 

conhecimentos que os(as) alunos(as) já possuem sobre o gênero – nível de desenvolvimento real, 

na terminologia de Vygotsky (VYGOTSKY, 1991, cap.6). 

 A partir daí são estabelecidas as necessidades de aprendizagem, com o objetivo de 

possibilitar a priorização de aspectos que serão abordados progressivamente, adequando o grau 

de complexidade da tarefa e do objeto às possibilidades de aprendizagem dos(as) alunos(as), de 

modo a haver sempre algum problema a resolver, um desafio. 

 O conceito fundamental de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), de Vygotsky 

(1991), diz respeito à distância entre o nível de desenvolvimento real, em que o(a) aluno(a) 

consegue solucionar problemas de modo independente, e o nível de desenvolvimento potencial, 

que é tarefa crucial da escola promover: nessa progressão, a solução de problemas é conduzida 

sob a orientação de um adulto (mediador) ou em colaboração com os colegas que já tenham 

adquirido certas habilidades e são capazes de fornecer auxílio ou estímulo. 

 Em sua abordagem da relação entre desenvolvimento mental e aprendizagem, Vygotsky 
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procurou demonstrar que “aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de 

desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, 

ela será capaz de fazer sozinha amanhã.” (1991, p.98). Esse processo demarca também um nível 

de desenvolvimento potencial, que só pode ser atingido com o trabalho realizado na zona de 

desenvolvimento proximal9. O trabalho de didatização, com seus pressupostos, é delineado tendo 

em vista práticas capazes de impulsionar o desenvolvimento mental das crianças através da 

aprendizagem, segundo os princípios da abordagem de Vygotsky. Isso significa também que o 

trabalho com base na ZDP implica a realização de tarefas de aprendizagem empreendidas na 

interação social – ou seja, as tarefas são socialmente distribuídas e o(a) professor(a) é parte 

integrante do grupo. 

 Continuando: após uma apresentação da situação na qual é descrita a tarefa de 

expressão oral ou escrita que os(as) alunos(as) realizarão, estes elaboram um primeiro texto, oral 

ou escrito, enquadrado no gênero selecionado; esta é a primeira produção. 

 O(a) professor(a) avalia as capacidades já adquiridas e ajusta as atividades e exercícios 

previstos na seqüência às possibilidades e dificuldades reais de uma turma. Essa etapa define o 

significado de uma seqüência para o(a) aluno(a), isto é, as capacidades que deve desenvolver 

para melhor dominar o gênero em questão. 

 Os módulos, com seqüências de atividades sistematizadas, devem dar ao(a) aluno(a) os 

instrumentos necessários para este domínio. 

 No momento da produção final, o(a) aluno(a) põe em prática os conhecimentos 

adquiridos e, com o(a) professor(a), mede os progressos alcançados. 

 

 
 

 

Figura 3: Esquema da seqüência didática (modelo de DOLZ, NOVERRAZ, SCHNEUWLY, 2004). Fonte: BUNZEN, Clecio. O ensino de 
“gêneros” em três tradições: implicações para o ensino e aprendizagem de língua materna. Disponível em: 
<http://www.letramento.iel.unicamp.br/publicacoes/public_clecio/o_ensino_de_generos.html#1n>. Acessado em 12/ de dezembro de 2007.  

 

 1) Apresentação da situação: apresenta-se aos(as) alunos(as) um problema de 

comunicação que deverá ser resolvido através da produção de um texto oral ou escrito, a partir 

de um gênero. As atividades preliminares supõem contato com o gênero, seus destinatários, o 

                                                
9 Veja-se também, sobre os usos da noção de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), Newman e Holzman (2002, 
p.82 et seq.). 
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tema, a organização da produção. A proposta é que seja possível conhecer e participar da 

elaboração do projeto comunicativo e dos recursos lingüísticos para produzir um exemplar do 

gênero. 

 2) Produção inicial: é reguladora da seqüência didática; os(as) alunos(as) são 

convidados a produzir um primeiro texto do gênero em questão, que será avaliado pelo(a) 

professor(a) para observar as potencialidades dos(as) alunos(as) e será a base para propor novas 

atividades. Nesse momento os(as) alunos(as) saberão o que já são capazes de fazer e que 

problemas são evidenciados na produção do gênero em questão. 

 3) Módulos: os módulos têm a função de trabalhar com os problemas observados na 

produção inicial dos(as) alunos(as), fornecendo os meios para superar tais obstáculos. O(a) 

professor(a) seleciona as dificuldades da expressão oral ou escrita e, progressivamente, constrói 

módulos com atividades e estratégias diversas para trabalhar com cada problema. Neste 

movimento, o(a) professor(a) pode também propiciar a aquisição de um vocabulário técnico que 

permitirá uma atitude mais reflexiva e consciente sobre o gênero. 

 4) Produção final: nessa etapa o(a) aluno(a) produz o gênero solicitado, colocando em 

prática as noções e os instrumentos fornecidos nos módulos. Essa produção final permite ao(a) 

professor(a) uma outra avaliação da aprendizagem para que possa ser pensada uma nova 

seqüência didática em que os(as) alunos(as) possam progredir no trabalho com gêneros similares 

ou diferentes. Os(as) alunos(as) assumem também um papel importante nesta última fase, pois 

devem reconhecer e avaliar o seu próprio progresso na seqüência didática. 

 

6. APONTAMENTOS PARA DISCUSSÃO 

 

 Em síntese, a proposta do ensino de línguas na Educação Fundamental da Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis deverá se nortear pelos seguintes eixos: 

 

 

a. Os três níveis de leitura:  → localizar / inferir informações explícitas; 

 

    → interpretar / inferir informações implícitas; 

 

    → extrapolar (argumentar/opinar); 
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b. Gênero e intertextualidade (comparação); 

 

c. Mapa conceitual:  → circunstância comunicativa constitutiva do gênero do 

discurso; 

 

 

 
Figura 4: mapa conceitual dos gêneros do discurso. Fonte: BORGATO, Ana; BERTIN, Terezinha; MARCHEZI, Vera. Tudo é linguagem. São 

Paulo, Ática, 2006. 

 

d. Gramática normativa:  → fonologia; 

 

    → morfologia;  

 

    → sintaxe; 

 

    → figuras de linguagem; 

 

    → ortografia; 

 

    → gramática reflexiva (construção de regras); 

 

 

e. Gramática de uso:   → linguagem formal / informal; 
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f. Tabela de gêneros textuais: 

 

Grupo de Gêneros 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Língua 
Portuguesa 

Fábula Lenda Conto / Crônica Paródia / Poema N 
A 
R 
R 
A 
R Língua 

Estrangeira 

História em 
quadrinhos 

Narrativa de aventura 
Poema  

Canção / Rap 
Teatro 

Língua 
Portuguesa 

E-mail Autobiografia 
Notícia 

Jornalística 
Reportagem 

R 
E 
L 
A 
T 
A 
R 

Língua 
Estrangeira 

Carta pessoal Autobiografia Entrevista Diário 

Língua 
Portuguesa 

Regra de jogo Manual de instrução (uso e 
montagem) 

Estatuto Normas e Leis 

I  
N 
S 
T 
R 
U 
I  
R 

Língua 
Estrangeira 

 

Regra de jogo Manual de instrução Regulamento Normas 

Língua 
Portuguesa 

Diálogo 
argumentativo 

Carta de leitor 
Resenha 

Charge 
Propaganda 

Artigo de opinião 

A 
R 
G 
U 
M 
E 
N 
T 
A 
R 

Língua 
Estrangeira 

Classificados Propaganda comercial 
Propaganda 

Institucional 

Carta de solicitação e 
reclamação 

Língua 
Portuguesa 

Resumo 

Sinopse 

Itinerário turístico 
Seminário 

Trabalho Científico / 
Paper / Projeto E 

X 
P 
O 
R Língua 

Estrangeira 

Embalagem ou 
Rótulo 

Itinerário Turístico  
Tabelas e 
Gráficos 

Formulário 

Currículo 

 

 Os gêneros selecionados na tabela acima constituem uma proposta que contempla as 

ordens do domínio social da comunicação. Contudo, o(a) professor(a), a seu critério, pode e deve 
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selecionar outros gêneros aqui não citados. Sugere-se, no entanto, que sejam observados o estudo 

e tratamento dos domínios das cinco ordens: narrar, relatar, instruir, expor e argumentar.  
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1. RETROSPECTIVA RECENTE DO ENSINO DE ARTES NA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE FLORIANÓPOLIS 

 

 O ensino de Artes na Rede Municipal de Ensino – RME – de Florianópolis vem 

passando, desde a década de 1980, por processos de transformação. Estes processos são frutos, 

dentre outros fatores, das políticas curriculares vigentes no país, muitas delas influenciadas pelo 

cenário internacional de educação. Pacheco (2005) apresenta este quadro internacional e seus 

desdobramentos para o Brasil. Partindo deste debate global, alguns elementos são tangenciados 

nas discussões realizadas no âmbito da formação continuada dos profissionais da Rede, quer no 

campo da legislação, quer no campo da prática. Constituem-se espaços de atuação dos 

profissionais de Artes na RME: as unidades educativas de Ensino Fundamental, Organizações 

Não-Governamentais conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação, Centros de 

Educação Complementar e Núcleos de Educação de Jovens e Adultos. 

 Considerando as influências externas na educação brasileira, Barbosa (1988) e Rosa 

(2005), entre outros, apontam a Lei 5.692/71, que propõe o ensino polivalente de artes, onde um 

mesmo profissional deveria trabalhar com todas as linguagens artísticas. A eficácia deste tipo de 

atuação foi questionada pelos Arte-Educadores, com maior ênfase a partir da década de 80. 

Ressalta-se que diversos autores, entre eles Barbosa (1999), Hernández (2000) e Rosa (2004) 

questionam a possibilidade de um profissional de Artes ter condições, sendo habilitado para uma 

das linguagens artísticas, de ministrar com qualidade os conteúdos das demais manifestações em 

arte. 

 Ressalta-se, neste sentido, que existe uma unanimidade entre as agências formadoras de 

professores de Artes e os profissionais da área, de que cada linguagem artística tem seus 

conteúdos próprios e que o(a) professor(a) deve ministrar os conteúdos na linguagem de sua 

habilitação. Por outro lado, isto não significa que o(a) professor(a) não possa construir relações 

com outras áreas do conhecimento e mesmo com outras linguagens do ensino de Artes. Assim, 
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quando o(a) professor(a) de Ciências desenha ou propõe um teatro, ele não está ensinando 

desenho, ou teatro, está utilizando-os como recurso pedagógico. 

 No âmbito da Rede Municipal de Ensino, somente nos primeiros anos da década de 90 é 

que se vê uma possibilidade de superação da prática polivalente, principalmente a partir de 1992, 

quando se iniciou uma nova etapa no ensino de Artes baseado na oferta de oficinas 

extracurriculares. Estas oficinas inseriam-se em um projeto maior chamado “Projeto Arco-Íris”. 

Tais atividades aconteceram até 1996, momento da dissolução deste Projeto, o que nos é relatado 

por Finck (1997). O Projeto Arco-Íris fazia parte do Movimento de Reorganização Curricular 

proposto, na época, por esta Secretaria Municipal de Educação. 

 Embora a oferta de oficinas extracurriculares representasse um avanço significativo em 

relação à prática polivalente, vigente até então, elas ainda não poderiam garantir uma 

permanência destas atividades nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Esta permanência 

somente estaria assegurada com a inclusão das diferentes linguagens artísticas no currículo das 

escolas. 

 Esta inserção das diferentes linguagens artísticas no currículo começou a se instituir a 

partir de 1997, com o I° Seminário de Reorganização Didática da Educação Básica Municipal 

de Florianópolis, onde entre outras questões, determinou-se o número de aulas de Artes a serem 

ministradas dentro do currículo. Neste momento, a partir do Movimento de Reorganização 

Didática, instaura-se a contratação de profissionais Arte-Educadores por área de formação, ou 

seja, do modelo polivalente passa-se a uma organização que procura garantir a especificidade 

destas diferentes linguagens a partir da habilitação escolhida pelo profissional no seu curso de 

graduação.  

Neste sentido, a partir do ano de 1998, foram contratados, em caráter efetivo, para o 

ensino de Artes na RME, professores nas habilitações de Teatro e Música, pois na área de Artes 

Plásticas já havia um contingente expressivo. A Dança, conforme se detalha mais à frente neste 

documento, organizou-se de maneira diferenciada devido, entre outros motivos, a ausência de 

profissionais habilitados em nível de graduação no mercado de trabalho local naquele momento. 

  Tal perspectiva de organização curricular para as Artes somente foi possível a partir da 

promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/9629 e está 

embasada nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN's. Desde então, as Artes – Música, 

Teatro, Artes Visuais e Dança – buscam organizar-se dentro de suas especificidades. 

 Considerando os diversos papéis da arte na sociedade e seus desdobramentos para a 

escola, entende-se que o currículo escolar deve ser pensado numa perspectiva crítica. Deste 

                                                
29Sobre a nova LDB e seus antecedentes históricos ver, entre outros, Saviani (1998). 
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modo, a prática pedagógica poderá estar sustentada pelo respeito e compreensão às diferentes 

manifestações culturais, às pessoas com deficiência e aos grupos considerados “minoritários”. 

Neste contexto de respeito às diferenças, as ações curriculares devem implementar os aspectos 

relacionados à Cultura Afro-Brasileira e Indígena conforme disposto na Lei 10.639/03, numa 

perspectiva multicultural-crítica, conforme Rosa (2004). Também se busca contribuir com a 

nossa especificidade para a concretização de uma educação que possibilite o acesso e o domínio 

pelo indivíduo das novas tecnologias, bem como da cultura letrada, aspectos fundamentais da 

vida em sociedade no mundo contemporâneo. 

   Destarte é fundamental considerar as relações da arte na escola, na perspectiva de 

influenciar sujeitos críticos e aptos a construir processos sociais que possam melhorar a vida na 

sociedade, bem como, o fim das desigualdades sociais. Richter (2003) aponta o racismo velado 

existente no Brasil como uma das dificuldades de trabalhar com a multiculturalidade do país. 

Mostra ainda que os movimentos sociais são fundamentais para a transformação da condição de 

oprimido.  

 

 

2. ARTES E CURRÍCULO 

 

 

 Cada linguagem artística guarda, em relação às demais artes, aspectos que lhe são 

peculiares e é dentro deste entendimento que se organiza e se busca fundamentar a presença das 

Artes no currículo. 

 Entende-se este modelo de atuação, com profissionais contratados para lecionar Artes 

na área de sua formação, como sendo o mais adequado para o ensino desta disciplina no âmbito 

das unidades educativas da Rede Municipal de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de 

Florianópolis. No entanto, sabe-se que três caminhos ainda são necessários trilhar para que se 

tenha um diferencial no ensino de Artes nesta Rede de Ensino. O primeiro seria a contratação de 

mais de um profissional de Artes com habilitação diferente para a mesma escola, o que tem sido 

garantido – em parte – desde as novas contratações realizadas. Outro seria a contratação de 

profissionais de Artes para as séries iniciais. Inclui-se, ainda, a criação da Dança no âmbito 

curricular da disciplina Artes na RME. Para isto, se faz necessária a criação de cargo específico 

para contratação de professores(as) de Artes com habilitação em Dança. 

 Nos três casos apontados, a justificativa de ampliação do quadro de profissionais de 

Artes na escola se dá pela necessidade de construção de propostas de ensino interdisciplinares e 
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transdisciplinares e que ao mesmo tempo garantam ao educando(a) acesso aos conteúdos, das 

diversas áreas de conteúdo artístico, ministrados por professores habilitados em cada uma das 

diferentes linguagens. Com a ampliação numérica destes profissionais, a RME teria a disposição 

da escola um contingente de possibilidades para a arte integrar o currículo escolar de diversas 

formas.  

 

 

3. SOBRE ESTE DOCUMENTO 

 

 

 Este documento foi construído a partir da sistematização das discussões realizadas 

durante os anos de 2006 e 2007 nas diferentes modalidades artísticas. Sua organização vai de 

uma questão diferente formulada para cada uma destas linguagens, com exceção da Dança, para 

a qual se busca uma discussão pautada na construção de uma identidade para a mesma, enquanto 

área artística, o que até então não havia.  

 Justifica-se a exceção feita à Dança, no fato de que é a primeira vez na história do 

ensino de Artes na RME que a mesma figura enquanto área autônoma em um documento 

norteador, o que se dá em concordância com as diretrizes fixadas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Clarifica-se que ainda há uma caminhada a ser percorrida até que a Dança se 

consolide enquanto área artística dentro do currículo, mas inicia-se aqui, uma discussão neste 

sentido. Para tanto, percebe-se a necessidade de orientar a construção do texto em uma outra 

perspectiva, pois se entende que as demais manifestações artísticas já trazem este ponto de forma 

bastante amadurecida no que tange à sua inserção no currículo da RME.  

 O grupo de música, por sua vez, optou por acrescentar alguns relatos de experiência que 

pudessem ilustrar os conceitos apresentados nas discussões. Estas particularidades, presentes nas 

discussões realizadas em cada modalidade artística, ficam evidentes ao se observar este 

documento e ilustram o quanto cada uma delas está percorrendo um caminho próprio que ora 

converge, ou não, para as demais artes e áreas de conhecimento.  

 

4. ARTES CÊNICAS: REPENSANDO OS REFERENCIAIS CURRICULARES PARA O 

ENSINO DE TEATRO NA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE F LORIANÓPOLIS 

 
 

O currículo é lugar, espaço, território. O currículo é 
relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, 
percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, 
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curriculum vitae: no currículo se forja a nossa identidade. 
O currículo é texto, discurso, documento. O currículo é 
documento de identidade. 

 TOMAZ TADEU DA SILVA 
 
 
 Considerando-se os documentos historicamente produzidos no âmbito nacional, 

estadual e municipal, e suas influências teóricas como referências para a prática educativa do 

teatro e com o entendimento dos movimentos sociais que demandam uma constante reflexão dos 

profissionais com habilitação específica nesta área da linguagem artística, entende-se que o 

currículo em Teatro não é algo estático, principalmente por ser o teatro uma representação da 

realidade social; sendo assim, é imprescindível à liberdade para transformar-se e adequar-se às 

necessidades específicas dos grupos sociais onde está inserido. 

 Refletir sobre o ensino do Teatro numa proposta curricular demanda a investigação de 

subsídios que ampliem elementos consolidantes do fazer teatral no processo educacional, 

portanto faz-se imprescindível a compreensão da necessidade do aprendizado desta linguagem e 

área de conhecimento. 

 
O que se espera que os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, ao 

apropriarem-se da linguagem cênica, possam, como produtores e receptores, construir 

socialmente? 

 

O indivíduo vale-se de diversas formas de linguagem para comunicar-se socialmente, 

conforme as necessidades por ele criadas e, o teatro inclui-se como manifestação histórica do 

pensar humano. 

 
Como seres simbólicos, nossa auto-criação e transformação cultural nos desenvolveram 
como seres de linguagem. Nós, humanos somos capazes de conceber e manejar 
linguagens que nos permitem ordenar o mundo e dar-lhe sentido (MARTINS, 1998, 
p.36). 

 

A necessidade e a importância do Teatro como linguagem e conhecimento é atestada 

através de sua presença nos diferentes momentos históricos da sociedade. 

O Teatro enquanto linguagem tem a capacidade de expressar pensamentos e 

sentimentos num idioma que desconhece fronteiras, etnias, épocas e credos, possibilitando a 

elaboração do pensamento e, por isso, privar o indivíduo do entendimento desta linguagem é 

privá-lo de importante aspecto da produção humana. 
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Portanto, o ensino curricular de Teatro favorece à democratização do acesso à 

linguagem teatral e à democratização do conhecimento, apresentando-se como uma ação 

inclusiva. 

Num momento histórico onde os indivíduos precisam criar constantemente novas 

possibilidades de sobrevivência, onde a concorrência para garantia de recursos na satisfação de 

necessidades é decidida tendo também como requisito a criatividade, a inovação e a 

sensibilidade, o teatro destaca-se como forma de linguagem e conhecimento a ser apreendido 

com importância ímpar no processo de humanização. 

 
O conhecimento implica em sentir, pensar, fazer, construir, compreender, comparar, 
relacionar, selecionar, simbolizar... Ora, na arte estão presentes todos estes aspectos: 
sentimento, razão, produção, comparação, seleção, construção, simbolização, 
representação de mundo, expressão. Assim podemos afirmar, com toda segurança: arte é 
conhecimento (GUALDA, 1994). 

 
Todos os indivíduos pertencentes a uma dada sociedade estão envolvidos com suas 

transformações, direta ou indiretamente, e possuem o direito de agir usufruindo de todas as 

criações humanas já existentes. 

Com a compreensão da linguagem teatral o indivíduo aumenta seu entendimento social, 

afinal nas produções dessa área do conhecimento estão impressas verdades de cada momento 

histórico. 

Apoiando-se nas afirmações de Desgranges (2006), no teatro, ”uma narrativa é 

apresentada valendo-se conjuntamente de vários elementos de significação: a palavra, os gestos, 

as sonoridades, os figurinos, os objetos cênicos, etc” (DESGRANGES, 2006, p.26). Pode-se 

enfatizar que o fazer teatral além da determinante humanizadora, possibilita a articulação com 

outras áreas do conhecimento e tem como principal instrumento o corpo do indivíduo e suas 

percepções. 

Sob este foco, salienta-se que o espaço físico é determinante para o êxito da apropriação 

desta linguagem, pois o fazer teatral demanda a exploração e a mobilidade do corpo no espaço. 

Sendo assim, para a obtenção de qualidade na expressividade alguns critérios básicos precisam 

ser observados, inclusive para a manutenção da saúde corporal. Destacam-se neste quesito, o 

piso de madeira e a pouca mobília. 

A abrangência das leituras que aparecem na articulação narrativa de Federico Irazábal 

(2004) fundamenta questões pertinentes a polêmicas que se presentificam nos discursos de 

outros pensadores da pós-modernidade. A primeira reflexão que surge é com relação à existência 

da política e da estética no fazer teatral ou texto espetacular. 
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A existência da estética no teatro é um aspecto indiscutível afinal a preocupação com a 

mesma é a origem dos elementos cênicos. O que emerge do pensamento de Irazábal (2004) é que 

não somente a estética é constitutiva do espetáculo, mas também a reflexão política que constitui 

tanto a narrativa quanto a estética. 

Ao pensar o cotidiano, destaca-se ações refletidas ou não, que pressupõem um 

posicionamento político, ou seja, que demonstra claramente os valores construídos e as 

ideologias manipuladoras que socialmente foram concebidas e que somadas determinam o 

indivíduo. A reflexão acerca destes posicionamentos é o que impulsiona os anseios da 

transformação, portanto, compreender o teatro como construção de representação social, pensado 

conforme definição grega, lugar onde se vai ver, e entendido historicamente como espetáculo 

que se dá a ver, não concebe uma dissociação da ação política. 

Toda ação do indivíduo está impregnada de concepção política, mesmo quando há a 

negação da mesma. A diferença é a compreensão de que no fazer teatral faz-se necessária à 

consciência do posicionamento político. 

Com a compreensão da presença e importância da ludicidade no fazer teatral, onde os 

indivíduos, ao experimentarem a vivência de papéis e situações diferentes, compreendem melhor 

as relações sociais estabelecidas, defende-se que: 

 

As atividades lúdicas são indispensáveis à criança para a apreensão dos conhecimentos 
artísticos e estéticos, pois possibilitam o exercício e o desenvolvimento da percepção, da 
imaginação, das fantasias e de sentimentos. O brincar nas aulas de arte pode ser uma 
maneira prazerosa de a criança experienciar novas situações e ajudá-la a compreender e 
assimilar mais facilmente o mundo cultural e estético (FUSARI e FERRAZ, 1993). 

 

O Teatro, porém, na escola precisa ser entendido não somente do ponto de vista da 

ludicidade, mas também como necessário para a transformação social e, neste contexto, destaca-

se o teatro político. Teatro, este, frisado como uma necessidade histórica. 

O teatro político abordado por Lunatcharsky (1969) deve ser compreendido como um 

fenômeno que nasce na relação do ator e do espectador, só acontece na compreensão dialógica, 

diferentemente do teatro entendido como militante que se propõe a ser político supondo a 

compreensão do espectador num procedimento idealista. 

A intensidade na realização da linguagem teatral é fator determinante para que o teatro 

possa ser conceituado enquanto político, pois na linguagem, o determinante é a compreensão e a 

apropriação dos elementos expostos. O teatro político surge na interação. 

Para que a linguagem satisfaça a necessidade de sua criação, faz-se necessário 

compreender sua utilidade no momento histórico de sua produção, onde o sentido narrativo não é 
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literal. Seu sentido não está simplesmente no código, mas sim na relação entre o ator e o 

espectador, já que os dois sujeitos interferem no significado. 

A apropriação dos elementos da linguagem é conseqüência do acesso e da construção de 

leitura crítica, sendo que o prazer da apreciação nem sempre é oferecido pelo elemento que se dá 

a ver, mas principalmente pela produção do conhecimento.  

Convém ressaltar que apesar da articulação com as outras áreas do conhecimento e a 

utilização do fazer teatral por estas áreas, o ensino da linguagem teatral possui elementos 

específicos com suas nomenclaturas e abordagens contextualizadas dentro das diferentes 

vertentes espetaculares, exemplificando-se: triangulação, nível de energia, foco, percepção extra-

cotidiana, expressividade vocal, etc. 

Acrescenta-se ainda a representação através do teatro com formas animadas: máscaras, 

bonecos e sombras, os quais englobam a confecção e as técnicas de manipulação. 

Destacando-se a apropriação estética, afirma-se que o acesso às produções teatrais 

dentro e fora do ambiente escolar amplia o repertório de elementos materiais da representação 

como: figurino, iluminação, cenário, sonoplastia, maquiagem, etc. 

O teatro através da ação do artista revela aos indivíduos as entrelinhas do espetáculo 

numa construção social, buscando seu destino histórico. 

Pensar no sentido histórico demanda creditar aos indivíduos a responsabilidade de sua 

trajetória, retirar as vendas que justificam as mazelas. A história nesta perspectiva é entendida 

como produção humana, de transformação. Desta forma, compreende-se que o indivíduo é sua 

própria história, que ele é criatura em si mesmo, que ele se faz. 

 
Acontece que história é movimento, e como tal, leva de roldão todo e qualquer 
elemento que povoa a condição humana. Assim, como não poderia deixar de ser, muda, 
transforma, altera, o próprio conteúdo da palavra história (KLEIN, 1995, p.26). 

 

Concordando com esta afirmação, pode-se compreender a angústia do artista na 

contemporaneidade em buscar caminhos que possam se adequar às necessidades criativas e 

favorecer a criação de linguagem transformadora. 

Pontua-se como diferencial no perfil do(a) educador(a) de Teatro a sua essência de 

artista e que necessita também estar experenciando sua arte e não somente racionalizando-a. 

Considerando-se este momento de anseios por rupturas que satisfaçam as demandas 

sociais, as reflexões de Meyerhold (1992) dialogam com alguns apontamentos de Domenico De 

Masi (2000) sobre as condições criativas, onde as questões conceituais de tempo e espaço, 

apresentam-se como determinantes criativos, principalmente na contemporaneidade, onde as 

modificações destes dois aspectos rompem drasticamente com verdades consolidadas. 
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Na intencionalidade de favorecer o aprendizado em Teatro, destacam-se algumas 

vertentes metodológicas que necessitam ser adequadas às necessidades de estudantes e 

educadores: o Teatro do Oprimido, de Augusto Boal; Peças Didáticas ou Peças de Aprendizado, 

de Bertold Brecht; Jogos Teatrais, sistematizados por Viola Spolin e; Drama, metodologia 

inglesa do ensino do Teatro difundido no Brasil por Beatriz Cabral. 

Com a compreensão da importância do ensino do Teatro, faz-se imprescindível 

possibilitar aos(as) educadores(as) que atuam nesta área do conhecimento e aos estudantes, 

recursos que favoreçam o suprir das necessidades do fazer e do apreciar a produção teatral, 

lembrando que em nossa sociedade a escola foi instituída como instância facilitadora da 

apropriação de produção humana. 

Ressalta-se que no ensino de Teatro, independente da proposta metodológica abordada, 

presentificam-se os três eixos norteadores: produzir, apreciar e contextualizar, apontados nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais e reafirmados no presente documento. 

Com a clareza da transitoriedade de verdades, mas com a paixão das possibilidades, 

acredita-se que o ensino de Teatro está sendo reconhecido como necessário na formação dos 

indivíduos e ocupa gradativamente, com propriedade, seu espaço de produção. 

 

 

5. ARTES VISUAIS/PLÁSTICAS 

 
 

Tomando como pano de fundo as considerações apontadas na introdução desse 

documento, a área de Artes Visuais/Plásticas pretende situar como ponto de partida a reflexão 

acerca da produção artística da humanidade, bem como, a inserção dos educandos neste 

contexto, abrangendo, neste sentido, o estudo sistemático de um universo amplo de imagens e 

objetos possíveis de estimular o olhar estético, artístico e também crítico. Além do alargamento 

da dimensão estética, a disciplina de Artes impulsiona a produção artística dos educandos(as) 

contextualizada no seu tempo e em diversos momentos da História da Humanidade.  

 Nos dias atuais, ampliou-se o uso das imagens na sociedade, tanto a imagem fixa, 

quanto a imagem móvel. Para Jimenez (1999), mesmo com todo uso da imagem, o ensino de 

Artes Visuais/Plásticas é pouco estimulado na maioria das escolas. “Como compreender, por 

exemplo, que a sociedade moderna, colocada sob o signo da civilização da imagem, concede tão 

pouco espaço ao ensino de artes plásticas?” (JIMENEZ, 1999, p.9). Destaca-se, também a 

importância de uma proposta curricular que articule os conteúdos de Artes com a sociedade e os 
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procedimentos pedagógicos na direção de uma ampliação do repertório cultural, igualmente, da 

compreensão da arte e seus procedimentos.  

Opta-se neste documento pelo uso da expressão Artes Visuais/Plásticas, por entender 

que os termos se diferem na concepção. Na especificidade do ensino de Artes é necessária uma 

articulação entre os dois termos para que se complementem. Assim, Artes Plásticas é o termo 

que diz respeito às produções clássicas da Pintura, Arquitetura e Escultura, entre outras, 

possibilitando neste contexto, um contato direto com a matéria física, na produção das Artes 

Plásticas. Já as Artes Visuais complementam as Artes Plásticas, com as dinâmicas artísticas na 

atualidade enfatizando as linguagens midiáticas, tecnológicas e as interfaces entre, Pintura, 

Escultura e Arquitetura. Dentro deste quadro, percebe-se que o uso dos termos em conjunto 

propicia a soma dos aspectos apontados, além de possibilitar o acesso para os estudantes cegos, 

não os excluindo do termo Artes Visuais.  

 
O que se espera que os estudantes, da Rede Municipal de Florianópolis, sejam capazes de 

realizar para a ampliação da compreensão da cultura Visual e ou Plástica? 

 

 Refletir coletivamente e propor uma aprendizagem estética a ser construída nas Artes 

Visuais e ou Plásticas na escolarização de crianças e jovens no ensino de Artes é tarefa para o(a) 

professor(a) de Artes Visuais/Plásticas. Fundamentando-se em Lanier (1997), que propõe um 

resgate de um conceito forte para a Arte Educação30, consolidada como uma área do 

conhecimento, ampliando a qualidade da experiência estética/artística31 do educando. Nesta 

perspectiva, o autor pretendeu colocar-se em contraposição a livre expressão que reinava no 

ensino de Artes. Pode-se acrescentar uma formulação de Efland (2005) quando o autor salienta 

que: “A capacidade para fazer determinações e julgamentos provavelmente não emergirá se as 

crianças forem deixadas sozinhas, entregues a si mesmas” (EFLAND, 2005, p.187). Ambos os 

autores, Lanier (1997) e Efland (2005), apresentam argumentos que buscam superar a concepção 

espontânea, que no ensino de Artes tomou proporções não diretivistas na ação do(a) professor(a) 

em sala de aula. 

 Barbosa (1999) situou os momentos de mudança do ensino de Artes no final da década 

de 80 e início da década de 90, ressaltando as dificuldades de estimular os(as) professores(as) de 

Artes a trabalharem com o uso da imagem na sala de aula. Seus estudos que fundamentam a 

                                                
30Arte-Educação foi uma expressão criada pelo movimento de professores de Artes buscando diferenciar-se da 
“Educação Artística” proposta pelos militares a partir do acordo MEC – USAID na consolidação da Lei 5.692/71. 
31Segundo Fusari e Ferraz (1993), o termo estético diz respeito às questões filosóficas da arte que se referem ao 
gosto e a análise do objeto artístico enquanto a expressão artística diz respeito aos processos teórico-práticos de 
construção do objeto artístico. 
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abordagem que ficou conhecida como Triangular, são fortemente utilizados pelos profissionais 

da área na atualidade. Sua experiência a frente do MAC32 a partir de 1987 relatada em atividades 

acadêmicas, preparamos os(as) educadores(as) para receber as concepções metodológicas33 do 

ensino de Artes que floresceram nos anos posteriores. Campos e Costa (2003) relatam um 

conjunto de experiências didáticas pautadas no uso da abordagem triangular.  

 
Esta trajetória de vivências sensíveis para com a natureza, envolvendo um olhar crítico, 
estético e um apreender tátil através da manipulação de formas orgânicas criadas pela 
ação do tempo, possibilitou o encontro do sujeito-aluno com a natureza viva e a 
natureza através de imagens da arte, gerando imagens nas quais o aluno pode expressar 
o seu conhecimento sensível e cognitivo, vivências e experiências estas que 
possibilitaram a ampliação e a formação de um repertório de imagens pessoais 
(CAMPOS, 2003, p.139-140). 

 

Outra proposição existente no ensino de Artes, conhecida como Educação Para a 

Compreensão Crítica da Arte, enfatiza o caráter crítico da reflexão. Hernández (2000), 

apresentando sua concepção do papel da interpretação na construção de significados, assinala 

que “(...) o ensino da interpretação é a parte central de um currículo que segue esta proposta 

construtivista crítica” (HERNÁNDEZ, 2000, p.107). Nessa concepção o conhecimento é 

aprendido na interação social do sujeito com o meio. As formulações de Vygotsky (1998) e 

Luria (1990) entre outros, também partem das relações entre aprendizagem e social, tendo o(a) 

professor(a) como mediador deste processo. 

 Hernández (2000) propõe que o(a) professor(a) de Artes problematize as questões para 

debate e reflexão com os educandos. Suas proposições suscitam a ampliação de um olhar 

apurado sobre a realidade escolar, seu contexto sócio-cultural e sua produção artística. 

Complementa o autor: 

 
Nesse sentido, interpretar significa prestar atenção às diferentes versões dos fenômenos, 
questionando suas origens e as forças (os poderes) que criaram tais interpretações34. 
Esse processo nos leva a uma grande discussão cultural, que constituiria o eixo de um 
currículo construtivista crítico (HERNÁNDEZ, 2000, p.108). 
 

O caminho metodológico apontado pelo autor, propõe expandir os saberes na escola, 

com uma pesquisa investigativa que está inserida em todos os âmbitos da ação pedagógica do 

ensino de Artes. Um relato de experiência a partir desta abordagem é descrito em Hernández 

(2007). Apresenta-se um fragmento desta proposta: 

 

                                                
32Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. 
33Destacamos a concepção metodológica por entender que os processos metodológicos, do fazer pedagógicos estão 
inseridos em concepções de escola, sociedade, artes para destacar algumas categorias em especial. 
34Grifos do autor. 
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a visita à exposição não foi o ponto de chegada, mas uma parada no trajeto, uma nova 
experiência de aprendizagem. No encontro seguinte, Mercê trouxe um texto à classe que 
seria o pontapé para o início da exploração em torno do papel do consumo relacionado à 
experiência do corpo. Novamente, a transcrição do diálogo pedagógico permite que nos 
adentremos no que constitui outra maneira de relacionar-se com as representações da 
cultura visual e de como se constrói o conhecimento na perspectiva dos PdTs35 
(HERNÁNDEZ, 2007, p.111). 

 
Na ação relatada, inseriu-se a pesquisa enquanto ferramenta didática, não só no 

aprofundamento teórico, estético e de contextualização, como também, na produção do fazer 

artístico do educando. Como ferramenta participativa de trabalho coletivo entre educandos e 

professores, a pesquisa possibilita descobertas efetivas e o envolvimento dos estudantes no 

processo de questionamento e construção de novos conhecimentos. Estimulada na escola, a 

pesquisa poderá interagir como modo de aprender e ensinar, mediado pelas trocas entre os 

sujeitos envolvidos no processo. Desestabiliza as posturas tradicionais que estimulam a educação 

“bancária36” e o papel passivo do educando. A utilização da pesquisa como ferramenta de 

trabalho coloca o estudante como parceiro na descoberta de novos caminhos de aprendizagem. 

Considerando que a pesquisa é amplamente utilizada no ensino superior na busca de 

novas proposições para o ensino de Artes, destacam-se duas experiências: Um relato de pesquisa 

num viés intercultural e outro num viés semiótico. Na primeira, foi relatada uma experiência de 

educação intercultural desenvolvida por Richter (2003) onde:  

 
foi montada uma instalação, uma das tantas possíveis, que procurei responder as 
questões desta pesquisa. A instalação de que falo foi montada na escola, ao longo de um 
semestre letivo: é a metáfora de um ensino intercultural que ser quer produtivo, 
policrômico, que com retalhos seja capaz de construir algo de novo. Como diz Pellanda, 
apud McLaren (2000), uma pedagogia que resgate o outro, que seja revolucionária no 
sentido de propor a inclusão de todas e de todos, que encontre as verdadeiras riquezas 
de todas as culturas e de todos os seres humanos, justamente por sua diversidade 
(RICHTER, 2003, p.193).  

 
Na experiência desenvolvida pela autora com as mães e estudantes da 5ª série, com 

apoio da equipe pedagógica da Escola Aracy Barreto Sacchis, Santa Maria – RS, o objetivo era 

selecionar mulheres com uma produção de trabalho considerada esteticamente interessante e que 

pudessem, portanto, representar os valores estéticos daquele espaço escolar.  

Na segunda experiência, a proposta destacou como objetivo “(...) testar a abordagem 

metodológica construída a partir de princípios intersemióticos, em escolas públicas” 

(RAMALHO E OLIVEIRA, 2007a, p.531) A autora relatou a proposta desenvolvida em uma 

Escola Federal buscando integrar profissionais de várias linguagens das Artes para que se 

constituísse um projeto articulado “inter-relacionado, intersemiótico e transdisciplinar”. Proposta 

                                                
35PdTs (Projetos de Trabalhos, grifo meu). 
36Expressão cunhada por Paulo Freire para designar a prática pedagógica que via no educando, um depósito de 
conhecimento. 
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semelhante foi desenvolvida na Rede Municipal de Educação de Florianópolis com professor da 

área de Música, Artes Visuais e Teatro. A abordagem construída por Ramalho e Oliveira (1998; 

2005; 2007a; 2007b) pode ser ampliada a partir do texto Imagem Também se Lê, da mesma 

autora.  

Outro relato de pesquisa apresentado por Ramalho e Oliveira (2007b), acerca da 

experiência desenvolvida por meio do projeto TRANSARTE II, contou com a participação de 

professores(as) da Rede Municipal de Educação de Florianópolis, destacando-se a participação 

dos estudantes.  

 
 

Por outro lado, igualmente a exemplo do TRANSARTE I, os resultados obtidos com os 
alunos superaram as expectativas, considerando-se que se deu em apenas um semestre. 
Eles foram registrados em observações dos pesquisadores, fotografias, desenhos, textos, 
pré e pós-teste, na auto-avaliação e no diário do bordo dos alunos, mostrando que eles 
conseguem, com facilidade, estabelecer relações entre as ‘linguagens’ (RAMALHO e 
OLIVEIRA, 2007b, p.1141). 

 
Por meio do texto apresentado pela autora, destacam-se dois aspectos. Um deles diz 

respeito à necessidade de pesquisas que possibilitem uma revisão dos métodos utilizados em sala 

de aula e outro a dificuldade de encontrar professores que tenham condições de participar 

desenvolvendo pesquisas nas redes de ensino. No caso apontado por Ramalho e Oliveira 

ressalta-se a importância dos resultados obtidos com os estudantes, mesmo existindo pouca 

participação dos(as) professores(as). O texto da autora oferece argumentos para o debate acerca 

da Transdisciplinaridade e Intersemiose37. 

No conjunto de experiências relatadas neste tópico é possível identificar que o ensino de 

Artes na atualidade tem desenvolvido diversas experiências metodológicas que podem ser 

aprofundados pelos(as) professores(as), principalmente pela farta bibliografia produzida. O 

desafio de administrar a própria formação e ao mesmo tempo, a falta de investimentos na 

formação continuada de professores, dificulta a apropriação das inovações produzidas na 

academia, pelas redes de ensino. 

 

 

5.1. Abordagens atuais para o ensino de Artes Visuais/Plásticas 

 
 
 

Efland (2005) situa dois cenários que influenciaram as abordagens para o ensino de 

Artes: um, modernista, que leva em consideração o objeto artístico como objeto único, a noção 

                                                
37Participaram dessa experiência os(as) professores(as) da RME: Gilberto André Borges e Sandra Nunes. 
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de progresso, a divisão entre arte maior e menor. Aponta também, o estímulo à experimentação 

de estilos abstratos e conceituais, bem como, um conjunto de regras universais que devem ser 

ensinadas no ensino de Artes. No segundo cenário, o autor indica uma perspectiva intitulada 

como “pós-moderna”, onde a arte é concebida como produto cultural. Neste panorama, as 

mudanças são vistas como trocas culturais e não como progresso38. As várias manifestações 

artísticas de diversos tempos são aceitas e podem ser utilizadas isoladas ou em conjunto. Na 

proposta de Efland (2005) não existe um evolucionismo na arte. Neste sentido, o realismo é 

aceito, igualmente, o uso de determinado movimento isolado, ou ainda, na reflexão de diversas 

realidades por meio de projetos a partir de temáticas. 

 Nas concepções apresentadas por Efland (2005) a cultura é um fenômeno aprendido 

socialmente, salientando uma demanda para o ensino de Artes, fundamentada na crítica 

reflexiva. Nesta configuração as relações político-sociais da arte, constituem-se como produto 

social. 

Partindo dos aspectos apontados por Efland (2005) o cenário chamado pelo autor de 

pós-moderno vai fundamentar diversas abordagens pedagógicas para o ensino de Artes com 

ênfase no uso da imagem na sala de aula. Entre os principais teóricos brasileiros que tratam do 

tema, destaca-se, Barbosa (1991), Ramalho e Oliveira (1998), Pillar (2001), Buoro (2002) Rossi 

(2003) que sistematizam diversos modos de ler a imagem fixa e em movimento e experiências de 

como introduzi-las no contexto do ensino de Artes. Fusari e Ferraz (1993) propõem que o leque 

de imagens deva ser ampliado, ou seja, que o currículo escolar faça a previsão de uso das 

imagens institucionalizadas, imagens de artesanato, da mídia, de propaganda, assim como, de 

outras culturas. Cabe ressaltar a importância de considerar neste leque de imagens a apreciação 

em espaços culturais que possibilitem também o contato com o objeto artístico. 

Para Hernández (2000) as imagens concebidas com representações sociais devem ser 

abordadas no currículo de maneira transdisciplinar, levando em consideração as características 

dos educandos (sociais e culturais) e estabelecendo conexões interculturais a partir de um ponto 

de vista crítico. 

Barbosa (1998), Mason (2001), Richter (2003) e Rosa (2004) apontam perspectivas de 

ampliação do currículo escolar de Artes para além dos conteúdos referentes à arte européia, 

estadunidense, machista, branca e dominante. Estas contribuições vão desestabilizar o currículo 

oculto que naturaliza os conceitos da arte ocidental. Barbosa (1998) aponta o caráter social da 

multiculturalidade brasileira. Mason (2001) apresenta uma experiência com professores na 

Inglaterra ensinando arte africana. Richter (2003) sistematiza uma experiência de identificar as 

                                                
38Neste caso a concepção de progresso está ligada ao sentido de melhoria em relação à arte do passado. 
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raízes culturais e artísticas de um grupo de mulheres em uma escola do Rio Grande do Sul e 

propõe um diálogo com a obra da artista Judy Chicago, a autora opta pelo conceito de 

interculturalidade. Rosa (2004) desenvolve uma proposta de formação de professores de Artes 

com foco na formação muticultural-crítica, empresta o conceito de multiculturalidade crítica do 

autor canadense Peter McLaren e sistematiza seu pensamento para a área de educação com foco 

na formação de professores de Artes. 

No ano de 2003, os aspectos do multiculturalismo são estimulados a partir da aprovação 

da Lei 10.639/03 que propõe o ensino da história e da cultura da África, nas escolas pelos(as) 

professores(as), em particular para os profissionais da área de Artes, História e Literatura. Rosa 

(2006) sistematizou uma investigação realizada na RME acerca da aplicação da referida Lei. O 

quadro de desconhecimento das diretrizes Inclusivas, apontadas pela pesquisa, foi recentemente 

foco de extensa formação no ano de 2007, com o objetivo de praticar os princípios da Lei 

10.639/03. 

Este breve quadro de abordagens atuais configura um cenário em construção para o 

ensino de Artes, que leva em consideração os pressupostos da área no tocante à ampliação dos 

saberes do educando, identificando sua participação social, o contexto onde vive, a produção 

artística da humanidade de maneira não cronológica e a visualidade cotidiana.  

 
 
5.2. Processos de Avaliação em Artes Visuais/Plásticas 

 
 
 Refletindo acerca dos processos de avaliação existentes na escola, é bastante latente o 

desassossego dos(as) professores(as) em relação à avaliação. Neste sentido, este documento 

procura situar minimamente os aspectos da avaliação numa perspectiva emancipadora. Assim, 

Villas Boas (2004) identifica a partir das contribuições de Klenowski, seis princípios para 

avaliação, considerando a abordagem de avaliação por portifólios. Considera que a avaliação 

deve promover perspectivas de aprendizagem, isto é, aprende-se enquanto a avaliação é 

construída. Propõe que a avaliação seja processual, desta maneira o educando e o processo 

educativo estão sendo avaliados processualmente e não só numa atividade isolada. Deste modo, a 

avaliação processual incorpora uma análise do desenvolvimento da aprendizagem na medida em 

que os envolvidos observam o processo. Nesta concepção, o “erro” é percebido como um 

elemento para rever o percurso, tanto pelo educando quanto pelo(a) professor(a). 

 Villas Boas (2004) apresenta também a necessidade de que, no processo de avaliação, 

seja estimulada a ação de auto-avaliação, o que facilita a percepção do percurso dos educandos e 

da disciplina. Ainda destaca a importância de que o educando selecione os trabalhos a serem 
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avaliados buscando uma reflexão sobre o seu próprio trabalho. Neste tipo de avaliação além 

do(a) professor(a) ser o mediador do processo ele também é visto como um facilitador da 

aprendizagem. 

 

 

5.3. Objetivos, Conteúdos e Estratégias para o ensino de Artes Visuais/Plásticas 

 
 
 
 Apresentam-se, nos quadros abaixo, sugestões que possibilitem um ponto de partida, 

onde o(a) professor(a) constrói e reconstrói seus processos pedagógicos. Articulou-se objetivos 

que desencadeassem conteúdos e projetos de trabalho nos modelos propostos por Hernández 

(2000). Pretende-se que, ao final dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o(a) educando(a) 

possa responder aos seguintes objetivos: 

 

Objetivos Conteúdos  Estratégias 

Reconhecer a diversidade de 
materiais e espaços de produção 

para o fazer artístico. 
 
 

Materiais e suportes das Artes 
Visuais e Plásticas, processos 

artísticos, poéticas no contexto da 
arte. 

Representar, expressar e 
comunicar. 

Projetos de trabalho que 
relacionem imagens, histórias, 

publicidade com o conhecimento 
dos materiais, suportes e técnicas 
das Artes Visuais e ou Plásticas. 

Educação do olhar. 

Identificar a existência dos 
elementos da linguagem visual e 

os elementos compositivos, 
elementos relacionais. 

 
 

Ponto, linha, textura, cor, forma. 
Equilíbrio, simetria, figura-
fundo, movimento, ritmo. 

Bidimensional e tridimensional. 
Significados expressivos, 

significados comunicativos das 
formas visuais. 

Projetos de trabalho que 
estimulem a educação do olhar 

levando em consideração os 
aspectos da expressão por meio 
dos elementos compositivos, 

visuais e relacionais, bem como, 
a percepção de objetos artísticos 
em reprodução, em imagem fixa 

e em movimento. Privilegiar 
sempre que possível o espaço 

expositivo como fonte de 
apreciação. 

Estabelecer relações entre a arte 
local e a produção mais ampla. 

 
 

Noções de História da Arte, 
Estética, Percepção, 

Projetos de trabalho que veiculem 
a Arte Contemporânea e de 
outros tempos. Privilegiar a 
organização das imagens por 

temáticas que possam transitar, 
na arte local e a produção mais 

ampla. 

Saber se expressar criticamente 
acerca das imagens utilizadas em 

seu contexto. 
 
 

Introdução à crítica,  
fala, escrita e registro com 

imagem. 
 
 

Projetos de trabalho que veiculem 
a produção de culturas 

diferenciadas, possibilitando que 
as crianças possam conhecer, 

comparar e reconhecer a 
importância da diferença. 
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Pretende-se que ao final do Ensino Fundamental o educando saiba: 

 
 

Objetivos Conteúdos Estratégias 

Problematizar elementos 
presentes em sua cultura. 

 
 

Identidade, arte e diversidade, 
História da Arte. 

Projetos de trabalho que 
estimulem a pesquisa de 
elementos de diversidade 

cultural. 
 

Reconhecer a produção artística 
contemporânea. 

 
 

Arte e tecnologia, citacionismo, 
intertextualidade, 

reprodutibilidade do objeto 
artístico, As bienais, rupturas na 

arte. 

Projetos de trabalho que 
estimulem o conhecimento, a 
percepção e a produção dos 
estudantes a partir do objeto 

artístico contemporâneo. 

Expressar-se na especificidade da 
linguagem plástica. 

 
 

Processos e poéticas nas artes 
Visuais. O desenho no campo 

expandido.  

Projetos de trabalho que 
estabeleçam possibilidades de 

pesquisa artística do processo de 
criação dos estudantes.  

Estabelecer reflexões com a 
diversidade. 

 
 

Concepções estéticas regionais, 
nacionais e internacionais. 

Projetos de trabalho que 
proponham relações e reflexões 

com temáticas diversas, 
analisando, contextualizando e 

registrando as descobertas.  

Relacionar leituras de imagens 
visuais ou plásticas de diversos 

períodos. 
 
 

Arte Pública, arte relacional, 
temáticas na arte (corpo, mulher, 

religiosidade, paisagem) 

Projetos de Trabalho que 
relacionem a arte no contexto 

atual e em outros períodos, sem 
preocupação de cronologia. 
Relacionar as temáticas com 

temas atuais. 

Conceber a arte como produto 
histórico das diversas sociedades 

Arte e sociedade em diferentes 
contextos de produção. 

Reconhecer por meio de projetos 
de trabalho as relações entre arte 

e sociedade. Utilização de 
produções de diversos tempos e 
elementos da cultura visual de 

forma relacional. 

 
 
 Entende-se que a escola é um espaço privilegiado para, partindo das práticas culturais 

dos educandos, possibilitar aprendizagens significativas do ponto de vista artístico, estético e 

humano. Desta maneira, a linguagem de Artes Visuais e Plásticas cumpre o papel de alfabetizar 

criticamente para a compreensão das artes, situando-a no contexto histórico da humanidade.  

 No que diz respeito às relações entre o ensino de Artes Visuais e Plásticas e a Educação 

Especial, cabe ressaltar a necessidade de ampliação do acesso dos estudantes com deficiência e a 

permanência de qualidade na escola, garantindo formas diversas de inclusão na sala de aula. 

Nesse cenário, os(as) professores(as) de Artes têm a tarefa de buscar formas de possibilitar que 
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os estudantes com deficiência possam fazer parte das atividades em situação de igualdade de 

oportunidades de trabalho. Neste caso, a discussão com os demais estudantes possibilita a 

participação do estudante nos projetos de trabalho. A criação de objetos pedagógicos, jogos e 

atividades que possibilitem a inclusão dos grupos podem ajudar no processo de aprendizagem. 

 No país existe ampla legislação que garante a inclusão, cabendo as redes de ensino 

colocá-las em prática inclusive no que diz respeito à formação de professores.  

 

 

6. MÚSICA 

 

 

 A Educação Musical se desenvolve através da percepção, criação e execução de 

elementos sonoros. Também engloba aspectos relacionados ao domínio do código escrito 

específico e com a musicalização do indivíduo. Compreende-se a musicalização como a 

aquisição, por parte do indivíduo, das ferramentas necessárias à compreensão e a utilização da 

linguagem musical. A Educação Musical também busca contribuir para a formação integral do 

indivíduo, desenvolvendo o senso crítico deste em relação ao universo sonoro em que está 

inserido. 

 Ressalta-se, também, que o fato da disciplina Música estar incluída no currículo 

possibilita a continuidade do trabalho de um ano letivo a outro, algo fundamental em se tratando 

de Educação Musical (assim como também o é para as outras artes). Além disso, a Música no 

currículo contempla os objetivos de educação inclusiva, oferecendo oportunidades iguais para 

todos os indivíduos, independentemente de suas escolhas e de outros determinantes sociais. 

 

O que se espera que os estudantes da RME sejam capazes de realizar musicalmente? 

 

 No decorrer do Ensino Fundamental espera-se que os estudantes possam se desenvolver 

com relação à música. A idéia principal é que os estudantes tenham oportunidades e 

possibilidades para compreender o universo musical de forma ampla, vivenciando experiências 

que incluam, obrigatoriamente, ouvir música, executar instrumentos musicais, incluindo a 

execução vocal, e também criar a partir de diferentes estímulos sonoros, utilizando o próprio 

corpo ou outras fontes. 

 A escola, através de seu Projeto Pedagógico, deve oportunizar aos(as) alunos(as) 

experiências que incluam a participação em manifestações musicais diversas, incluindo aquelas 
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do próprio contexto social onde estão inseridos os estudantes, assim como, ampliando para 

outras manifestações musicais de culturas diferentes. Nesta ampliação poderiam estar incluídas 

as experiências musicais propostas pelos próprios(as) alunos(as).  

 De um modo geral, as atividades da aula de música deveriam oportunizar diversas 

experiências, tais como: 

 

1- ouvir música de culturas diferentes, desenvolvendo a capacidade de se situar criticamente 

diante da diversidade musical existente; 

2- executar, individualmente ou em grupo, repertórios diversificados utilizando a voz ou 

instrumentos musicais;  

3- criar musicalmente, experimentando sonoridades e possibilidades de manipulação do material 

sonoro; 

4- compreender e manusear os códigos da notação musical; 

5- desenvolver a prática da pesquisa musical, enfatizando trabalhos relativos à música brasileira.  

 

 A experiência musical oferecida na escola deve ser abrangente, contribuindo para a 

construção de um indivíduo que seja capaz de ouvir, de forma ativa, música de diferentes origens 

e funções, compreendendo as características essenciais de distintas manifestações musicais. A 

heterogeneidade da produção musical gera diferentes escutas por parte dos estudantes, e ouvir e 

discutir tal heterogeneidade é importante para o desenvolvimento musical.  

 Como a experiência musical envolve prática, a execução musical deve estar presente 

nas propostas de música da RME. Cantar e tocar instrumentos, ainda que de forma simples, pode 

trazer significados consistentes para a experiência musical dos estudantes. Diversas 

metodologias do ensino de música em grupo podem fundamentar a organização do currículo 

escolar para este tópico relacionado à execução musical. A voz é um instrumento essencial para 

o desenvolvimento desta experiência e instrumentos musicais diversos, incluindo aqueles que 

podem ser construídos pelos(as) alunos(as), podem ampliar a prática musical das crianças e 

jovens.  

 A criação musical deve fazer parte das propostas de Música a serem oferecidas para os 

estudantes dos diversos níveis escolares. Experiências de criação podem ser realizadas a partir de 

elementos musicais simples, que contribuem para a descoberta de muitas possibilidades sonoras. 

Dessa forma, a exploração sonora pode ser ponto de partida para muitas experiências criativas, 

oportunizando um aprendizado musical distinto, imprescindível para o desenvolvimento musical 

dos(as) educandos(as). 
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 Parte-se do princípio de que todos(as) os(as) educandos(as) são capazes de se 

desenvolverem musicalmente, princípio este amplamente discutido por autores da área da 

psicologia da música, como Hodges (1999). Por esta razão, o que se pretende é que todas as 

experiências musicais oferecidas na escola possam contribuir para o desenvolvimento integral do 

estudante, e que tais experiências sejam realizadas criativamente, respeitando as faixas etárias e a 

bagagem musical trazida pelos(as) alunos(as). 

 A música, como prática social, de acordo com Souza (2004), está presente na vida de 

todos os indivíduos, e esta é uma experiência válida que pode ser ampliada na escola. Desta 

forma, todos os estudantes trazem suas experiências musicais que podem ser ampliadas a partir 

das propostas pedagógico-musicais adotadas. Sinteticamente, o que se espera é que todos(as) 

os(as) alunos(as) da RME possam encontrar, em sua trajetória escolar, propostas que contribuam 

para a ampliação da experiência musical, formando indivíduos capazes de se relacionarem com o 

universo da música de maneira crítica, consistente e consciente. 

 

Relatos de experiência: a música na sala de aula 
 

 
Coroando esta breve discussão sobre a Música na RME, optou-se por apresentar três 

experiências que relatam atividades concretas que foram realizadas com sucesso em três 

unidades escolares. Estas atividades ocorreram de forma contextualizada, buscando o 

desenvolvimento musical a partir de propostas interdisciplinares. 

 
Música e cultura indígena na sala de aula: uma experiência interdisciplinar 39 

 

A complexidade da diversidade musical brasileira tem sido amplamente discutida e 

analisada por estudiosos da Etnomusicologia, da Antropologia e demais áreas que se dedicam ao 

estudo da música e suas relações com o homem e seu contexto cultural. Compreendendo a 

necessidade de uma educação que abranja os diferentes “universos” de uma cultura e os distintos 

discursos e “sotaques musicais” presentes em cada realidade, buscou-se elaborar um 

planejamento que valorizasse a nossa identidade musical, despertando no(a) aluno(a) interesse e 

respeito por realidades e culturas diferentes da nossa, proporcionando-lhes também uma noção 

mais consistente sobre a música brasileira. 

Partindo destes objetivos, começou-se a traçar as metas para o ano letivo de 2006 nas 

disciplinas Música e História, em quatro turmas de 5ª série do Ensino Fundamental nas escolas 
                                                
39Relato escrito pela professora Rose de Fátima Pinheiro Aguiar e Silva. 
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EBM José Amaro Cordeiro e EBM Batista Pereira, colocando como foco a cultura indígena 

brasileira, aprofundando a pesquisa nas etnias Suruí, Guarani, Xokleng, Carijós e Xavantes. 

Nas aulas de História, o estudo de cada etnia foi elaborado e desenvolvido com 

pesquisas de textos e imagens na sala informatizada, documentários sobre cultura indígena, suas 

lutas e lideranças, livros, reflexões sobre a realidade dos grupos que restaram, produção de 

cartazes e textos de cada grupo étnico pesquisado com a confecção de desenhos e resumos 

elaborados pelos próprios(as) alunos(as). 

Nas aulas de Música foram pesquisadas canções das etnias Suruí, Karitiana e Guarani. 

Estas foram trabalhadas no canto em suas línguas e traduções originais. A parte instrumental foi 

executada na flauta doce e em instrumentos musicais de origem indígena, fazendo parte desta 

etapa do trabalho, a pesquisa e confecção dos instrumentos pelos(as) alunos(as). Foi elaborada 

uma apostila sobre música indígena como reforço a todo processo de contextualização do 

conteúdo. 

Ao longo do processo, várias reuniões foram realizadas pelos(as) professores(as) 

envolvidos para que o planejamento inicial pudesse realmente ser executado e que a “costura” 

entre os conteúdos acontecesse de maneira clara e coerente, onde os próprios(as) alunos(as) 

percebessem o entrelaçamento das disciplinas, fato este, deveria ser o objetivo de um projeto 

interdisciplinar. 

No processo de conclusão do trabalho foram realizados ensaios com as turmas nas aulas 

de Música e História em um mesmo momento, com toda produção de textos, desenhos, cartazes, 

painéis, músicas e instrumentos musicais organizados para uma apresentação final em um 

Seminário de Educação Étnico-Racial realizado pela Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 

O público composto por educadores(as) de toda Rede pôde presenciar um momento muito 

especial na vida escolar dos(as) alunos(as) que subiram ao palco, fruto do trabalho de todo ano 

letivo, feito com a colaboração e dedicação de alunos, professores e escola. 

Acredita-se que os(as) alunos(as) da Rede não saíram os mesmos depois de tamanha 

vivência. Sentiu-se que os nossos mais íntegros objetivos tinham sido atingidos, os quais eram 

tornar a música uma forma de conhecer e respeitar o outro, valorizando nossa história, nossas 

raízes, nossos antepassados e uma parcela importantíssima da cultura que tão pouco se conhecia. 

Cada um sentiu-se orgulhoso e capaz por levar conhecimento, pesquisa e música para aqueles 

tantos(as) educadores(as) que tiveram o privilégio de presenciar este dia. 
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Escola Básica Municipal Vitor Miguel de Souza – Florianópolis – 200740 

 

Com o objetivo de trabalhar o tema Folclore no Dia do Folclore, 22 de agosto, sugeriu-

se em uma reunião pedagógica um dia de mostra de trabalhos folclóricos na escola. A sugestão 

foi aceita e marcou-se um sábado onde se faria um dia de integração comunidade/escola. A 

atividade foi nomeada Bingo Folclórico, porque foi organizado um bingo para arrecadar fundos 

para a APP (Associação de Pais e Professores) no mesmo dia. Todas as turmas do Ensino 

Fundamental participaram e também as turmas do EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

Durante as aulas curriculares de Artes/Música da 5ª série, a professora trabalhou sobre o 

Folclore (músicas, brincadeiras, comidas, etc.) de maneira expositiva, relembrando com os(as) 

alunos(as) a cultura popular deles e de seus ancestrais. Algumas músicas folclóricas infantis 

foram cantadas e também tocadas na flauta doce como “Pastorzinho”, “Bambalalão” e “Escravos 

de Jô”. 

Com os(as) alunos(as) da 6ª série, a professora de Música fez uma pesquisa sobre o 

Folclore da Região Sul. Primeiramente foi feita uma entrevista com familiares sobre seus 

costumes e tradições (músicas, festas folclóricas, brincadeiras, comidas, danças, etc.). Na aula 

seguinte, trouxeram todo o material e socializaram com a turma. O próximo passo foi em grupo: 

cada grupo pesquisou o assunto em livros, revistas e Internet e juntou ao material da entrevista. 

O trabalho escrito final foi entregue e apresentado para toda a turma. Paralelo à pesquisa, 

estudou-se com canto, flauta doce e percussão algumas músicas como Chamada do Povo, 

Bernúncia (Cantigas do Boi de Mamão), Andar do Caboclo e Negrinho do Pastoreio. 

No sábado previsto, foram expostos vários trabalhos folclóricos desenvolvidos em sala 

de aula por diferentes turmas (dobraduras, lendas, artesanatos, brincadeiras, etc.) e alguns 

estudantes das séries iniciais cantaram músicas folclóricas infantis que haviam preparado em sala 

de aula.  

Os(as) alunos(as) de 5ª e 6ª séries apresentaram com canto, flauta e percussão algumas 

músicas do repertório estudado. 

Esta atividade envolveu de maneira significativa toda a comunidade escolar, 

conseguindo mostrar e valorizar a cultura popular da nossa região. Também cada participante do 

evento pode se reconhecer como agente indispensável para a construção desta cultura. Para 

os(as) alunos(as) de Música, este projeto representou uma oportunidade de desenvolver 

habilidades musicais como a afinação, leitura musical e a execução na flauta doce e instrumentos 

de percussão. Para estes estudantes foi uma oportunidade ímpar, desde a escolha do repertório 

                                                
40 Relato escrito pela professora Luciana Weiss Quandt. 
 



 109 

até a prática individual e, em conjunto com canto e instrumentos musicais, onde o fazer artístico 

se uniu ao prazer musical. 

 

Escola Desdobrada Adotiva Liberato Valentin41 

 

 A Escola Adotiva oportunizou duas professoras específicas de Música para lecionarem 

do 1o ano a 4a série e para duas turmas do período integral em uma experiência dentro do 

currículo, proporcionando o aprendizado musical. 

 Observou-se, durante este ano letivo, uma evolução crescente nos(as) alunos(as) que 

iniciaram as aulas de Música. Nas aulas foram trabalhados conteúdos que contribuem para as 

diversas áreas do desenvolvimento cognitivo de nossos(as) alunos(as). Ao trabalhar a respiração 

ao cantar, contribui-se para a respiração adequada ao ler. Além de tudo, há disciplina, postura e 

também outras percepções importantes no desenvolvimento motor. A música trabalhou também 

a sensibilidade e a socialização de nossos(as) alunos(as).  

 A escola, com este projeto, oportunizou um olhar para outro saber e mostrou que é 

possível implantá-lo em todas as escolas de 1º ano a 4ª série do município. Entende-se que a 

música na escola, principalmente fazendo parte do currículo escolar, abre um novo horizonte 

com perspectiva de obter resultados significativos quanto à aprendizagem e desenvolvimento 

global da criança e do adolescente, e que assim se transforma em mais uma ferramenta na 

construção do sucesso escolar. Também se acredita que, se está buscando uma educação voltada 

para a igualdade social, então é direito de todos terem acesso à cultura. 

 

Primeiro relato da ED Adotiva Liberato Valentin: aula de música nas séries iniciais42 

 

Durante o ano de 2007, teve-se a oportunidade de trabalhar com as séries iniciais em 

um projeto de aula de Música curricular que aconteceu na ED Adotiva Liberato Valentin. Nesse 

ano todas as turmas das séries iniciais tiveram aulas de Música regularmente e escolheu-se como 

guia o tema “Uma viagem musical pelas regiões do Brasil”. 

As atividades, todas de caráter lúdico, foram divididas em três partes: audição dirigida, 

jogos musicais e prática de conjunto e adaptadas conforme a faixa etária de cada turma. 

Uma das coisas que se mostrou bastante produtiva e que trouxe grande satisfação para 

os(as) alunos(as) foi trabalhar com percussão corporal e canto. Com a percussão corporal 

                                                
41Esta primeira parte deste relato foi escrito pela supervisora da escola, Gilda Maria Búrigo Espíndola. 
42O próximo trecho é o relato de uma das duas professoras de Música da ED Adotiva Liberato Valentin, professora 
Viviane Priscila Machado. 
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desenvolveu-se várias atividades de execução, imitação, criação, leitura, escrita e também de 

prática de conjunto em acompanhamento ao canto. As crianças demonstraram grande interesse e 

se esforçaram por realizar as atividades e os resultados obtidos foram muito bons.  

Com as segundas séries, primeiramente, pesquisou-se que sons se poderia fazer com 

nossos corpos, incluindo a própria voz. Criou-se, então, uma lista de sons e para cada som um 

símbolo. Levou-se gravações com exemplos musicais para as crianças ouvirem e elas ficaram 

encantadas, tentaram acompanhar as músicas fazendo sons e movimentos.  

Escreveu-se algumas seqüências de sons usando os símbolos usados pelas crianças e 

também leu-se em pequenos grupos e individualmente. Os sons foram executados nos tempos da 

pulsação. As crianças encararam essa atividade de leitura como um desafio lúdico e com muita 

vontade de conseguir realizar as seqüências corretamente. Em seguida propôs-se que elas 

criassem suas próprias seqüências, que notassem e depois apresentassem para a turma. No 

decorrer das aulas seguintes usou-se as seqüências como acompanhamento e introdução das 

músicas que se estava cantando. As crianças apresentaram o resultado desse trabalho em dois 

momentos, durante a Festa da Família, realizada na escola, e durante o IIº Seminário de 

Avaliação do Ensino de Nove Anos da Rede Municipal de Educação. 

A aula de Música demonstrou ser um espaço de ensino e aprendizagem prazeroso e 

significativo, não só dos conteúdos musicais, como de outros a eles agregados, contribuindo para 

o desenvolvimento integral da turma e de cada um, individualmente. 

Percebeu-se ser de grande importância e valia a aula de Música para as séries iniciais, 

tanto pelos resultados obtidos quanto pelo vivo interesse das crianças. 

 

Segundo relato da ED Adotiva Liberato Valentin: aulas de música 200743 

 

Durante este ano, optou-se pela temática “Passeando pelas regiões do Brasil” para o 

desenvolvimento das aulas. Com este tema trabalhou-se as músicas das cinco regiões brasileiras, 

uma de cada vez, fazendo com que os(as) alunos(as) percebessem as diferenças culturais, 

geográficas e históricas e como estas questões influenciaram na música regional. Serviu também 

como um fio condutor para interligar conteúdos das outras disciplinas do currículo escolar. 

As aulas, de uma hora, foram divididas em três partes: na primeira parte o foco a foi 

contextualização da região apresentada, na segunda, aconteceu apreciação musical e, na terceira 

parte, foi trabalhada a prática do canto coral em uníssono e os jogos musicais com as músicas da 

                                                
43O próximo trecho é o relato da outra professora de Música da ED Adotiva Liberato Valentin, professora Flávia 
Cristina Sebold. 
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região anteriormente contextualizada. A aula, além de expositiva no primeiro momento, contou 

com trabalhos práticos realizados em conjunto com a turma.  

Na prática de canto coral, optou-se por trabalhar o canto em uníssono, sempre 

conscientizando os(as) alunos(as) da importância do aquecimento vocal, trabalhando a técnica 

vocal, focando a afinação individual e coletiva, a percepção de se ouvir e ouvir todo o grupo ao 

mesmo tempo. Também foram realizados exercícios de dinâmica e intensidade. 

Ao trabalhar jogos musicais com instrumentos não convencionais, foi enfatizada a 

pulsação da música, a coordenação motora, exploração dos timbres corporais e dos objetos 

sonoros.  

  O repertório que foi utilizado estava dentro da proposta para todas as turmas, porém 

com diferentes músicas para cada série, buscando o interesse de cada faixa etária.  

 As avaliações seguiram dentro dos padrões utilizados na escola. Também se utilizou 

gravações das atividades realizadas nas aulas. Ao ouvir a gravação, discutiu-se o que deu certo e 

o que poderia melhorar, fazendo com que os(as) alunos(as) refletissem sobre sua própria prática. 

Aconteceram quatro (uma turma em cada saída) saídas de campo, e quatro 

apresentações que aconteceram na escola onde todas as turmas se apresentaram. As 

apresentações surgiram da necessidade de propiciar aos(as) alunos(as) a experiência de 

mostrarem publicamente o resultado final de um trabalho realizado em conjunto, serviu também 

como estímulo para participarem e se concentrarem nas aulas de Música. 

Observou-se que os(as) alunos(as) desenvolveram a percepção sonora, coordenação 

motora, absorveram conteúdos musicais, o trabalho em grupo, respeito pelo trabalho do colega, 

companheirismo entre os(as) alunos(as), auto-estima elevada, melhor concentração, organização, 

além de interligarem o conteúdo da aula de Música com as outras disciplinas do currículo 

escolar.  

Foi gratificante neste ano encontrar alunos com um sorriso no rosto mesmo antes de 

entrar na escola, perguntando se haveria aula de música naquele dia, ou então um aluno vir 

questionar por que não teve aula de música naquela semana pra sua turma (devido ao feriado ou 

saída de outra turma para apresentação).  

 Foi também gratificante saber que estes alunos que vivem em uma realidade precária 

puderam ter a chance do acesso à cultura, e que esta oportunidade pode ser um caminho que os 

leve a um futuro mais digno amanhã, porque se sabe que o grande diferencial entre um país 

desenvolvido e outro subdesenvolvido é a cultura existente em cada um deles. 
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 Espero que se possa continuar vendo o brilho nos olhos de cada aluno(a) após uma 

apresentação musical, o companheirismo entre eles ao aprenderem um simples “jogo de copos”, 

a determinação em aprender algo, e ouvir de um aluno com um sorriso no rosto:  

- “Vai ter aula de Música hoje, professora?” 

 

 

7. A DANÇA E O ENSINO FUNDAMENTAL: PROPOSTA DE INSE RÇÃO NO 

CONTEXTO CURRICULAR E EXTRACURRICULAR 

 

  

7.1. A Dança como área de conhecimento 
 

 

Considerada a mais antiga das artes a dança sempre esteve enraizada nas experiências 

vitais dos indivíduos e das sociedades. A linguagem gestual e sua forma mais sofisticada de 

organização, a dança, são áreas primordiais de conhecimento, expressão e de comunicação, 

unificando e proporcionando existência e identidade aos grupos humanos. O movimento faz 

parte de todas as atividades humanas, e é condição para os processos de desenvolvimento 

individual, com significativos desdobramentos sociais. 

A prática e o ensino da Dança envolvem o corpo humano como um todo, em seus 

aspectos biológicos e culturais. O corpo e, conseqüentemente, as várias disciplinas que o 

abordam, é um dos temas mais discutidos no mundo contemporâneo, objeto de estudos cada vez 

mais aprofundados no domínio das ciências biológicas, psicológicas, sociais e das artes. É o 

movimento corporal que possibilita ao indivíduo a relação com o meio, entretanto, na educação 

formal, está geralmente ausente do currículo e separado da aprendizagem intelectual. A 

importância fundamental do trabalho corporal para o desenvolvimento harmônico e integral dos 

cidadãos vem sendo comprovada cada vez mais pela psicologia moderna, desde Jean Piaget 

(1896-1980). Para Piaget (1974), a educação deve propiciar à criança um desenvolvimento 

dinâmico que envolva o sistema sensório-motor e as operações abstratas.  

Durante toda a vida do ser humano, a percepção e a consciência corporal influenciarão a 

visão que o mesmo tem de si próprio e de sua relação com o outro, construída através de suas 

experiências. O processo artístico na dança está intimamente ligado com a atividade humana, 

inter e intrapessoal. Organizada com bases estratégicas pedagógicas coerentes e respeitando os 

aspectos psicossociais, salienta Vygotsky (1896-1934), através de sua teoria sócio-histórica, a 

dança é um importante estímulo ao desenvolvimento sócio cognitivo da criança na idade escolar.  
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O ato de dançar é um momento de aprendizado, reverte-se em auto-conhecimento, 

propiciando as crianças o desenvolvimento de muitas funções superiores. Além de questões 

relativas à sensibilidade e ao conhecimento e produção de formas artísticas, importa salientar os 

muitos aspectos que o ensino da Dança pode propiciar ao desenvolvimento da criança: a 

sociabilização, a disciplina, a expressão criadora, a vivência de sua afetividade, bem como o 

conhecimento cinestésico. Segundo a teoria simbólico-cultural de Howard Gardner (1994), a 

dança é uma das formas mais maduras de expressão corporal, ideal para o desenvolvimento da 

inteligência corporal-cinestésica do indivíduo e do grupo. 

O entendimento da Dança como área do conhecimento passa pelo reconhecimento de 

que o corpo e movimento estão inexoravelmente envolvidos nos processos cognitivos. A Dança 

na escola vai além de outras formas de entretenimento que se vale de experiências de 

movimento, “é fonte de conhecimento sistematizado e transformador” (MARQUES, 2003, p.25). 

Não é mais possível ignorar o papel social, político e cultural da dança. Além dos estudos 

específicos sobre a arte enquanto linguagem, questões de gênero, etnia e classe social podem ser 

contempladas nos conteúdos de Dança na escola, abrangendo práticas que contemplem a 

diversidade e a tolerância nos ambientes educacionais. São inúmeros os exemplos de projetos e 

ações pedagógicas no Brasil e no mundo, em que a Dança auxilia no desenvolvimento de 

aspectos individuais e coletivos. Como lembra Marques (2003), a Dança é área privilegiada para 

fomentar o trabalho, a discussão e a problematização da pluralidade cultural em nossa sociedade, 

bem como para promover a interdisciplinaridade nas estruturas curriculares. Contudo, é preciso 

um trabalho de reconhecimento da Dança enquanto área de conhecimento, revendo a visão de 

dança pouco cuidadosa e preconceituosa, limitada por um entendimento de mero lazer e 

divertimento. 

Considerando o exposto acerca da importância da dança para a formação do cidadão e 

visando a adequação a atual legislação vigente, afirma-se a necessidade de inclusão da Dança no 

contexto curricular do ensino da Artes na Rede Municipal de Ensino, somando-se às demais 

linguagens artísticas já contempladas. Desde o início do ano de 2007, um grupo de professores e 

coordenadores da RME vem se reunindo com o intuito de estabelecer reflexões acerca da Dança, 

enfatizando sua importância como área de conhecimento.  

Estas discussões visavam também à formalização deste documento que, por um lado, 

prevê a necessidade de consolidação das ações já existentes na RME voltadas ao ensino 

extracurricular e, por outro, aponta para a urgência da inserção da Dança na grade curricular.  
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7.2. Breve relato da História da Dança 

 

A dança existe desde a Pré-História. Sendo assim, reescrever a história da dança é, antes 

de mais nada, entender as características culturais do homem, inserido em cada época, abordando 

principalmente o corpo, que é o lugar onde se inscrevem as experiências que os sujeitos vivem 

ao longo de sua existência44. Na dança, o corpo torna-se representação de algo. Desde a origem 

das sociedades, é através das danças que o homem se afirma como membro de uma comunidade, 

utilizada principalmente como linguagem corporal, para simbolizar alegrias, tristezas, vida e 

morte, para celebrar o amor, a guerra e a paz, como formas de expressão dos sentimentos, 

emoções, desejos e interesses de uma sociedade, conforme Garaudy (1980).  

A dança é antiga como a própria vida humana, nasce da manifestação do homem com a 

natureza, de acordo com Fahlbusch (1990). É ela considerada para todos os povos, em todos os 

tempos, um meio de comunicação e expressão. Este se materializa através dos movimentos dos 

corpos, organizados em seqüências significativas e de experiências que transcendem o poder das 

palavras e da mímica. É um modo de existir, pois representa a magia, religião, trabalho, festa, 

amor e morte. Os homens dançaram e continuam dançando em todos os momentos solenes de 

sua existência, como lembra Garaudy (1980). 

A dança, para a maioria, é sinônimo de código (ballet clássico, moderno, 

contemporâneo) ou de coreografia pronta ou de estilo musical (funk, rap, reggae, street dance). 

Características atribuídas à dança que são cristalizadas pelas relações com a mídia, conforme 

Peto (2000). Segundo Faro (1980), o desenvolvimento técnico e artístico da dança não se fez de 

um momento para outro. Ele foi resultado do trabalho individual de diversos inovadores que, 

somando as experiências de cada um ao desenvolvimento normal das artes e da sociedade, 

enriqueceu pouco a pouco o panorama da dança.  

 No século XV, na Itália, o Balé nasceu do cerimonial da corte e dos divertimentos da 

aristocracia. Com o Renascimento, a dança passa a ser codificada por mestres a serviço das 

cortes. O culto aos valores da Antigüidade e as idéias da humanidade expressam um conceito de 

beleza em que o corpo e espírito devem formar um todo harmonioso.  

 No início do século XX surgiu um período de mudanças e de experiências na dança, 

iniciadas com Isadora Duncan na Europa, e Ruth St. Denis nos Estados Unidos, que foram 

denominadas de “dançarinas livres”. Depois de algum tempo, o qualitativo “livre” foi atribuído a 

toda forma de dança diferente daquela dança teatral até então conhecida, e que repousava sobre 

                                                
44Conforme Sayão (2003). 
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bases elaboradas e codificadas desde o século XVII, cujos passos, gestos e atitudes permanecem 

até hoje calçados nos princípios da técnica acadêmica.  

Portinari (1989) conceitua a dança moderna como um movimento que começou pela 

contestação, ou seja, pela rejeição do rigor acadêmico e dos artifícios do balé. Ela toma por base 

a liberdade expressiva do corpo, é uma forma de expressão corporal criada na formação pessoal 

de um fato, uma idéia, uma sensação ou sentimento, o qual é transmitido pelo bailarino através 

do movimento, refletindo o contexto histórico que a gerou: a de um mundo de máquinas, no qual 

o ser humano se debate em busca de novas relações consigo mesmo e com a sociedade.  

A mistura entre razão e sensibilidade que o trabalho de dança proporciona, através do 

movimento, é essencial para atingir a compreensão dos processos intuitivos. A dança dá 

sustentação, força e sentido aos pronunciamentos verbais e posições no espaço que o homem 

executa ao se relacionar com o grupo, aponta Gaiarsa (1995). É uma das raras atividades humano 

em que o homem se encontra totalmente engajado - corpo, espírito e coração 45. 

 

7.3. Os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Dança 

 

Com a Lei nº. 5.692/71, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a arte foi incluída 

no currículo escolar por meio do termo Educação Artística. Nas décadas de 70 e 80 houve uma 

organização por parte de professores de Artes em entidades, em busca por novas orientações para 

o ensino de Artes no Brasil. Com o surgimento da Lei de Diretrizes e Bases de Educação – nº 

9.394-96, Artes foi reconhecida como disciplina obrigatória, substituindo a função polivalente 

do(a) professor(a) (instituída pela Lei anterior, de 1971), pelas especificidades de ensino de cada 

área, através do termo “Artes”. Com a introdução dos Parâmetros Curriculares (PCN’s), em 

1997, a linguagem da Dança, historicamente vinculada ao Teatro por meio do termo Artes 

Cênicas, é contemplada em suas especificidades, pela primeira vez, em documento nacional. Os 

PCN’s destacam as quatro linguagens: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Esta mudança 

significou uma afirmação da Dança como uma forma de conhecimento. 

A Lei nº 9.394/96, das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, significou um avanço 

para a área. A arte passa a ser considerada obrigatória na Educação Básica: “O ensino da arte 

constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da Educação Básica, de forma 

a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. (art. 26, § 2º).  

Esta Lei institui o espaço da Dança na escola, contudo, ainda é necessária a sua 

legitimação através da criação de projeto pedagógico e a abertura de concursos públicos 

                                                
45Garaudy (1980). 
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específicos para o(a) professor(a) de Dança nas instituições de ensino. O(a) professor(a) de 

Dança das unidades escolares é o profissional que ministra aulas na área de Dança, no Ensino 

Fundamental, bem como elabora, executa, supervisiona e avalia planos de ensino, visando 

desenvolver nos(as) alunos(as) a compreensão da dança como um dos aspectos da cultura e 

como forma de expressão, socialização e comunicação humanas; por fim, define objetivos 

educacionais dentro de sua área, em conjunto com as instituições a qual está vinculado. 

Vale salientar que a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis vem refletindo 

sobre o ensino da Dança na escola de forma mais sistemática, nos últimos sete anos, e por meio 

de um projeto integrado. A Dança vem sendo oferecida como disciplina extracurricular no 

âmbito da Rede Municipal de Ensino desde 2001, ano em que o Projeto Rede em Dança foi 

implantado em uma unidade escolar, sob a coordenação da professora Chames Maria Stallivieire 

Gariba. Entre os anos de 2001 e 2004, sete unidades escolares ofereciam aulas de Dança. Em 

2005, este número dobrou, sendo que em 14 (quatorze) unidades escolares foram oferecidas. Em 

2006, 22 (vinte e duas) unidades, e em 2007, 24 (vinte e quatro) unidades escolares. 

Atualmente, o Projeto Nossa Rede Encanta engloba, além da dança, as demais 

manifestações artísticas e inclui-se dentro do Programa Educação Integral, mantido por esta 

Secretaria de Educação e atinge tanto as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, 

quanto ONG’s e Centros de Educação Complementar conveniados. 

Os cursos extracurriculares de Dança, hoje, são os que envolvem mais professores e 

alunos nas áreas artísticas, com uma demanda crescente. Contudo, o vínculo de trabalho por 

meio de Contrato Temporário – ACT dos(as) professores(as) que atualmente atuam na RME, 

extracurricularmente, não garante a continuidade e a permanência das atividades ou os projetos 

realizados, necessárias para a implementação de uma política pública para a área. Os processos 

de ensino e aprendizagem em Dança demandam conhecimentos específicos e anos de dedicação 

e faz-se necessário a inclusão da Dança no contexto curricular, bem como a contratação de 

professores efetivos especializados. 

 

7.4. O ensino de Dança numa proposta curricular e extracurricular 

 

Entendendo a Dança como um caminho para a construção do conhecimento, faz-se 

necessário refletir acerca do que ensinar e como ensinar. Na prática educativa estão envolvidos 

inúmeros aspectos relacionados a conteúdos, pedagogia, metodologia, técnicas, estética, história 

e anatomia. Através de dinâmicas de grupos, exercícios práticos, leitura e discussão de textos é 

possível oferecer momentos de reflexão, pesquisa, criação e apreciação da Dança, pesquisando 
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as diferentes maneiras de trabalhar essas dimensões de modo integrado. São muitas as 

abordagens possíveis para o ensino de Dança, contudo, alguns aspectos são fundamentais para se 

pensar a Dança na escola e os fundamentos teórico–práticos da vivência corporal na infância e 

juventude, dentre eles: 

 

• o entendimento das etapas de desenvolvimento cognitivo e dos diferentes estágios 

psicomotores, de forma a respeitar as individualidades no processo ensino e 

aprendizagem; 

• a utilização de jogos corporais e propostas de improvisação em dança, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento da percepção corporal e da criatividade, aliando 

processos de pesquisa e investigação; 

• a não restrição a determinados modelos técnicos impostos e consolidados. A Dança na 

escola deve propiciar vivências no sentido de ampliação do repertório técnico e 

expressivo do estudante; 

• o conhecimento da História da Dança, aproximando a escola dos processos e conceitos de 

arte e da dança das tradições clássicas e modernas, bem como das vertentes 

contemporâneas; 

• a abordagem das diferentes técnicas e estéticas da dança, contemplando a diversidade 

cultural e artística. Segundo Faro (1980), o desenvolvimento técnico e artístico da dança 

não se fez de um momento para outro. Ele foi resultado do trabalho individual de 

diversos inovadores que somando as experiências de cada um ao desenvolvimento 

normal das artes e da sociedade enriqueceu pouco a pouco o panorama da dança. Neste 

sentido, é importante contemplar e instigar a diversidade técnica e estética, desde técnicas 

acadêmicas como balé e dança moderna, a manifestações populares como a dança de rua, 

o hip hop, a dança de salão, do ventre e estilos provenientes da cultura afro-brasileira, 

oriental, dentre outras; 

• a promoção de análise crítica sobre a dança e os fenômenos midiáticos. Tanto as danças 

populares quanto as danças nas mídias, nos lembra Marques (2003), trazem nelas 

mesmas (no corpo, nas coreografias, nas escolhas das musicas e dos figurinos) conceitos 

que precisam ser discutidos e articulados verbal e corporalmente, se pretendeu a 

transformação crítica por meio de práticas pedagógicas; 

• a sensibilização e abordagem da Educação Especial, propiciando o exercício da 

tolerância, convivência cotidiana no trabalho corporal, para pessoas portadoras de 

deficiência;  
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• por meio de conteúdos transversais, proporcionar experiências em dança integradas a 

outras linguagens artísticas (Música, Teatro, Artes Plásticas, Literatura, Poesia, Cinema, 

etc.) e a outras áreas do conhecimento e disciplinas (Matemática, Geografia, História, 

Educação Física, etc.). 

 

 

7.5. Formação continuada 
 

 

Nos caminhos para a formação do(a) educador(a), na área de Dança, é preciso, muitas 

vezes, adequar o conhecimento de bailarinos e técnicos que possuem formação em Dança e 

outras áreas afins à prática pedagógica. É comum que o(a) professor(a) encontre dificuldades ou 

oportunidades para lidar com questões relacionadas às práticas corporais na escola e, por falta de 

informações e experiências, não deixa de aproveitá-las em seu trabalho com os(as) alunos(as). 

Desta forma, salienta-se a importância de cursos de formação continuada para os(as) 

professores(as) de Dança da RME, como forma de permitir a qualificação destes e a 

continuidade e melhor desenvolvimento de suas ações educativas curriculares e 

extracurriculares. 

Outro aspecto importante está relacionado ao envolvimento de toda a comunidade 

escolar nas atividades de ensino e artísticas, por meio de apoio na organização de apresentações, 

quando existentes, em itens tais como figurinos, cenário, transporte e lanches, favorecendo o 

oferecimento de uma infra-estrutura adequada, bem como o deslocamento dos(as) alunos(as) 

para eventos artísticos na cidade. De forma a propiciar uma troca enriquecedora de experiências 

entre as escolas, enfatiza-se a realização e divulgação de calendário de mostras de dança entre as 

escolas, com o devido apoio da equipe pedagógica destas e através de uma maior articulação 

entre os agentes responsáveis pela realização dos eventos artísticos. A realização de mostras de 

dança não se constitui como finalidade do ensino da Dança, mas, bem conceituadas e articuladas, 

pode vir a gerar oportunidades de criação de repertório em dança e o encontro e troca de 

informações entre os jovens. 

 

7.6. Reflexões finais acerca da Dança... 

 

Para que ocorra, de fato, a inserção da Dança como disciplina curricular no Ensino 

Fundamental, é preciso uma articulação da escola e da comunidade escolar no sentido de cobrar 

das autoridades competentes o cumprimento pleno da legislação. Por outro lado, é imperativo 
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que a Secretaria Municipal de Educação esteja atenta à demanda já existente, como pode ser 

comprovado pela atividade extracurricular realizada até o momento por meio dos projetos Rede 

em Dança e, atualmente, Nossa Rede Encanta. 

Estes projetos acumulam experiências e mapeiam concretamente a realidade local, 

fatores estes que corroboram para a presente proposta de inclusão da Dança no contexto 

curricular do ensino de Artes na Rede Municipal de Ensino. A inserção da Dança nos processos 

curriculares propiciará o envolvimento efetivo da comunidade escolar como um todo, articulada 

ao Projeto Político Pedagógico de cada escola e da Secretaria Municipal de Educação. Aliado a 

estas ações extracurriculares, importantes para o desenvolvimento da Dança, é preciso avançar 

no sentido de corresponder as demandas sociais de ensino da Dança e assegurar o direito de toda 

criança e jovem ao acesso a esta linguagem artística, instituída pela legislação brasileira. Este é 

um anseio da Secretaria Municipal de Educação e dos(as) professores(as) de Dança que neste 

momento aliam esforços para a sua concretização. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

Charles Schnorr 
Fábio Pedro Serafin 
João Batista Freire 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Desde o segundo semestre de 2006, professores(as) de Educação Física da Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis reúnem-se para discutir sobre suas aulas e o processo de 

formação continuada. Durante parte deste período, o(a) professor(a) Doutor João Batista Freire 

mediou os encontros como consultor da área de Educação Física. A consultoria, em parceria com 

a Secretaria Municipal de Educação, teve por objetivo produzir um documento orientador para a 

área de Educação Física da Rede Municipal. 

O resultado das discussões está descrito neste texto à disposição de todos(as) os(as) 

professores(as) da Rede, refletindo o cotidiano e o aprimoramento das práticas de Educação 

Física. 

Quando oportunizada a participação dos envolvidos na prática pedagógica, garante-se 

um documento que tenha significado para os(as) professores(as) com reflexões que auxiliam no 

cotidiano de suas ações pedagógicas. 

O cuidado que se teve foi de não produzir uma proposta curricular fechada aos moldes 

tradicionais, tampouco ter a pretensão de produzir um documento transformador em tempo tão 

reduzido. 

Desta forma, o documento teve origem nas discussões estabelecidas entre os(as) 

professores(as)(as), tomando como referência as propostas curriculares para a Educação Física 

elaboradas, no período 1993 – 1996, pelo coletivo de professores(as) da Rede Municipal em 

conjunto com os consultores do Núcleo de Estudos Pedagógicos em Educação Física da UFSC e, 

no período 1997 – 2004, pelo Prof. Dr. Ruy Krebs com os docentes da Rede. O objetivo foi 

analisar propostas já organizadas em períodos anteriores, revisando-as, ampliando-as e 

aprimorando-as de acordo com a realidade existente e atual. 

A leitura e a discussão de textos, atreladas aos relatos de experiência dos(as) 

professores(as)(as), também, contribuíram de forma efetiva para a elaboração deste documento. 
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Para os(as) professores(as) de Educação Física, a prática pedagógica se constrói em um 

fazer cotidiano, sem que se possam prever todos os acontecimentos. O cotidiano é surpreendente, 

original e complexo. A práxis pedagógica é, justamente, o entrelaçamento do cotidiano, que não 

é linear, com as reflexões teóricas. 

Assim, o compromisso é saber que todo conhecimento e toda experiência deverão servir  

à transformação das práticas pedagógicas. 

 
2. SOBRE OS CURRÍCULOS 

 
 A palavra currículo vem da idéia de trajeto, lugar onde se corre. No caso da educação, 

currículo implica uma organização que junta inúmeros elementos, numa trama extremamente 

complexa, objetivando uma prática educacional, isto é, a educação é o trajeto que os elementos 

curriculares percorrerão. Um currículo inclui um documento escrito, supõe fundamentações 

teóricas consistentes, propõe uma linha de conduta, mas não se reduz a isso. E, por seu 

reducionismo, com mais freqüência do que se gostaria que ocorresse, os currículos calam a fala 

dos(as) professores(as)(as) e alunos(as). 

 Cortella (2006) afirma que o Prof. Darcy Ribeiro já alertava quanto aos objetivos dos 

currículos em no país. O currículo tradicional, para ele, era uma trama bem sucedida para excluir 

de oportunidades de conhecer a realidade, as maiorias desprivilegiadas deste país. Mas, 

aparentemente, os currículos são inocentes, democráticos, iguais para todo mundo. E não se está 

referindo a esta ou àquela proposta curricular, neste ou naquele município brasileiro, mas sim, de 

currículo de uma forma ampla, uma orientação geral para todo o território brasileiro, que pode 

ser estendida ao entendimento de educação em boa parte do mundo. Darcy Ribeiro está 

apontando para a exclusão, não porque a educação é o setor que foi encarregado, pelos que estão 

no poder, para praticar essa exclusão, mas porque é um, dentre os vários setores que excluem a 

imensa maioria da população do país e de outros. O que se pode pensar de um conceito de 

educação que, aplicado no Brasil, produz uma legião de analfabetos funcionais? Herodes, ao que 

tudo indica, continua vivo: mata-se o conhecimento de todos, incluindo aqueles que poderiam, 

um dia, tornarem-se obstáculos aos projetos de permanência no poder. Os privilegiados, mesmo 

não recebendo uma educação escolar exemplar, possuem outros meios de aprender. 

 De certa maneira, vários documentos de boa qualidade têm sido apresentados para as 

Redes de ensino, mas não se pode dizer que constituem, por si só, currículos, mas apenas parte 

deles. Além disso, falta-lhes penetração, falta-lhes alcance para fazer frente ao currículo maior, 

esse que, de fato, é praticado da maneira mais tradicional possível e produz a tal legião de 

analfabetos funcionais. A partir do momento em que algum documento é apresentado como 
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proposta curricular falta-lhe o próximo passo, isto é, sua aplicação por aqueles que, efetivamente, 

dão aulas. Essa barreira tem derrotado, uma a uma, as propostas curriculares, talvez, com raras e 

honrosas exceções. 

 Antes de apresentar um currículo, é preciso situar o ambiente onde ele será aplicado, 

entendendo-se esse ambiente “(...) como o espaço que abrange dimensões materiais e 

psicológicas, na qual o sujeito constrói seu cotidiano.” (KREBS, 1997, p.16). Como todos os 

demais seres vivos, os humanos têm à sua disposição, certos dispositivos para dar conta de 

realizar suas vidas. São, a exemplo dos outros animais, locomotores. Porém, observando com 

detalhes a constituição física do homem, com facilidade se enxergam os estreitos limites físicos 

de interação com a natureza, como se esta fosse cruel com ele. Não é assim, porém: todos os 

vivos possuem algum dispositivo especial para realizar a vida. Mesmo tendo olhos, ouvidos, 

força e velocidade insuficientes para superar os problemas encontrados, são capazes de 

interiorizar suas experiências, imaginando-as. Conseguem, por exemplo, ver dentro deles os 

acontecimentos presenciados fora. Esse recurso que se possui, de imaginar, pode compensar 

largamente as insuficiências físicas. Isso, se for capaz de lidar bem com a imaginação (FREIRE, 

2002). A imaginação potencializa os recursos motores, pois, no fim da linha, para realizar a vida, 

precisa-se agir, e agir é agir corporalmente. A potência do corpo humano para realizar seu 

projeto material de vida é ampliada, do ponto de vista subjetivo, pela força da imaginação e, do 

ponto de vista objetivo, pelas condições culturais, como os laços entre as pessoas de um grupo 

ou a tecnologia. 

 A imaginação é, portanto, a habilidade humana mais privilegiada. Exercê-la bem 

constitui a medida entre viver bem e viver mal. Qualquer esforço educacional deve ser dirigido, 

conseqüentemente, para fortalecer a imaginação. 

 Por mais que, ao longo dos séculos, os currículos tenham sido produzidos para excluir a 

maioria sem privilégios, e que isso tenha sido feito com sucesso por aqueles que estão sempre no 

poder, há problemas de ordem mundial que exigem uma outra maneira de ver o mundo e lidar 

com os problemas. E não se trata do exercício individual da inteligência para lidar com os 

problemas. Muitos dos maiores problemas não são individuais, são coletivos e desafiam a 

capacidade de resolvê-los. Infelizmente, os sistemas educacionais não educaram os humanos 

para lidar bem com tais problemas. 

 
3. A QUESTÃO AMBIENTAL 

 
 Problemas que até então pareciam muito distantes, tornam-se, preocupantemente, cada 

vez mais próximos. As reservas de água potável se esgotam em proporções alarmantes. Segundo 



 126 

a opinião abalizada de Barlow e Clarke (2003, p.XXIV), “(...) a menos que mudemos nosso 

comportamento drasticamente, entre 1/2 e 2/3 da humanidade estará vivendo com severa 

escassez de água doce nos próximos vinte e cinco anos”. Da mesma maneira estão se esgotando 

os combustíveis fósseis, dos quais se depende quase integralmente. A poluição do ar, dos 

oceanos e a destruição das florestas tropicais são uma realidade que invade nossas casas todos os 

dias. Os alertas feitos por James Lovelock (1991) não soam mais como prenúncios apocalípticos 

de um visionário irresponsável. A seguir nesse ritmo, em algumas décadas, diversas formas de 

vida poderão encontrar sérias dificuldades para continuar existindo, entre elas, a humana. Trata-

se de problemas coletivos, que só poderiam ser resolvidos com uma outra forma de pensar e de 

agir, uma forma coletiva. Porém, se for educado, ou para não compreender o mundo, ou para 

lidar com ele, apenas individualmente ou voltado para pequenos grupos, não há como lidar com 

problemas que são coletivos e mundiais. Ou seja, outros currículos, outras formas de educar têm 

que ser praticadas. Trata-se de uma questão vital para toda a humanidade. Não se pode ensinar os 

jovens como se as escolas fossem bolhas impermeáveis a todo e qualquer problema que se passe 

lá fora. O que se aprende na escola hoje, é insuficiente. Os conhecimentos têm que ser mais 

amplos, e conectados com os acontecimentos do mundo todo. As propostas curriculares atuais, 

bem como os documentos de referência em educação, precisam estar atentas a questões como 

essas. 

 
4. A COMPREENSÃO DOS(AS) PROFESSORES(AS)(AS) SOBRE A EDUCAÇÃO E A 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
 As conversas e, posteriormente, este documento, partiram de diversas referências. A 

primeira delas é constituída pelas circunstâncias do trabalho de cada professor(a), isto é, as 

sugestões quanto ao que fazer daqui por diante, tomando por base o que se fez até hoje. A idéia 

não é substituir, subitamente, tudo o que existe por fórmulas milagrosas de ensino, mas sim 

propor mudanças que respeitem o que é feito atualmente, que poderão ou não ser acatadas; nem 

tudo que existe precisa ser mudado; nem todos que precisam mudar decidirão fazê-lo. 

 As circunstâncias do trabalho condicionam a ação pedagógica. Isso não significa que as 

más circunstâncias impeçam definitivamente as ações boas e que as boas circunstâncias 

garantam pedagogias eficazes. Porém, não considerar o ambiente é erro crucial. Uma escola 

localizada onde prolifera a dor, a miséria, a violência, pode realizar um excelente trabalho, mas 

terá que saber lidar com tais circunstâncias. A questão da segurança, da disciplina, da 

alimentação, das relações com os pais, é decisiva na definição de um currículo em tal caso. Por 
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outro lado, as escolas localizadas em bairros economicamente privilegiados também possuem 

seus muitos e graves problemas. 

 Um dos mais graves problemas da educação brasileira é o da exclusão. Quando se 

levanta esse problema, alegando que os currículos são excludentes, o argumento em contrário é o 

de que o currículo é o mesmo para todas as escolas de uma rede de ensino. Sem dúvida, no 

documento escrito, as recomendações são as mesmas, os conteúdos também, e assim por diante. 

Isso talvez signifique que, durante a aplicação desse currículo, se a qualidade de ensino é baixa, 

ela prejudicará a todos indistintamente, quer sejam desta ou daquela classe social. Porém, é 

preciso reconhecer que os códigos de um currículo podem ser identificados com maior ou com 

menor facilidade por crianças de classes sociais distintas. Os significados, que esse currículo 

tem, para as crianças variam de grupos para grupos. Há um fato incontestável: escolas 

localizadas em bairros empobrecidos mostram um péssimo aproveitamento das crianças; chegam 

à 3ª e até 4ª série sem dominarem a leitura e a escrita, por exemplo. 

 O Prof. Lino de Macedo (2004) publicou recentemente um livro intitulado Ensaios 

Pedagógicos: como construir uma escola para todos? Em boa parte do texto ele fala da 

exclusão, chamando a atenção para o fato de que a escola tradicional lida com as semelhanças, 

como se todos(as) os(as) alunos(as) fossem iguais. No trecho seguinte, o Prof. Lino esclarece 

essa questão: 

 
Dizer que a exclusão se apóia na lógica da classe não significa que classificar seja algo 
mau. Classificar é necessário e, por isso, bom. Todos necessitamos classificar: a 
classificação é uma fonte de conhecimento. Pela classificação, pode separar, por 
exemplo, as frutas maduras das que ainda estão verdes, pode-se formar agrupamentos 
segundo um certo critério. Sem a classificação, é difícil aprender ou conhecer. O 
problema, então, não reside em agrupar as coisas por classe, o problema reside no uso 
político, nas visões educacionais decorrentes de um raciocínio de classe que cria 
preconceitos, separa, aliena (MACEDO, 2004, p.19). 

 
 A maneira mais perversa de realizar essa classificação excludente é, no sistema de 

ensino, aquela que elimina as diferenças, mantendo, na prática pedagógica, apenas as 

semelhanças. Abstrai-se dos(as) alunos(as) tudo aquilo em que eles são diferentes uns dos outros, 

formando-se, dessa maneira, um sujeito não real, o(a) aluno(a), aquele que, para a escola, de 

certa maneira, representa tudo aquilo que é semelhante em todos. O currículo dirige-se então, às 

semelhanças, desconsiderando as diferenças. Ora, claro que, tratando-se das crianças já excluídas 

socialmente, suas diferenças, em relação aos privilegiados, são mais acentuadas ainda. Portanto, 

o processo de desconsideração das diferenças é mais grave quando se trata delas. 

 Qualquer projeto pedagógico quer se trate de um plano geral de ensino de uma 

Secretaria da Educação, quer se trate de um plano de aula, deve considerar, antes de tudo, as 

possibilidades de inclusão. As práticas devem contemplar tanto as semelhanças quanto às 
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diferenças. Os planos devem ser flexíveis, de forma a considerar a possibilidade de que o(a) 

aluno(a) e seus professores(as) sejam ativos, tenham espaços de decisão, de participação, não 

somente coletiva, mas também individual; que as particularidades de cada um possam se 

manifestar no interior das propostas de ação coletiva. 

 A segunda referência aqui considerada é a proposta curricular para a Educação Física, 

elaborada pelo Prof. Dr. Ruy Krebs e docentes da Rede Municipal no ano de 2000. Por diversos 

anos ela constituiu um norte para os trabalhadores da Rede de ensino. O conjunto de sugestões 

contido neste documento, portanto, não substitui aquela proposta curricular, mas a complementa 

e atualiza, bem como, reforça os eixos e fundamentos da proposta elaborada em 1996 pelo 

coletivo de professores(as) da Rede Municipal, em conjunto com os consultores do Núcleo de 

Estudos Pedagógicos em Educação Física da UFSC. 

 Essas propostas, que durante anos estiveram à disposição dos(as) professores(as)(as), 

sugerem, mais que tudo, a preocupação com as relações, entre a escola e o ambiente mais 

próximo ou menos próximo, entre as diversas disciplinas, entre os vários níveis de 

conhecimento, e assim por diante. 

 Uma terceira referência, como não poderia deixar de ser, é constituída pelas teorias. 

Tomar uma posição relativa a um currículo exige reconhecer os limites, tanto da atuação 

profissional de professores e professoras, quanto do poder das teorias, quaisquer que sejam. 

Dependendo da postura do conjunto de docentes da Rede, quanto aos objetivos educacionais, 

alguns teóricos serão mais indicados que outros. Por sectarismo, no entanto, não se deve aceitar 

ou rejeitar este ou aquele autor, este ou aquele livro ou artigo. Os(as) professores(as) da Rede 

Municipal de Ensino, reunidos durante os encontros, reconhecem que os autores tomados como 

referência, por mais importantes que sejam, não resolvem o problema de como dar aulas. 

Quando muito, oferecem ricos conhecimentos; fornecem boas pistas para que os docentes 

componham seus planos curriculares. O cotidiano pedagógico não segue fielmente as idéias dos 

grandes pensadores nem se alinha disciplinadamente aos planos de aulas. Pelo contrário, 

surpreendem a cada instante. De tal maneira isso ocorre, que o(a) professor(a) e a professora bem 

preparados vão às suas aulas com bons projetos, mas cientes de que terão que criar 

incessantemente, diante do que lhes reservam as surpresas de cada dia. 

 Este documento reflete um projeto de professores(as) que reconhecem que a prática 

pedagógica é feita, em parte das boas teorias, dos bons projetos e, em parte, de criações 

cotidianas. Um currículo, que é um artefato de previdência, tem que supor o imprevisível do dia-

a-dia pedagógico. 
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5. AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
 Nem tudo são flores, mas há flores. O cotidiano dos(as) professores(as)(as) provoca 

muitos problemas; a realidade das aulas nem sempre corresponde à realidade dos planos 

pedagógicos. Exatamente por isso, os planos precisam ser realistas e previdentes. Entre as 

previsões, eles precisam conter a possibilidade de serem flexíveis. Não se pode deformar a 

realidade para que se ajustem às nossas belas idéias. Por outro lado, as belas idéias não podem 

ser deformadas somente em função da realidade. Portanto, os(as) professores(as)(as) precisam 

desenvolver a capacidade de administrar essa relação entre os projetos e aquilo que, certamente, 

a realidade nos reserva. Quando se projeta alunos ideais, eles não serão encontrados. Quando se 

idealiza escolas ideais, elas não existem. Para que a decepção não derrube nossos planos 

pedagógicos, é preciso ter essa noção de realidade. Muitas vezes as escolas são cercadas de 

violência, que não fica só do lado de fora. Ou seja, qualquer plano, para dar conta da realidade, 

precisa levá-la em conta. Sugere-se que os planos pedagógicos considerem a possibilidade de 

tornar as aulas, ou as escolas, limpas, bonitas, alegres. Sugere-se, ainda, que se considere que 

nenhum plano pode funcionar sem levar em conta aquilo que a escola, o bairro, a cidade são; 

aquilo que os(as) alunos(as) são e sabem, e assim por diante. 

 No caso específico da Educação Física, descreve-se uma atividade, sobre a qual se 

refletiu ao longo de nossos encontros. Uma professora de Educação Física vai começar sua aula. 

Preparou-se. Tem um belo plano de aula. Elaborou-o com cuidado, foi previdente, projetou ações 

supostamente interessantes para seus alunos, fundamentou-se em boas teorias, cercou-se de 

garantias para cumprir os objetivos traçados, e tentou antecipar-se aos problemas. No meio da 

aula, todavia, algo não foi bem. Os(as) alunos(as) se desinteressaram pelas atividades, se 

dispersaram, surgiram algumas brigas e, não adiantava insistir, a aula não fluía. 

 Um bom plano pedagógico tem que prever seus próprios limites. Em um caso como 

este, as atividades previstas não funcionam mais; algo deve ser criado. Uma outra atividade? 

Uma roda de conversa? Tudo dependerá das circunstâncias do momento. Porém, as medidas 

tomadas devem ser fiéis aos objetivos traçados. 

 Certamente, no caso descrito, o projeto desconsiderou várias coisas da realidade, tanto 

da escola, quanto dos(as) alunos(as). Vale recomeçar, conversar com a direção da escola, com 

os(as) alunos(as). No caso destes últimos, uma roda inicial de conversa é interessante. Os(as) 

alunos(as), sentados em roda com o(a) professor(a) ou a professora, ouvem o que se planejou 

para a aula. O que eles pensam disso? O que gostariam de fazer? 

 É possível que os(as) alunos(as) dêem algumas sugestões. Os(as) alunos(as) meninos 

dizem, por exemplo, que querem jogar futebol. Insistem nisso, é do que gostam e, se puderem, 
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não farão outra coisa. Pronto, já tem algo para começar: o futebol. Jogar futebol é bom ou é 

ruim? Podem ser ambas as coisas, depende de como esse futebol será praticado. Ora, havia boas 

idéias, boas intenções, boas teorias orientando o projeto pedagógico. Portanto, o futebol pode 

ajudar a realizar esse projeto. 

 Há um conflito, quase sempre, entre o que os(as) alunos(as) querem, principalmente 

quando são crianças ou adolescentes, e o que precisam aprender. Talvez o(a) professor(a) ache 

que o futebol não é a coisa mais interessante para ser aprendida, mas, queira-se ou não, é um 

conteúdo típico da Educação Física, e pode ser bom. Mas, de outra parte, essa professora podia 

ter a intenção de ensinar os(as) alunos(as) a se relacionarem bem, a se respeitarem, a pensarem 

melhor, a construírem regras de convivência e assim por diante. Ensinar futebol não poderia 

ensinar, ao mesmo tempo, tudo isso? Claro que sim! 

 Siga-se com a aula. Num primeiro momento, a professora pegou uma bola, pediu que 

os(as) alunos(as) se organizassem e fizessem um jogo. Ora, os meninos, nesse primeiro 

momento, deixaram as meninas de lado, fizeram seus dois times e começaram a jogar futebol. As 

meninas ficaram brincando com bolas em um canto da quadra. Vinte minutos depois, a 

professora parou o jogo, pediu que sentassem em roda e disse que assim não estava bom, as 

meninas ficaram de fora. E pediu que pensassem um jeito de todos jogarem. O conflito estava 

formado. Os meninos e as meninas não encontraram uma maneira de integrar todos. Então a 

professora sugeriu um outro modo de jogar futebol, um futebol aos pares. Terminariam a aula, 

nesse dia, com um jogo em que, usando braçadeiras, cada menino estaria ligado a uma menina 

pela braçadeira. Dois pares seriam goleiros, um em cada gol. Foi muito divertido, todos 

gostaram, riram muito, mas o tempo de aula acabou. Só sobrou um tempinho para uma roda final 

de conversa, em que alguns opinaram e disseram que valeu, que foi bom jogar assim. Outros 

ficaram descontentes, mas a maioria aprovou o jogo. De alguma maneira, a professora, partindo 

do futebol que os meninos queriam, conseguiu promover uma integração entre todos. E 

combinaram de, na próxima aula, fazer um outro tipo de jogo que integrasse todos. 

 Uma aula tem sua identidade própria quando se pode localizar, nela, a aprendizagem. É 

preciso que os(as) alunos(as) saibam, sobre determinado tema, mais ao final da aula que no 

começo. Era assim que Vygotsky (1998) caracterizava esse momento educacional. Na aula 

descrita, a preocupação da professora era ensinar, não só o conteúdo explícito, típico da 

Educação Física, no caso, o futebol; observando a falta de integração entre meninos e meninas, 

abordou essa questão, que envolve a afetividade, a sociabilidade e a moralidade dos(as) 

alunos(as). Ao final da aula ela pôde perceber que, a respeito disso, os(as) alunos(as) 

aprenderam. 
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 Uma característica muito importante dessa aula tem mais a ver com o método do que 

com o conteúdo. A professora localizou um conflito e não o negou. Sabia que entre o que ela 

propunha e o que os(as) alunos(as) queriam, havia um conflito. Havia ainda um outro, que era o 

que existia entre os interesses das meninas e os dos meninos. Ao invés de negar os conflitos, 

aproveitou-o para educar. Sugeriu um jogo em que esses conflitos pudessem ser vividos e 

superados. Trata-se de uma atitude em que um educador pode oportunizar aos(as) alunos(as) 

certa conscientização a respeito das questões em conflito, no caso, aprender a conviver, a superar 

essa relação preconceituosa que impede o convívio, na aula, entre pessoas de gêneros diferentes. 

Paulo Freire fazia isso quando praticava sua Pedagogia do Oprimido (2005). Enrique Dussel 

(2000), comentando as idéias de Freire, dizia que aquele educador reconhecia que “... é a vítima 

quem toma consciência crítica. O(a) educador(a) lhe possibilita o descobrimento da sua condição 

de vítima. Isto é, a ‘consciência’ não chega à vítima ‘de fora’, mas surge ‘de dentro’ da sua 

própria consciência despertada pelo educador” (DUSSEL, 2000, p.439). Claro, são universos 

diferentes, o de Paulo Freire, adultos que se alfabetizavam, o da professora, com seus alunos 

pouco mais que crianças. No entanto, criar oportunidades para que os(as) alunos(as) se 

conscientizem das coisas mobilizadas nas ações pedagógicas é importante em ambos os casos. 

Os(as) alunos(as) precisam, vivendo os conteúdos específicos, ter consciência do próprio corpo, 

das relações com os outros, das questões morais, dos sentimentos e assim por diante. Porém, 

mesmo sendo universos diferentes, concorda-se com a idéia de Paulo Freire (2006). Ele diz, em 

Pedagogia da Esperança, que, 

 
Uma das tarefas do educador ou da educadora progressista, através da análise política, 
séria e correta, é desvelar as possibilidades, não importam os obstáculos, para a 
esperança, sem a qual pouco podemos fazer porque dificilmente lutamos e quando 
lutamos, enquanto desesperançados ou desesperados, a nossa é uma luta suicida, é um 
corpo-a-corpo puramente vingativo (FREIRE, 2006, p.11). 

 

6. A AULA QUE TEMOS E A AULA QUE QUEREMOS 

 
 Entre outras coisas, os(as) professores(as) de Educação Física da Rede Municipal 

lembram que boas aulas dependem, também, de terem eles(as) boa saúde. Muitas vezes esse 

trabalho é exercido ao ar livre, em horários de sol forte. Falar ao ar livre é muito mais 

desgastante que fazê-lo em sala de aula. Ou seja, os(as) professores(as)(as) lembram que essa 

questão terá que ser vista pelas autoridades, como condição para, de fato, chega-se a ter aulas de 

muito boa qualidade. Isso não impede, no entanto, que, servindo-se de bons planejamentos, 

os(as) professores(as)(as) não possam dar aulas de qualidade e, inclusive, melhorá-las. Por 

exemplo, levar em conta o conhecimento que os(as) alunos(as) possuem quando chegam às 
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escolas é um fator decisivo para bem planejar as aulas. Seria esse um ponto de partida para as 

demais realizações. Outro fator indispensável é a criatividade dos(as) professores(as)(as), aliada 

à dos(as) alunos(as). Improvisações conseqüentes, com base nos acontecimentos de cada aula 

devem ser consideradas, não para que elas encubram deficiências do(a) professor(a) ou da 

escola, mas para aproveitar os bons momentos e fazer a aula progredir em função de 

determinados temas. 

 Lembram os(as) professores(as)(as) da Rede Municipal que as relações afetivas entre 

alunos e professores(as) precisam integrar os planejamentos curriculares. As pessoas são ligadas 

por afetos. Uma aula não é um desenrolar mecânico de procedimentos técnicos, apenas; antes, é 

um conjunto complexo de relações afetivas em que confiança, amor e auto-estima, entre outros 

sentimentos, decidem o sucesso ou o fracasso de um programa. Nesse caso, sem dúvida, a 

aproximação da escola com as famílias dos(as) alunos(as) é indispensável. 

 Em estudo elaborado sobre as principais potencialidades e carências dos(as) 

professores(as) de Educação Física, inclusive da Rede Municipal de Florianópolis, Schnorr e 

Serafin (2007) apontam como a principal potencialidade destes professores(as), a relação de 

proximidade com o contexto de vida dos(as) alunos(as), bem como, a relação de confiança e 

afetividade por ambas as partes. As aulas de Educação Física são vistas como um dos espaços 

mais propícios e oportunos para troca de experiências cotidianas entre os(as) alunos(as) e com 

os(as) professores(as)(as), onde rotineiramente são discutidos valores e atitudes relativas ao 

comportamento diário/histórico da sociedade. 

 Uma educação, para ser completa, tem que ser perpassada fortemente por valores éticos. 

A Educação Física deve estender seus instrumentos para que componentes sociais integrem sua 

abordagem educacional. 

 Nas séries iniciais, a diversidade deve dar o tom das aulas. As situações devem ser 

diversificadas, as vivências corporais precisam ser de qualidade e originais, sempre recorrendo 

às atividades lúdicas. Nessas primeiras séries, os(as) alunos(as) precisam conhecer o próprio 

corpo, fazendo-o enquanto brincam. O esporte não deve ficar fora dessas séries iniciais, desde 

que sejam aprendidos de maneira lúdica. Alunos com deficiência não podem ser excluídos das 

aulas de Educação Física, mas os(as) professores(as)(as) precisam de maior suporte para dar 

conta dessa questão, ou seja, necessitam de formação especial. 

 Sempre se ouve que os(as) alunos(as) devem contribuir no planejamento das aulas. 

Antes de cada aula, uma conversa com os(as) alunos(as) sobre os propósitos do(a) professor(a) 

inclui os(as) alunos(as) no planejamento, pois, a partir daí, sugestões deles podem ser integradas 

à aula. No desenrolar das atividades, estas podem ser planejadas de forma a serem flexíveis. 
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Alguns momentos da aula são privilegiados, como aqueles em que os(as) alunos(as) se reúnem 

entre si ou com o(a) professor(a) para opinar e dar sugestões. Conflitos surgidos podem ser 

discutidos em rodas de conversa, regras devem ser definidas por todos e assim por diante. Da 

mesma maneira, durante as avaliações, a participação dos(as) alunos(as) deve ser intensa. 

 Quanto ao ambiente de aula, os(as) professores(as) sugerem que ele tem que variar. Não 

se deve, quando possível, dar aulas somente nas quadras. Às vezes a escola disponibiliza outros 

espaços, como salas de aula, galpões, etc., e os(as) professores(as)(as) podem fazer jogos nesses 

locais, ter conversas, desenvolver teorias, e assim por diante. A Educação Física é privilegiada 

quando dispõe de espaços ao ar livre, planejando atividades em ambientes diversificados, como 

os gramados, árvores, praias, etc. A Professora Joice Stefanello, em obra recente, menciona a 

importância de se considerar as questões ecológicas no ensino do esporte para jovens, fundando 

suas idéias nas teorias de Bronfenbrenner (2005). 

 Outro recurso de que se deve valer a Educação Física é o de planejar aulas em que 

os(as) alunos(as) aprendem teorias fazendo práticas, teorizam enquanto realizam atividades 

corporais. Teoria e prática podem se completar, desde que as atividades planejadas provoquem 

situações de conflitos, de dúvidas. Paradas para conversas rápidas podem ser realizadas, com a 

participação dos(as) alunos(as) e do(a) professor(a), de onde emergem reflexões. Não esquecer 

nunca a oportunidade de trabalhar, nesses casos, os valores, as questões morais, quando os(as) 

alunos(as) encontram oportunidade de participar de decisões importantes para o rumo das aulas. 

 Quanto ao planejamento, os(as) professores(as)(as) lembram que os 45 minutos 

tradicionais prejudicam a qualidade das aulas, uma vez que há o deslocamento para a quadra e o 

retorno para a sala, além do arranjo dos materiais. Aulas duplas proporcionariam melhor 

qualidade, melhor aproveitamento dos planos elaborados. 

 Os(as) professores(as) fizeram muitas sugestões quanto aos conteúdos. De modo geral, 

lembram que a gama de conteúdos na área de Educação Física é muito ampla, desde as 

brincadeiras, aos exercícios e aos esportes. Todos devem ser considerados. De modo geral, são 

bons conteúdos, quase sempre lúdicos. Não há por que não lançar mão deles. Porém, precisam 

ser realizados no tempo certo. Esportes e suas regras internacionais, sua complexidade, seriam 

aplicados nas séries mais avançadas. Se forem empregados nas séries iniciais, sempre devem ter 

uma conotação lúdica, sem preocupações com desempenho. Quando o esporte é ensinado numa 

escola, seus objetivos são educacionais, como qualquer matéria escolar. O modo de ensinar, 

portanto, persegue objetivos educacionais que vão além do esporte. Habilidades como as de 

cooperar, de tomar iniciativas, de construir regras, entre outras, são favorecidas pela prática 

educacional do esporte. O mesmo se pode dizer da dança. Em tempo certo, nas séries certas, as 
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danças variam, desde as rodas cantadas, à dança de salão, ao funk e ao jazz, entre outros. Como 

no caso do Esporte, não se trata, na escola, de formar o dançarino, mas de formar bases rítmicas. 

Por outro lado, muitas brincadeiras tradicionais estão esquecidas e precisam ser recuperadas. As 

brincadeiras de pião, taco, bolas de gude, cantigas de roda, etc., podem ser recuperadas com um 

bom trabalho de resgate feito pelos(as) professores(as). 

 
7. CONSIDERAÇÕES 

 
 A Educação Física trabalha seus conteúdos de maneira muito diferente de quase todas 

as outras disciplinas escolares. Serve-se de espaços abertos e realiza atividades afins com os(as) 

alunos(as), tanto das crianças quanto dos jovens. Talvez seja a maior oportunidade educacional, 

considerando a escola Tradicional, de uma criança ser criança durante a aula e o jovem ser 

jovem. A interação entre os(as) alunos(as) e entre estes e os(as) professores(as)(as) torna-se 

muito rica. Quando os(as) professores(as) de Educação Física recorrem às atividades lúdicas 

como principal conteúdo das aulas, elas se tornam bastantes prazerosas. Sabe-se que atualmente, 

dada a atual estrutura social, quando pais e mães trabalham fora de casa, a escola tornou-se ponto 

de encontro, de trocas, de relações muito intensas. Aulas como as de Educação Física aproveitam 

melhor o atual momento que os espaços fechados. Outra coisa muito importante nas aulas de 

Educação Física é que as atividades são quase sempre feitas em grupo. O coletivo ganha enorme 

importância, enquanto que a escola tradicional, além de fechar os(as) alunos(as) em espaços 

reduzidos de salas e carteiras, recorre, de modo geral, aos trabalhos individuais. Portanto, quando 

se vê no espaço aberto da Educação Física, o(a) aluno(a) reconhece ter por ele maior afinidade. 

O fato de trabalhar muito com jogos coletivos favorece, na Educação Física, o desenvolvimento 

das práticas cooperativas. Um dos trabalhos mencionados pelos(as) professores(as) foi o do Prof. 

Sidnei Rodrigues Batista, a respeito da importância dos jogos cooperativos (2006). 

 Os(as) professores(as) de Educação Física precisam ser valorizados pelo conjunto da 

escola. A autonomia desses profissionais passa pelo fortalecimento de seu conhecimento e pela 

exposição clara dos objetivos da disciplina Educação Física. Não só os documentos oficiais dos 

governos, como os PCN’s e as propostas curriculares têm que ser alvo de estudos, mas também 

as teorias que fundamentam os processos educacionais. A boa formação dos(as) professore(as) 

de Educação Física pode permitir uma maior integração com os(as) professores(as)(as) de outras 

disciplinas. Essa integração depende bastante de serem deixadas claras as relações que podem 

ser estabelecidas com tais disciplinas. Claro que a Educação Física não poderá trabalhar como 

suporte de outras matérias apenas. Não atua para ajudar a ensinar Matemática ou Português, mas 

atua para fortalecer o pensamento, as relações sociais, o sentido estético, a ética e a afetividade. 
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Quando as aulas práticas promovem reflexões, o conhecimento se amplia e se estende além dos 

limites das práticas físicas, fortalecendo os instrumentos gerais de aprendizagem. 

 Cada disciplina escolar tem sua cultura específica, seus conteúdos típicos. Com a 

Educação Física isso não é diferente. Sabe-se que fazem parte dos conteúdos típicos, da 

Educação Física, conjuntos culturais como os esportes, as brincadeiras infantis, as danças, as 

ginásticas, etc. Portanto, quando uma disciplina está sendo ministrada aos(as) alunos(as), antes 

de qualquer coisa, esses conteúdos típicos precisam ser ensinados. Porém, além deles, há outros 

conhecimentos, igualmente importantes. Por exemplo, é tão importante aprender a pensar bem 

quanto aprender certos conteúdos da Matemática. De maneira que, ensinando um conteúdo, a 

Matemática tem que ensinar o(a) aluno(a) também a pensar melhor. No caso da Educação Física, 

dá-se o mesmo. Ao ensinar um conteúdo como, por exemplo, o futebol, o(a) professor(a) ou a 

professora deveriam ensinar-lhe outros conhecimentos, como o de cooperar, o de pensar 

criticamente, o de construir regras de convivência, o de conhecer o próprio corpo, e assim por 

diante. Quanto mais aprofundados os conhecimentos desenvolvidos em cada aula, quanto mais 

básicos, mais eles se comunicam com os conhecimentos, não só de outras disciplinas, como de 

outros setores de vida. Trata-se de uma educação Transdisciplinar. Ou seja, como afirma a Profa. 

Márcia Regina Grespan (2002), não se trata apenas de considerar os conteúdos, mas, também, a 

maneira de ensiná-los. 

 Para que um aluno aprenda a pensar, por exemplo, quando aprende futebol, essa aula 

deveria ser dada de modo que as ações gerassem dúvidas, problemas, fazendo os(as) alunos(as) 

refletirem sobre a atividade, falarem sobre ela, até superar os conflitos surgidos. Numa situação 

de jogo coletivo, o(a) professor(a) pode provocar um conflito de ordem moral, que será superado 

na medida em que, ajudados pelo(a) professor(a), os(as) alunos(as) consigam elaborar regras que 

permitam a continuação do jogo. Os conflitos, as dúvidas, os problemas criados, na medida em 

que geram questões, reflexões, soluções, produzem nos(as) alunos(as) certo nível de consciência, 

isto é, um refletir a ação, uma observação da ação realizada, um olhar para dentro. As ações 

conscientizadas formam o pensamento crítico, retornam às ações práticas, fortalecendo-as, 

aguçam a curiosidade e ensinam a aprender (1992). 

 O objetivo maior da disciplina Educação Física é a de promover a educação corporal 

dos(as) alunos(as). Quando se diz educação corporal, não se refere, especificamente, à 

preparação física, nos moldes da Educação Física mais tradicional, mas a uma educação integral, 

que reconheça nossa condição corporal. Nesse sentido, a Educação Física marca uma diferença, 

comparativamente à educação tradicional: os(as) alunos(as) não precisam ter seus movimentos 
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restringidos, podem atuar com mais liberdade, podem agir corporalmente, de modo a estarem 

mais próximos daquilo que é a realidade da criança. 
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MATEMÁTICA 

 

Manoel José Decon 
Maria Auxiliadora Maroneze de Abreu (Dolly) 

Sandra Regina Engelke 
 

 

Com o intuito de sistematizar o documento que trata sobre a Matemática no âmbito do 

currículo do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, estabeleceu-se 

uma metodologia de trabalho que privilegia a participação, o estudo, a pesquisa, a discussão 

numa perspectiva coletiva e solidária. Ou seja, buscou-se fortalecer o desenvolvimento de um 

trabalho que possibilite a todos a condição de protagonista e autores cientes de seu papel social, 

político e educativo. É importante frizar que, nesse empreendimento, participaram os(as) 

professores(as) pedagogos das séries iniciais e os(as) professores(as) licenciados em Matemática 

da 5ª à 8ª séries. 

 Dessa forma, procedeu-se ao mapeamento, à análise e à discussão de propostas 

curriculares de Matemática de diversos sistemas educacionais estaduais e municipais, a fim de 

obter um diagnóstico claro sobre a questão da Matemática em termos teóricos e metodológicos e 

suas implicações na prática pedagógica, mais especificamente, na aprendizagem dos conceitos 

desta área do conhecimento. 

 A partir disso, estabeleceu-se a estrutura básica do texto e quais os aspectos a serem 

contemplados, considerando-se a perspectiva histórico-cultural como pano de fundo. 

 Elegeu-se então, os consultores Prof. Ms. Manoel José Decon e a Profª Ms. Maria 

Auxiliadora Maroneze de Abreu, para nos subsidiarem nessa tarefa visando redimensionar os 

conceitos, os conteúdos, as metodologias e a avaliação a serem considerados e trabalhados. 

 Em seguida, procedeu-se ao aprofundamento de alguns conceitos essenciais ao processo 

ensino e aprendizagem da Matemática, com suas respectivas metodologias. Feitas as discussões 

preliminares, decidiu-se pelo estabelecimento do foco “as práticas pedagógicas no ensino da 

Matemática”, a partir das quais se buscou redimensioná-las, reafirmá-las ou excluí-las quando 

necessário, considerando a validade social e pedagógica das mesmas. 

 

1. PROPOSTA CURRICULAR DE MATEMÁTICA: CONSIDERAÇÕES  INICIAIS 

 

Tudo, creio, já foi pensado e dito por tantos e tontos, ou 
quase tudo. Então, o que se pode fazer de melhor é dizer de 
outra forma. É "des-ter" o assunto. Se for para tirar gesto 
poético, vai bem perverter a linguagem... Temos que 
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molecar o idioma para que ele não morra de clichês. O 
nosso paladar de ler anda com tédio. É preciso propor 
novos enlaces para as palavras. Há que se encontrar a 
primeira vez numa frase para ser-se poeta nela. 

MANOEL DE BARROS (poeta mato-grossense) 
 

 Nas últimas décadas, ampliou-se o acesso à educação escolar no Brasil, com a oferta de 

ensino institucionalizado às diferentes camadas sociais, oportunizando-se desta forma um espaço 

para o desenvolvimento do cidadão e a construção da cidadania. Mas para garantir o direito à 

educação, faz-se necessária a implementação de políticas públicas eficientes que: contemplem a 

formação e a valorização do(a) educador(a); a criação de projetos de ensino e práticas educativas 

inovadoras e eficazes que contribuam para a transformação da escola num espaço de 

aprendizagens significativas; que garantam a permanência do(a) aluno(a); e a qualidade do 

ensino ofertado. Entende-se assim, que este processo educativo deve contribuir para a melhoria 

da qualidade de vida dos sujeitos, para a construção de uma sociedade com oportunidades iguais 

para todos. 

 Com este entendimento é que o grupo de professores de Matemática, das escolas 

pertencentes à Prefeitura Municipal de Florianópolis, com a colaboração dos consultores, 

produziu esta proposta. 

 Na produção de material pedagógico que tem por objetivo subsidiar a ação docente, é 

necessário explicitar quais são as teorias educacionais, as concepções de sociedade, educação, e 

aprendizagem que fundamentam o trabalho. Desta forma, apresentam-se os conceitos para 

fundamentar teoricamente e direcionar o trabalho pedagógico. 

 

2. CONCEPÇÃO DE SOCIEDADE 

 

 A sociedade atual vive um paradoxo: por um lado o desenvolvimento científico e 

tecnológico que permite uma qualidade de vida sequer sonhada há um século; por outro lado, um 

mundo de injustiças sociais, má distribuição de renda, que caracteriza os países do Terceiro 

Mundo, e que coloca a maioria dessa população em níveis abaixo da miséria. Neste contexto está 

inserido o papel da escola.  

 O conhecimento formal, historicamente acumulado, precisa ser transmitido de forma 

competente e sistematizada. Esse conhecimento deve ser instrumentalizado, para que os(as) 

alunos(as) compreendam a sociedade e possam atuar de forma crítica sobre ela (Siedel, Isolani, 

França, Melão, 1999). 
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Sociedade é o conjunto de pessoas que constituem um sistema semi-aberto cujas 

interações – em sua maioria – são feitas com indivíduos do mesmo grupo, ou seja, é possível 

conceituar sociedade como um grupo de pessoas que vivem juntas em comunidades organizadas. 

Etimologicamente, a palavra sociedade deriva do latim societas (associação amistosa com 

outros). A palavra latina societas deriva de socius que significa companheiro, desta forma 

sociedade significa um coletivo de sujeitos que partilham interesses, preocupações e expectativas 

sobre um objetivo comum. A concepção de sociedade é resultado da forma como os homens e 

mulheres estabelecem relações entre si, para a produção de sua existência. 

 O modelo econômico vigente, ditado pelo capitalismo, determina a dinâmica de 

funcionamento da sociedade na atualidade. A imposição dos valores éticos, morais e culturais 

dominantes ditam o estilo de vida atual como: a criação do desejo de consumo exagerado de 

bens e serviços, a privatização e mercantilização da Ciência e Tecnologia e a transformação do 

conhecimento em mercadoria, no âmbito da educação formal. Resistindo a este modelo 

hegemônico de sociedade capitalista surge um movimento emergente de regulação social, que se 

expressa através dos movimentos sociais e segmentos organizados da sociedade. 

 Esses movimentos sociais, diante da maximização da concentração de riquezas, da 

desigualdade entre nações e entre grupos sociais, do desemprego em nível mundial, do processo 

de descaracterização da identidade cultural das nações e da submissão da sociedade ao 

capitalista, lutam em prol de uma sociedade justa em direitos e igualitária em oportunidades. 

Defendem a construção de um coletivo onde o ser humano deve ser o parâmetro da vida 

rompendo com o modelo econômico-social vigente, buscando um desenvolvimento social que 

contemple: economia, educação, saúde, segurança, moradia e lazer. 

 Há a necessidade de se ultrapassar a visão ideológica imposta pela globalização para 

desmistificar o domínio que o capital continua exercendo em cada momento histórico. 

 Este processo de transformação almejado por muitos tem como principal instrumento de 

luta a educação. Para vencer os desafios que se apresentam à educação é necessário compreender 

que o cenário social contemporâneo caracteriza-se pela velocidade e pelo caráter permanente das 

transformações que em outro tempo, teriam levado séculos e hoje se concretizam quase 

instantaneamente. Estas transformações geram crises as quais o homem ainda terá de se 

acostumar, dentre elas o crescimento assustador da quantidade de conhecimentos e informações, 

hoje disponíveis que provocam necessidade do sujeito especializar-se, fazer opções, estar em 

processo contínuo de formação. 
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3. CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 

 
 A educação, para os clássicos como Durkheim, expressa uma doutrina pedagógica que se 

apóia na concepção do homem e sociedade. O processo educacional emerge através da família, 

igreja, escola e comunidade. Este processo é realizado pela família e também pelas escolas e 

universidades: 

 

A ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda não estão maduras para a 
vida social, tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança determinados números de 
estados físicos, intelectuais e morais que dele reclamam, por um lado, a sociedade 
política em seu conjunto, e por outro, o meio especifico ao qual está destinado 
(DURKHEIM, 1973:44). 

 

 A evolução do conceito e da concepção de educação acompanha as exigências da 

sociedade em cada tempo. Atualmente, para os teóricos adeptos da concepção histórico-cultural, 

educação é o processo em que os sujeitos interagem, se expressam e se modificam e modificam o 

outro em suas múltiplas possibilidades: elaborar, reelaborar, metabolizar, assimilar, apropriar-se 

e socializar conhecimentos, seja no espaço formal (acadêmico), seja em outras instâncias da 

sociedade, construindo desta forma a cultura e a transcendência. Para o educador Neidson 

Rodrigues (2001): 

 

A aquisição de conhecimentos e a sua utilização prática na forma de habilidades 
tornaram-se, ao longo dos últimos dois séculos, nos fins e meios para todas as 
atividades educacionais nas sociedades modernas e constituem em instrumentos 
fundamentais a serem possuídos por cada indivíduo na sociedade. O modo de aquisição 
e de distribuição desses conhecimentos e habilidades se constituiu em paradigma que 
organiza todos os processos educativos, e estabelece o grau de responsabilidade para 
sua implementação por parte do poder público ou da iniciativa privada, nos planos 
individuais e coletivos, particulares e universais. No interior desse paradigma, as idéias 
de educação e de educação escolar se fundem e estabelecem limites conceituais sobre os 
quais se constroem os discursos reflexivos sobre os conteúdos da educação, bem como 
sobre os objetivos e os meios das políticas educacionais (RODRIGUES, 2001). 

 

 Essencial explicitar também o conceito de currículo. Segundo Pacheco (1996, p.15)  

“(...)currículo, proveniente do étimo latino currere, significa caminho, jornada, trajetória, 

percurso a seguir e encerra por isso duas idéias principais: uma de seqüência ordenada, outra de 

noção de totalidade de estudos”. Ainda para o mesmo autor “currículo é todo o conjunto de ações 

desenvolvidas pela escola no sentido de oportunidades para a aprendizagem”. O currículo está no 

centro da atividade educacional e de acordo com Silva (1995) a escola não está apenas histórica 

e socialmente montada para organizar as experiências de conhecimento de crianças e jovens com 

o objetivo de produzir uma determinada identidade individual e social. Ela, de fato “(...) funciona 
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dessa forma. Isto é, o currículo constitui o núcleo do processo institucionalizado de educação” 

(SILVA, 1995, p.184).  

 Nesse sentido, cabe reconhecer que nenhum currículo – como nenhum fato ou aspecto no 

campo educacional – é desprovido de intencionalidade. A intencionalidade de uma proposta 

curricular precisa ser explícita e reconhecida, e deve ser sempre atualizada. 

 

4. CONCEPÇÃO DE APRENDIZAGEM 

 

 Em 1988, a UNESCO elencou quatro eixos diretivos para o processo ensino e 

aprendizagem – aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser – 

que, em conjunto, devem estabelecer a relação dos conhecimentos de diferentes componentes 

curriculares. O mais significativo para a reflexão para este tempo histórico é o entendimento da 

dimensão social que a aprendizagem exerce no processo de construção da cidadania, 

contribuindo como instrumento de compreensão e intervenção na realidade em que vivem alunos 

e professores. 

 Para o educador brasileiro Paulo Freire, a principal função da educação é seu caráter 

libertador. Para este autor ensinar seria, fundamentalmente, educar para a liberdade, a “educação 

para o homem-sujeito” (FREIRE, 1981, p.36). Freire compreendia a educação, não como 

condicionamento social, mas voltada para a liberdade e a autonomia.  

 A concepção de aprendizagem adotada nesta Proposta de Matemática é a explicitada por 

Vygotsky (1987 e 1998) que afirma que o desenvolvimento mental da criança é um processo 

contínuo de aquisição de controle ativo sobre funções inicialmente passivas. Desde os primeiros 

dias, as atividades da criança adquirem um significado próprio num sistema de comportamento 

social e, sendo dirigidas a objetivos definidos, são refratadas através do prisma do ambiente da 

criança.  

 É fundamental, também, o sentido que confere Vygotsky ao contexto cultural: “a cultura 

torna-se parte da natureza humana em um processo histórico que, ao longo do desenvolvimento 

da espécie e do indivíduo, molda o funcionamento psicológico do homem” (Oliveira, 1992, 24). 

Assim, os conceitos são construções culturais, internalizadas pelos indivíduos ao longo de seu 

processo de desenvolvimento. A linguagem é um exemplo disso como sistema de relações 

(verbos e sintaxe) e generalizações (a palavra cavalo, por exemplo, embora se refira à mesma 

idéia do animal, tem significados pessoais diversos).  

 Segundo Vygotsky (1987), a interação social é a origem e o motor da aprendizagem e do 

desenvolvimento intelectual. Todas as funções no desenvolvimento do ser humano aparecem 
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primeiro no nível social (interpessoal), depois, no nível individual (intrapessoal). A 

aprendizagem humana pressupõe uma natureza social específica e um processo através dos quais 

as pessoas penetram na vida intelectual daquelas que as cercam. Ainda de acordo com a 

concepção histórico-cultural, a aprendizagem é o processo de apropriação dos conhecimentos 

historicamente produzidos e sistematizados pela humanidade, apropriação esta que permite a 

leitura, interpretação e transformação da realidade por parte do sujeito. 

 

5. CONCEPÇÃO DE MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Compreendendo o que é Matemática 
 
 

A filosofia está escrita nesse grandíssimo livro que temos 
aberto ante os olhos, isto é, o universo, mas não pode 
entender-se se antes não se aprender a entender a sua 
língua, a conhecer os caracteres em que está escrito. Está 
escrito em língua matemática e os seus caracteres são 
triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as 
quais é impossível entender sequer uma palavra; sem eles é 
como andar às voltas, em vão, num obscuro labirinto. 

GALILEU 
 

 O termo Matemática (do grego máthema: ciência, conhecimento, aprendizagem), é o 

estudo de padrões de quantidade, estrutura, mudanças e espaço. É o campo de conhecimento que 

tem por objeto de estudo as relações entre os números, as formas, as grandezas e as operações 

entre estes elementos; mas na atualidade é cada vez mais a ciência do padrão e da estrutura 

dedutiva. Para alguns autores a Matemática é uma ferramenta especialmente adaptada ao 

tratamento das noções abstratas de qualquer natureza e, neste domínio, seu poder é ilimitado. 

 No pequeno dicionário de Matemática (IMENES, 1998), encontra-se a seguinte 

explicação para o termo Matemática: 

 

Palavra de origem grega que significa “aquilo que se pode aprender”. Não é fácil dar 
uma idéia do que vem a ser matemática, e os dicionários dão definições bastante 
diversas. Uma possibilidade é considerá-la como a ciência que estuda quantidades e 
formas. Pode-se acrescentar que ela é uma linguagem, isto é, uma maneira de 
representar e falar ou escrever sobre quantidades e formas. A matemática tem vários 
ramos ou divisões, sendo as principais: álgebra, geometria, aritmética estatística e 
medidas (IMENES, 1998). 

 

 Para ensinar Matemática é preciso compreendê-la como uma ciência que reflete aspectos 

do mundo real, destacadamente aspectos da natureza, embora seu campo de aplicação se amplie 

constantemente. É entender o conhecimento matemático como fruto de um processo do qual 

fazem parte a imaginação, as conjecturas, as críticas, os erros e os acertos. Como um amplo 
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campo de relações, regularidades e coerências que despertam a capacidade de visualizar, 

analisar, representar, generalizar, projetar, prever e abstrair favorecendo a estruturação do 

pensamento lógico. 

 

6. O QUE É EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 A partir da metade da década de 80, os pesquisadores passaram a se interessar, por um 

lado, sobre como os(as) professores(as) manifestam seu conhecimento e suas crenças no 

processo de ensino, e por outro lado, sobre como os(as) alunos(as) apreendem e compreendem 

aspectos específicos da Matemática. Estes estudos e pesquisas sobre os saberes profissionais 

do(a) educador(a), a forma como organizam e ministram suas aulas, as concepções de 

aprendizagem que orientam a sua ação docente, dentre outros, dão origem à Educação 

Matemática.  

 Fiorentini (1990), explica a origem da Educação Matemática, no Brasil, como um 

movimento que surge em oposição à Matemática Moderna. Sua ocupação principal passou a ser 

o processo ensino e aprendizagem, com o empirismo escolanovista e, posteriormente, ganharam 

corpo os estudos da Psicologia Cognitiva e o Construtivismo Piagetiano. A partir da década de 

80, a Educação Matemática passou a discutir a relação(a) professor(a)/aluno e o saber 

matemático. 

 Para D’Ambrósio (1990) a Educação Matemática pode ser definida como um ramo da 

educação, uma especialização, e também como estudo e desenvolvimento de técnicas ou modos 

mais eficientes de se ensinar, ou ainda como estudo de ensino e aprendizagem da Matemática; 

ela aborda todos esses e inúmeros outros desafios da educação. É uma prática pedagógica 

focalizada na realidade vivida nos ambientes de ensino e aprendizagem da Matemática. 

 Atualmente, diversas são as correntes de pensamento que apontam alternativas 

metodológicas para a solução dos problemas pertinentes ao processo ensino e aprendizagem da 

Matemática. 

 A educadora Maria Aparecida Bicudo (1999), afirma que 

 

Trabalhar com educação matemática significa buscar o sentido daquilo que se faz ao 
ensinar e aprender matemática, dos conteúdos matemáticos veiculados na cultura, quer 
sejam aqueles do senso comum e do cotidiano vivido pelos sujeitos, quer sejam os 
veiculados em livros, revistas especializadas e na academia; das ideologias que 
permeiam as redes de significados das concepções matemáticas, das concepções 
pedagógicas, da prática educacional. É buscar compreender o sentido que o mundo faz 
para cada participante de um processo específico de ensino e de aprendizagem (...) é 
ficar atento ao outro, co-sujeito do mundo-vida, interlocutor do compreendido e 
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presença nuclear do processo de autoconhecimento. É proceder constante e 
sistematicamente a análise, a reflexão e a crítica das verdades aceitas (BICUDO, 1999). 

 

 As discussões sobre ensino da Matemática e Educação Matemática são freqüentes entre 

os profissionais da Área, e as divergências se apresentam em diferentes níveis: para alguns, o 

“ensino” está vinculado a um entendimento linear, a-histórico, caracterizado pela escola 

tradicional, ou seja, o(a) professor(a) apenas transmite conhecimentos, sem contextualizá-los, 

sem vínculos com a realidade e o(a) aluno(a) “assimila” para ser aprovado na escola. Outros 

entendem que ensino e Educação Matemática são sinônimos a têm os mesmos objetivos. Para 

Duval,  

 

o objetivo do ensino da matemática, em formação inicial, não é nem formar futuros 
matemáticos, nem dar aos alunos instrumentos que só lhes serão eventualmente úteis 
muito mais tarde, e sim contribuir para o desenvolvimento geral de suas capacidades de 
raciocínio, análise e de visualização (DUVAL, 2002, p.11). 

 

 Educar matematicamente o sujeito, é instrumentalizá-lo para a compreensão e 

transformação da realidade na busca por uma sociedade justa e igualitária e para a construção da 

responsabilidade social e da cidadania. De acordo com Lins (1997), 

  

(...) queremos mudar porque não acreditamos que aprender Matemática seja coisa para 
uns poucos; não acreditamos que uma sociedade justa possa ser construída enquanto 
tanta gente fica impedida de entender tantas idéias matemáticas que aparecem o tempo 
todo, desde nas compras a prazo e na inflação, até os vários tipos de dados estatísticos e 
as escalas dos mapas (LINS, 1997). 

 

 Dentre os estudos mais significativos, em Educação Matemática, que buscam romper as 

barreiras entre o conhecimento matemático e a apropriação do mesmo pelo(a) aluno(a), 

destacam-se: Etnomatemática; Modelagem Matemática; Resolução de Problemas; Pedagogia de 

Projetos; Teoria da Atividade e História da Matemática.  

 

7. CAMINHOS OU OPÇÕES METODOLÓGICAS 

 

7.1. Etnomatemática 

 

Muitas pessoas usam matemática na sua vida diária, sem terem sequer freqüentado 
escola. Às vezes, essa matemática é mais profunda do que se suspeita. Ao construir seu 
barraco, uma pessoa analfabeta, que nunca aprendeu a ler ou a escrever, usa o teorema 
de Pitágoras, calcula áreas, utiliza o conceito e as propriedades das diagonais do 
retângulo, etc (D’AMBRÓSIO, 1998). 
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 Manejar quantidades e conseqüentemente números, formas e relações geométricas, 

medidas, classificações, em resumo, tudo que é do domínio da Matemática, obedece a 

orientações muito diferentes, ligadas ao modelo cultural ao qual o indivíduo pertence. Cada 

grupo cultural tem sua diferente forma da matematizar. Não respeitar essa particularidade é 

negar um passado cultural e colocar em jogo o processo de liberação do grupo. 

 Segundo D’Ambrósio (1996), Etnomatemática tem um significado muito mais amplo do 

que “etno” e “matemática”. Muito mais do que simplesmente uma associação a etnias. “Etno” se 

refere a grupos culturais identificáveis e inclui memória cultural, códigos, símbolos, mitos e até 

maneiras específicas de raciocinar e inferir. Do mesmo modo, “matemática” também é encarada 

de forma mais ampla que inclui contar, medir, fazer contas, classificar, ordenar, inferir e 

modelar. A Etnomatemática se situa numa área de transição entre a Antropologia Cultural e a 

Matemática Institucional. 

 

7.2. Modelagem /Modelação Matemática 

 

 A modelagem é um produto da sofisticação teórica da Ciência e o seu objetivo é 

constituir objetos simples com as ferramentas da Matemática visando à sofisticação de 

instrumentos que possibilitem a compreensão de fenômenos físicos, naturais, sociais ou 

culturais, suas tendências no tempo e a formulação de programas de intervenção que possam 

ordenar, organizar, mudar, prever e mesmo prevenir, no que diz respeito à sua ocorrência e seus 

desdobramentos. Os modelos são desenvolvidos a partir de uma elaboração cuidadosa de idéias 

voltadas para partes do fenômeno, que permitirão a aferição das suas hipóteses em confronto 

com as observações. 

 

As aplicações da modelagem matemática, com o amplo desenvolvimento das 
tecnologias de informação, abrem-se, contudo, para os mais diversos campos do 
conhecimento e dos interesses tecnológicos e econômicos: desde o futebol, em que o 
Tira-Teima aparece na telinha da Globo para dirimir dúvidas sobre lances polêmicos do 
jogo, passando por programas mais sofisticados, como o Juiz Virtual, até as aplicações 
em medicina, em bio-matemática, em economia e finanças, em meteorologia, em meio 
ambiente, em manutenção de equipamentos pesados e de alta complexidade, em 
música, em administração e planejamento de projetos empresariais, em inteligência 
artificial, enfim, nos mais diferentes aspectos da vida e de suas manifestações culturais 
(VOGT, 2004). 
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7.3. Resolução de Problemas 
 

Considerada como uma estratégia para ensinar Matemática, a resolução de problemas 

deve ser o ponto de partida das aulas e não a sua finalização. Vários autores abordam esta 

temática (Polya, Dante, Pozzo, Imenes, dentre outros) e estabelecem algumas etapas para este 

processo. O matemático George Polya estabeleceu quatro etapas para abordar um problema. 

Essas etapas são: 

 

● compreendendo o problema; 

● elaborando uma estratégia; 

● executando a estratégia; 

● revisando a solução. 

 

 Convém destacar que essas etapas não podem ser consideradas como um algoritmo 

rigoroso que deva ser seguido, não podendo também, serem consideradas como uma fórmula 

mágica na resolução de problemas. 

 O grande mérito desta metodologia reside no fato de poder estimular o(a) aluno(a) a 

questionar a sua própria resposta, a questionar o problema, a transformar e gerenciar dados de 

um problema, a formular novos problemas e conjecturas, a produzir suas próprias estratégias 

dando-lhe a oportunidade de ampliação de seus conceitos e conhecimentos a respeito da 

Matemática e de problemas matemáticos da sociedade e do mundo em geral.  

 

7.4. Pedagogia de Projetos 
 

 O termo projeto pode ser entendido de diversas maneiras e revelar diferentes sentidos e 

concepções. Assim, tem-se o projeto político pedagógico, o projeto didático, a pedagogia de 

projetos, o projeto de trabalho, etc. A metodologia da pedagogia de projetos implica uma 

discussão política e uma opção ideológica, que revelam o entendimento e a concepção que se 

tem de educação, de aluno e de conhecimento. Mais do que uma metodologia, o projeto pode ser 

uma outra forma de conceber a educação. 

 A utilização da metodologia da Pedagogia de Projetos implica uma postura investigativa 

e impulsionadora do novo, onde se parte de algo para cercar um problema, definir um conceito, 

investigar perguntas inter-relacionadas, estudar determinada temática e definir um caminho. Na 
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maioria das vezes, é nesse caminho que as questões centrais vão se tornando mais claras, com 

outras descobertas possíveis no percurso.  

 Projeto implica transformação, abertura e crescimento num movimento e entrelaçamento 

de dimensões práticas, intelectuais, emocionais e estéticas que permitem o ato de criação. Sob 

esse prisma, essa metodologia permite práticas de investigação, de contextualização, de interação 

e de participação coletiva na elaboração de significados daquilo que se aprende.  

 No trabalho com projetos, a principal fonte de informação é a pesquisa e o problema 

inicial vai ser fruto da interpretação dos conhecimentos prévios e das dúvidas dos(as) alunos(as). 

Nesta metodologia é fundamental o papel do(a) professor(a), que para atuar como mediador deve 

criar condições de aprendizagem com sentido, e nesse percurso, atua também como pesquisador. 

7.5. Teoria da Atividade 
 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem um 
significado próprio num sistema de comportamento social e, sendo dirigidas a objetivos 
definidos, são refratadas através do prisma do ambiente da criança. O caminho do 
objeto até a criança e desta até o objeto passa através de outra pessoa. Essa estrutura 
humana complexa é o produto de um processo de desenvolvimento profundamente 
enraizado nas ligações entre história individual e história social.(Vygotsky,1989, p.33). 

 

 A Teoria da Atividade é uma decorrência da Psicologia Histórico Cultural de Vygotsky, 

Luria e outros pesquisadores da Academia Soviética de Psicologia. 

 No âmbito dessa teoria, o termo atividade assume um significado mais complexo. 

Segundo ela, atividade é o conjunto de ações e operações que tem uma finalidade, uma 

motivação e uma profunda vinculação com a vida do agente. Logo, muito do que foi 

tradicionalmente chamado de atividade, não pode ser assim considerado no contexto dessa 

teoria. 

 A Teoria da Atividade é uma teoria educacional ligada à concepção sócio-interacionista, 

por ser a concepção da qual podem derivar práticas pedagógicas que rompem com práticas 

educacionais de ensinar bem a quem aprende facilmente e não ensinar a quem tem alguma 

dificuldade de aprender. 

Para que fique bem clara a teoria, é necessário que se façam algumas considerações: 

• seu entendimento permite uma compreensão mais adequada da concepção histórico-

cultural de aprendizagem, ou seja, supera o risco de se compreender aquela concepção 

como uma variante do ambientalismo; 

• o sujeito não está envolvido passivamente num conjunto de relações, mas é visto como 

resultado da sua carga biológica, de sua própria atividade e do processo histórico-cultural 

de sua vida (Fichtner, 1994); 
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• a atividade humana não é um processo natural. O ser humano age impulsionado por 

motivos; age em função de finalidades e faz com interesse o que tem vinculação com a 

sua vida. 

 
 

8. CONCEITOS MATEMÁTICOS 
 

 Para orientar os(as) professores(as) na elaboração do planejamento anual, foi elaborado 

um quadro de conceitos, que se constitui numa proposta de organização dos conteúdos de 

Matemática a serem trabalhados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, a 

partir do ano de 2008. 

 O quadro organiza, em campos conceituais, os conteúdos matemáticos a serem 

trabalhados cronologicamente. As cores são utilizadas para explicitar quando trabalhar os 

conceitos matemáticos.  

 

 

 

QUADRO DE CONCEITOS MATEMÁTICOS 
CAMPOS NUMÉRICOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

1- Números Naturais 
      Produção histórico-cultural         
      Conceito          
      Sistema de numeração decimal          
      Operações         
2 – Números Racionais 
      Produção histórico-cultural          
      Conceito          
      Operações          
2.1 – Números Decimais 
      Proporcionalidade           
      Porcentagem / Juros          
      Sistema Monetário          
3 – Números Inteiros 
      Produção histórico-cultural          
      Conceito          
      Operações          
4 – Números Irracionais e Reais 
      Produção histórico-cultural          
      Conceito          
      Operações          
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CAMPOS ALGÉBRICOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
1 - Álgebra 
     Produção histórico-cultural          
     Seqüências          
     Conceitos          
     Operações com expressões algébricas 
(cálculo algébrico/produtos notáveis/fatoração). 

         

      Equações          
      Inequações          
      Funções          

CAMPOS GEOMÉTRICOS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
1 - Geometria 
      Produção histórico-cultural          
      Espaço tridimensional          
      Elementos do desenho geométrico          
      Representação geométrica no plano          
 2 – Sistema de Medidas 
      Produção histórico-cultural          
      Comprimento          
      Superfície          
      Volume / Capacidade          
      Ângulos          
      Tempo          
      Massa          
      Temperatura          
3 - Trigonometria 
      Produção histórico-cultural          
      Relações métricas no triângulo retângulo          

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
1- Estatística 
      Produção histórico-cultural          
      Noções básicas          
      Tabelas e gráficos          
      Probabilidades          

 
Legenda:  

 
Amarela: representa o(s) ano(s) em que o conteúdo deve ser trabalhado de maneira informal, ou seja, 
apresentando apenas noções e/ou informações sobre o conteúdo, sem que este seja sistematizado.  
Amarelo queimado: representa o(s) ano(s) em que o conteúdo deve ser trabalhado com um pouco 
mais de profundidade. 
Vermelha: representa o(s) ano(s) em que o conteúdo deve ser trabalhado de forma sistematizada, 
utilizando conceitos históricos, formais e linguagem específica da área. 
Marrom claro : representa o(s) ano(s) em que o conteúdo, já formalizado, pode ser utilizado sempre 
que necessário. 

 
 

9. AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 A avaliação é essencial ao processo ensino e aprendizagem, sendo a ele inerente quando 

concebida como problematização, questionamento e reflexão sobre a ação. Conforme Gadotti 

(1984), educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que se vive para superar as 

contradições, comprometendo-se com esse mundo para recriá-lo constantemente. 
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 Quando se concebe a Matemática como um conhecimento histórico, plural, não linear e 

não exato, transforma-se também o entendimento de como avaliar. A avaliação deve ser feita 

sobre o processo de aprendizagem e não somente sobre o resultado. As possibilidades e 

caminhos utilizados para chegar a um resultado na solução de problemas podem ser mais 

adequados para quem os realiza e, muitas vezes, possuem várias ou nenhuma solução 

 

O que se espera de uma avaliação numa perspectiva transformadora é que seus 
resultados constituam parte de um diagnóstico e que, a partir dessa análise da realidade, 
sejam tomadas decisões sobre o que fazer para superar os problemas constatados: 
perceber a necessidade do aluno e intervir na realidade para ajudar a superá-la 
(VASCONCELOS, 1994, p.70). 

 

 Assim, a avaliação, também em Matemática, é a reflexão transformada em ação, que 

impulsiona para novas reflexões. Cabe ao(a) educador(a) uma reflexão permanente sobre a sua 

realidade e um acompanhamento contínuo do educando, na trajetória da construção do 

conhecimento. A avaliação na escola deve ser entendida numa perspectiva de construção do 

conhecimento. Hoffmann (1996) propõe para a realização da avaliação, na perspectiva de 

construção, duas premissas básicas: 

a) confiança na possibilidade do(a) aluno(a) construir as suas próprias verdades;  

b) valorização de suas manifestações e interesses. 

 A avaliação, na perspectiva de construção do conhecimento, abandona a idéia de que o 

ERRO demonstra fracasso e DÚVIDA significa falta de conhecimento. O aparecimento de erros 

e dúvidas dos(as) alunos(as), numa dimensão educativa é um elemento altamente significativo 

para o desenvolvimento da ação educacional, pois permite ao docente a observação e 

investigação de como o(a) aluno(a) se posiciona diante do mundo ao construir suas verdades. 

 Segundo Zacharias (2006), a avaliação em Educação Matemática deve enfocar uma 

ampla gama de tarefas matemáticas e optar por uma visão integral das matemáticas, 

apresentando situações de problemas, que para sua solução requeiram a aplicação de inúmeras 

idéias matemáticas. Para tanto é necessário que o(a) professor(a) evite o enfoque em um amplo 

número de habilidades específicas e isoladas, fazendo uso de situações ou de problemas que 

requeiram para sua solução somente uma ou duas habilidades. 

 

A socialização de conhecimentos produzidos e legitimados socialmente, tendo como 
diretrizes a democratização e qualificação do ensino, é um direito de todos. Nessa 
direção deve caminhar todo o trabalho e, conseqüentemente, a avaliação. Ela não deve 
ser usada para aprovar e/ou reprovar, mas para tomar decisões no sentido de garantir 
que todos se apropriem dos conhecimentos trabalhados (SME, 1996). 
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CIÊNCIAS 
 
 

Silvane Dalpiaz do Carmo 
 

A natureza tem suas medidas 
no infinito ... 

o infinitamente pequeno, 
o infinitamente grande. 

E nosso conhecimento, onde se encaixa? 
O que sabemos? 

O que medimos?O que criamos? 
TEREZINHA ARENDARTCHUK CASTRO 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Ciência e Tecnologia interferem de forma marcante nos rumos das sociedades. Não é 

diferente em Florianópolis, município que se desenvolve de maneira acelerada nos últimos anos 

e que desponta em meio aos pólos de expressivo desenvolvimento tecnológico. Por isso, existe a 

preocupação em propiciar um pouco mais de reflexão dentro das escolas municipais sobre as 

mudanças científicas e tecnológicas que vêm ocorrendo, bem como a necessária atualização 

curricular para acompanhar estas mudanças e introduzi-las na educação, desde os anos iniciais. 

 

Um pouco da nossa história 

 

Buscar elementos entre os fatos ocorridos ao longo dos anos, em que os(as) 

professores(as) de Ciências da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis vêm se reunindo para 

discutir propostas curriculares, não é tarefa fácil. O resgate de momentos sempre será parcial, 

nem sempre reunindo os aspectos que o leitor deseja encontrar. Considerando que sempre haverá 

recortes trazem-se, neste momento, alguns elementos que, do nosso ponto de vista, contribuíram 

para a construção da história recente dos profissionais de Ciências da Rede. 

Entre o período de 1987 a 1992, o grupo realizou encontros quinzenais e/ou mensais 

sem o caráter de formação permanente por iniciativa e organização dos próprios(as) 

professores(as) da área, buscando a unificação entre conteúdos e séries. A partir de 1992, 

conquistou-se um espaço físico para formação permanente. 

No período de 1993 a 1996, os(as) professores(as) foram chamados para discutir e 

estabelecer as novas diretrizes e bases da educação, fundamentadas na Pedagogia Histórica 

Crítica (PHC), cuja fonte é o Materialismo Histórico-Dialético, momento em que se instalou o 

Movimento de Reorganização Curricular – MRC (FLORIANÓPOLIS, 1996). Seguindo este 
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período, entre 1998 e 2000 o desafio foi criar situações em que os(as) professores(as) de 

Ciências das 3ª a 8ª séries desenvolvessem pesquisa em ensino, definindo um tema de sua 

escolha, investigando possibilidades e dificuldades do mesmo em termos de estratégias 

pedagógicas. Foi elaborada uma coletânea de artigos publicados no Movimento de 

Reorganização Didática – MRD (FLORIANÓPOLIS, 2000). Destaca-se que, no ano de 2000, foi 

realizada a I Mostra da Divisão de Educação Fundamental, que ocorreu no dia 23 de outubro, 

com a atividade “Vivências do Ensino de Ciências”, onde foram apresentados os relatos dos 

trabalhos realizados pelos profissionais da área. 

No período de 2001 a 2004, através da formação centralizada e descentralizada, o MRD 

buscou subsídios para a produção social do conhecimento. Em relação ao ensino de Ciências, os 

profissionais consideraram o MRD e buscaram produzir elementos para suas práticas 

pedagógicas. Mais especificamente, o que aconteceu em 2001 foi a análise das propostas 

curriculares, legislação e documentos produzidos na Rede acerca do ensino de Ciências como o 

MRC e o MRD e, ainda, a reflexão sobre o ensino de Ciências e sua função social. Análises e 

discussões tiveram continuidade no ano de 2002, destacando a reflexão sobre os conteúdos 

relevantes, propondo a integração do currículo para o Ensino Fundamental, organizando 

conceitos mínimos por série; e dinamizando o uso dos laboratórios de Ciências, através da 

formação continuada e acompanhamento específico para este espaço. 

Destaca-se, ainda em 2002, a realização do I Seminário de Ciências e a II Mostra de 

Ciências da Rede Municipal de Ensino de Ciências intitulada “Reflexões e Mudanças no Ensino 

de Ciências”, momento em que o grupo de professores de Ciências que participou da formação 

continuada em 2001 apresentou suas reflexões. Este grupo vinha desde o final dos anos 80 

discutindo propostas curriculares, compartilhando seus anseios e socializando suas experiências. 

Apresentou, neste evento, um documento norteando as ações do grupo, contemplando os PCN’s 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) (BRASIL,1998a), o desenvolvimento sustentável, as novas 

tecnologias e os conteúdos mínimos a serem desenvolvidos de 5ª a 8ª séries. Neste encontro, 

também houve a participação de profissionais das séries iniciais, que demonstraram interesse em 

que as discussões se ampliassem, organizando uma proposta curricular para todo o Ensino 

Fundamental. 

Nos anos de 2003 e 2004 aconteceu, respectivamente, a formação continuada com o 

tema: “Noções de ecologia e as inter-relações com o ambiente”, tendo como objetivos a 

desconstrução dos conceito da educação conservacionistas, a formação para os(as) 

professores(as) de 3ª a 8ª séries, retomando as discussões sobre a proposta curricular de Ciências 
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sobre a função social e a ressignificação das concepções do ensino de Ciências, baseadas na 

perspectiva histórico–cultural. 

Ainda em 2004, foi discutida a elaboração e socialização de projetos de trabalho como 

forma de sistematização do espaço e tempo de aprender Ciências e também os aspectos 

avaliativos, conceituais científicos e a organização curricular. Destaca-se, conforme Neves 

(1998), a leitura e escrita como instrumento para aprender Ciências e enquanto pilares da 

educação. 

 Em relação à discussão da proposta curricular de Ciências é importante salientar seu 

redimensionamento. Até 2004 a proposta estava organizada em: 

- Pressupostos teóricos baseados principalmente nos PCN’s; 

- Eixos Norteadores - Ecossistemas, Meio Ambiente e Seres Vivos, Meio Ambiente e Saúde 

e Meio Ambiente e Tecnologia; 

- Eixos Temáticos - Conservação e transferências de energia; diversidade; saúde, cidadania e 

bem-estar social; produção e consumo; reflexões sobre hábitos, atitudes e ética e aplicação do 

método científico. 

A partir de 2004, passou a ser organizada da seguinte forma: 

- Pressupostos teóricos - a ciência como corpo conceitual de conhecimentos (saber); a ciência 

como forma de produção de conhecimentos (fazer) e, a ciência como modalidade de vínculo com 

o saber e a sua produção (ser e conviver); 

- Eixos orientadores - 5ª série: Ambiente com ênfase para os seres vivos I; 6ª série: Ambiente 

com ênfase para os seres vivos II; 7ª série: Ambiente com ênfase para a saúde; 8ª série: 

Ambiente com ênfase para a tecnologia. 

- Eixos temáticos – diversidade; saúde, cidadania e bem-estar social; produção e consumo e 

desenvolvimento sustentável. 

No ano de 2005, houve a continuidade do trabalho através do estudo de metodologias e 

fundamentos para o ensino de Ciências pertinentes à nova estruturação curricular. 

Em 2006, o grupo de professores de Ciências, professores representantes das séries 

iniciais e especialistas em assuntos educacionais, discutiu novamente a proposta curricular dando 

ênfase à Ciência e a Tecnologia e suas implicações sociais, muitas delas bastante distante das 

escolas, também aos conhecimentos que começam a assumir uma importância significativa no 

processo de formação de capacidades científicas. 

Essa iniciativa vem ao encontro das discussões nacionais, acerca da importância da 

permanente atualização do currículo 
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porque documentos dessa natureza indicam no momento presente aquilo que crianças e 
adolescentes precisam conhecer no futuro para estar integrados à sociedade. Ninguém 
sabe com certeza o que realmente é necessário ensinar. Apenas se tem uma idéia. Ora, 
se os conhecimentos considerados essenciais estão sempre em mudança, se a sociedade 
também modifica os conceitos que considera importantes, o currículo ou as referências 
devem acompanhar esse movimento (COLL, 2003). 

 
Nessa perspectiva realizou-se um diagnóstico das dificuldades em relação ao ensino de 

Ciências no Ensino Fundamental, a fim de entender as principais questões que preocupavam os 

profissionais da área. 

Entende-se que tais dificuldades devam ser superadas; no entanto, nem todas dependem 

somente da organização do currículo do Ensino Fundamental. Necessita-se atuar em outras 

instâncias que direta ou indiretamente influenciam nas questões pedagógicas. “A realidade sócio-

cultural e econômica do(a) aluno(a) influencia em seu desempenho, assim como as condições de 

trabalho do(a) professor(a) e o aparato que o sistema oferece para ele se formar e aprimorar sua 

prática", como diz Coll (2003). 

Assim, a intenção do presente documento é delinear considerações acerca das novas 

diretrizes curriculares para a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis na área de Ciências, 

contribuindo para a superação de algumas das dificuldades apontadas. 

 

2. CONCEPÇÃO DE CIÊNCIAS E ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

2.1. O que é Ciência? 

 

 A Ciência constitui-se como um processo da atividade humana, que busca compreensão 

da natureza e seus fenômenos gerando representações de mundo, e que vem se modificando ao 

longo da história da humanidade (BRASIL, 1998b). 

 De acordo com Sousa Santos (1987) a ciência pós-moderna tenta dialogar com outras 

formas de conhecimento, sendo a mais importante, o conhecimento do senso comum. Ao 

contrário da ciência moderna, que desprezava o senso comum, a ciência pós-moderna reconhece 

nele um modo de enriquecer a nossa relação com o mundo, pois é prático e pragmático, 

reproduzindo-se de acordo com trajetórias e experiências de determinado grupo social. Neste 

sentido, a partir do senso comum, não despreza o conhecimento que produz tecnologia, mas 

entende que o desenvolvimento tecnológico deve traduzir-se em sabedoria de vida. Para que isso 

ocorra, é preciso que os conteúdos habitualmente tratados nos cursos de Ciências sejam 

rearticulados, de forma que possam ser freqüentemente revistos e relacionados entre si, 

priorizando uma abordagem dos conceitos no contexto de vivência dos(as) alunos(as) e a 
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discussão e construção dos diversos sentidos que fazem parte das explicações dos fenômenos 

naturais (CARRARA, 2004). 

 Deve-se reconhecer que ciência é diferente de Ciências. A ciência realizada em 

laboratório requer um conjunto de normas e posturas. Seu objetivo é encontrar resultados 

inéditos, que possam explicar o desconhecido. No entanto, quando ministrado em sala de aula, 

requer outro conjunto de procedimentos, cujos objetivos são alcançar resultados esperados, aliás, 

planejados, para que o(a) aluno(a) entenda o que é conhecido. A ciência sabe como procurar, 

mas não conhece os resultados de antemão. O ensino, ao contrário, conhece muito bem quais são 

os objetivos a encontrar, mas as discussões de como proceder para alcançá-los apontam para 

diferentes caminhos. Existe, portanto uma diferença fundamental entre a comunicação de 

conhecimento em congressos científicos, entre cientistas, e a seleção e adaptação de parcelas 

deste conhecimento para ser utilizado na escola por professores e alunos (BIZZO, 1998). 

Portanto, a principal diferença consiste em que os(as) professores(as) têm o compromisso e a 

responsabilidade de traduzir o conhecimento produzido pela ciência para o ensino de Ciências. 

 

2.2. O ensino de Ciências 

 

Ensinar e aprender ciências naturais no Ensino Fundamental se configura em atitude 

crítica e tomada de decisão a favor da vida. É um movimento de interconexões epistemológicas 

entre os diversos saberes, no sentido de inserir os seres humanos na ambiência local e global 

(GUERRA, sd). A aprendizagem efetiva e duradoura em Ciências envolve um processo lento de 

mudanças. As mudanças não se localizam em estruturas de conteúdo ou necessariamente se dá 

através de conflitos e pela substituição de idéias e práticas pré-existentes. Elas são as resultadas 

de uma diferenciação oportuna, entre contextos, realidades, teorias e interpretações de todos os 

envolvidos no processo da construção de conhecimento científico. 

O(a) aluno(a) deve, portanto, ser incentivado a investigar, ter sua curiosidade 

estimulada; ser orientado a propor e buscar a solução de problemas. Deve compreender e 

respeitar as diferenças de opiniões, valorizar a vida em sua diversidade, respeitar à 

individualidade, a coletividade; cuidar de si próprio, cuidar de seu entorno, valorizar o saber e a 

diversidade cultural e assim, aprender a convivência social (TORO, 2002). 

Sendo assim, para que se contribua para a aprendizagem, é importante que os conteúdos 

e procedimentos devam ser construídos pelos(as) alunos(as) por meio de observações, 

comparações e discussões estimuladas por elementos oferecidos pelo(a) professor(a). É 

fundamental estimular a aprendizagem a partir da própria experiência de vida do(a) aluno(a), 
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promovendo atividades que sejam úteis para a vida do indivíduo, proporcionando o 

desenvolvimento da habilidade intelectual, pensamento lógico, capacidade de reflexão, criação, 

discriminação de valores, senso crítico, comunicação, cooperação, decisão, ação e o domínio das 

técnicas de leitura e escrita (FRACALANZA, 1987). 

É imprescindível, portanto, que o(a) aluno(a) conheça o ambiente do qual é integrante, 

goste dele e assim sinta a necessidade de no mínimo conservá-lo. Que ele perceba que atos de 

conservação se devem a ações coletivas, mas começa com sua participação como indivíduo. 

Portanto, o ensino de Ciências deve contribuir para a construção de um cidadão apto a atuar na 

sociedade de maneira positiva. 

O ensino de Ciências deve, além da aprendizagem de conteúdos científicos, oportunizar 

às crianças e jovens a aprendizagem de outros conteúdos como o desenvolvimento de 

habilidades e atitudes. A seguir, apresentam-se alguns pressupostos essenciais ao entendimento 

do que é aprender em Ciências no Ensino Fundamental. 

 

• Conteúdos/Conceitos/Objetivos 
 

 Não se pretende sanar todas as dúvidas em relação aos significados de conteúdo, 

conceito, e objetivos. De acordo com Sacconi (2001), no dicionário essencial da Língua 

Portuguesa, estas palavras apresentam vários significados. Neste documento, entende-se como 

conteúdo “matéria ou assunto de um livro ou documento”, como conceito “idéia de alguma coisa 

formada pela combinação mental de todas suas características (noção geral)” e como objetivos 

“fim a que se pretende chegar”. No entanto, é importante que o profissional de Ciências 

compreenda a abrangência destes campos conceituais a fim de qualificar o processo de 

aprendizagem tornando-o mais significativo. 

 

• Procedimentos/Habilidades/Competências 

 

Assim como se pretende que o(a) aluno(a) desenvolva conhecimento acerca dos 

conteúdos estabelecidos, é importante, que ao longo de sua vida escolar, aprenda a aprender. 

Desenvolver competências e habilidades significa oferecer oportunidade aos(as) alunos(as) de 

praticar e não somente aprender através da memorização (CANTO, 1999). 

Competências são princípios ativos com dimensão cognitiva e sócio-afetiva, que 

constituem o cidadão. São fundamento, base e constituinte da prática humana, nos quais 

pensamento/conhecimento, solidariedade/convivência e emoção/sentimento são dimensões 

inerentes e indissociáveis. A competência humana sempre envolve inteligência, respeito e 
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encantamento (SANTA CATARINA, 2001). Em outras palavras, competências são modalidades 

estruturais da inteligência, ou melhor, ações e operações que se utiliza para estabelecer relações 

com e entre os objetos, situações, fenômenos e pessoas que se deseja conhecer. Já as habilidades 

são especificações das competências estruturais em contextos específicos, decorrem de 

competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do "saber fazer" (INEPE:2001). 

As competências e habilidades são construídas na Educação Básica, pela apropriação 

progressiva dos conceitos científicos essenciais em cada área de conhecimento. Elas são 

ampliadas e construídas através da interação dos conhecimentos, do fazer concreto. Desta forma, 

ela vai refletir analisar, discutir, aprender a fazer e saber fazer (SANTA CATARINA, 2001). 

Competências e conceitos científicos são indissociáveis e são produzidos 

simultaneamente. As competências fundam as habilidades que constituem o saber fazer. Elas são 

historicamente produzidas, constroem-se nas relações sociais. 

Consideram-se competências e habilidades que devem ser enfatizadas ao longo de todos 

os anos escolares: a capacidade de conhecer, de relacionar, de contextualizar, de interpretar, de 

entender, de interagir com o mundo, de agir, de criar, de ter domínio, de conviver e de se 

relacionar, de apropriar-se do conhecimento e desenvolver soluções para problemas. Como 

conseqüência do desenvolvimento de tais competências, o sujeito estabelece relações entre as 

várias áreas do conhecimento e constrói novos significados, pensando, julgando, decidindo, 

propondo e sabendo fazer (SANTA CATARINA, 2001). 

É importante estabelecer que o desenvolvimento de competências e habilidades deva 

estar vinculado aos objetivos e conceitos trabalhados ao longo do Ensino Fundamental. 

 

• Atitudes/Valores/Comportamentos 

 

Desenvolver atitudes é uma questão central no trabalho pedagógico. Existem numerosas 

definições para o termo atitude. Pode ser confundida com comportamentos e está intimamente 

relacionada ao conceito de valores, por vezes não havendo distinção clara entre tais conceitos. 

No entanto, apesar da complexidade estabelecida, a escola não pode deixar de incluir em seu 

projeto educativo o desenvolvimento e a avaliação de atitudes, pois elas constituem dimensões 

fundamentais do desenvolvimento da personalidade das crianças e dos jovens (IIE, 2001). 

Valor é uma idéia que regulamenta o comportamento das pessoas em qualquer situação 

ou momento. São princípios éticos com os quais a pessoa sente forte compromisso emocional e 

que ela emprega como referencial das condutas próprias e alheias (CANTO, 1999). Trabalhar 

valores, então, tem como objetivo desenvolver princípios éticos que norteiam atitudes e 
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comportamentos dos sujeitos envolvidos com o processo de aprendizagem. Mas é necessário ter 

presente “que atitudes se pretendem desenvolver? Com que finalidade? Qual o contexto geral 

que a atitude se desenvolve? Que relação existe entre a atitude e o programa? Que relação existe 

entre a atitude e as necessidades e o interesse dos(as) alunos(as)? Quais os aspetos da atitude que 

serão preferencialmente visados?” (IIE, 2001), a fim de que se possam estabelecer as atitudes a 

serem desenvolvidas e avaliadas. 

 

• Ensinar o quê, afinal? 

 

Em relação à sugestão dos conteúdos a serem desenvolvidos ao longo dos nove anos do 

Ensino Fundamental, que consta neste documento, o entendimento é o mesmo apresentado por 

Fumagalli (1998), onde estabelece as categorias de conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais. 

 
A categoria de conteúdos conceituais abrange diferentes tipos: dados, fatos, conceitos e 
princípios (Coll, 1996; Coll, Pozo, Sarabia, Valls, 1992). Na escola primária, através do 
ensino desses conteúdos, não esperamos nem nos propomos a alcançar mudanças 
conceituais profundas, mas sabemos que é possível enriquecer os esquemas de 
conhecimentos de nossos alunos numa direção coerente com a científica. (...) Quando 
falo de conteúdos de procedimentos, não faço alusão ao ensino de um único método 
científico (...) e sim ao ensino de um conjunto de procedimentos que aproximem as 
crianças às formas de trabalhar mais rigorosas e criativas, mais coerentes com o modo 
de produção do conhecimento científico. (...) a categoria de conteúdos de atitudes 
abrange um conjunto de normas e valores (Coll, 1996), através dos quais nos propomos 
a formar nas crianças uma atitude científica, ou seja, uma modalidade de vínculo com o 
saber e sua produção. A curiosidade, a busca constante, o desejo de conhecer pelo 
prazer de conhecer, a crítica livre, em oposição ao critério de autoridade, a comunicação 
e a cooperação na produção coletiva de conhecimentos são alguns dos traços que 
caracterizam a atitude que nos propomos a formar (FUMAGALLI, 1998, p.20-21, 
passim). 

 
Para o estabelecimento dos objetivos de aprendizagem específicos para cada ano do 

Ensino Fundamental, relacionados aos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, 

sugere-se a observância de algumas comandas46, desde que seja respeitado o nível de 

desenvolvimento das crianças e dos jovens. 

 

3. CONCEITOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Muitos conceitos na área de Ciências poderiam aqui ser destacados, mas os listados a 

seguir configuram o mínimo que os profissionais desta área devem desenvolver com as crianças 

e jovens do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Florianópolis. Tais conceitos foram 

                                                
46 Tabela com as comandas pode ser encontrada no anexo 3, ao final da proposta da área. 
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discutidos entre os(as) professores(as) de Ciências e que, neste documento, apresentam seu 

entendimento em relação a tais termos. 

 

3.1. Sustentabilidade 

 

A comunidade científica mundial desde a década de 60 se preocupa com os limites do 

desenvolvimento do nosso planeta. Durante a Conferência sobre Meio Ambiente de Estocolmo 

em 1972, promovida pela ONU, se intensificou o movimento dos países sobre o tema. Em 1973, 

o canadense Maurice Strong lançou o conceito de Ecodesenvolvimento na primeira reunião do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Os princípios foram definidos 

posteriormente por Ignacy Sachs, em 1974, no clássico “Environnement et styles 

développement” (SACHS, 1986). Os caminhos do desenvolvimento seriam seis: satisfação das 

necessidades básicas; solidariedade com as gerações futuras; participação da população 

envolvida; preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; elaboração de um sistema 

social que garanta emprego, segurança social e respeito a outras culturas e programas de 

educação. Esta teoria referia-se principalmente às regiões subdesenvolvidas, envolvendo uma 

crítica à sociedade industrial. Foram os debates em torno do ecodesenvolvimento que abriram 

espaço ao conceito de desenvolvimento sustentável. Nas últimas três décadas, especialistas de 

todo o mundo se envolveram na discussão teórica e conceitual do termo, que passou de 

sustentado para sustentável, termo adotado pela Agenda 21, programa das Nações Unidas. 

Assim “Desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que satisfaz as necessidades 

do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias 

necessidades”. Este conceito foi proposto por Gro Harlem Brundtland, Primeira-Ministra da 

Noruega, no Relatório pela Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento das 

Nações Unidas, mais conhecido por relatório Brundtland Our Common Future. 

(BRUNDTLAND, 1987). Este assinala os componentes principais para o desenvolvimento 

sustentável: Proteção do Meio Ambiente, Crescimento Econômico e Igualdade Social. 

 

 

 
 

 

 

 

Cidadania + Humanização do Ambiente escolar = 
Sustentabilidade 

Sustentabilidade + Cidadania = Qualidade de Vida 
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O caminho que se deve seguir a fim de obter sustentabilidade parece não estar 

estabelecido, no entanto, pode-se apontar algumas possibilidades. Uma delas foi apresentada no 

relatório da Década das Nações Unidades da Educação para o Desenvolvimento Sustentável 

(DEDS, 2005). Este documento estabelece que “o objeto global da década é integrar os valores 

inerentes ao Desenvolvimento Sustentável em todos os aspectos da aprendizagem com o intuito 

de fomentar mudanças de comportamento que permitam criar uma sociedade sustentável e mais 

justa para todos”. O Programa da UNESCO, já referido, apresenta “três áreas principais – 

sociedade, meio ambiente e economia, tendo a cultura como dimensão de base” e “trata 

fundamentalmente de valores, tendo como tema central o respeito: respeito ao próximo, 

incluindo as gerações presentes e futuras, à diferença e à diversidade, ao meio ambiente e aos 

recursos existentes no planeta que habitamos”. São características da EDS: “ser interdisciplinar e 

holística, visar à aquisição de valores, desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de 

encontrar solução para os problemas, recorrer à multiplicidade de métodos, estimular o processo 

participativo de tomada de decisão, ser aplicável e estar estreitamente relacionado com a vida 

local” (DEDS, 2005). 

Freitas (no prelo), alerta que “(...) a DEDS (Década das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Sustentável) não deve contribuir para aumentar as tensões e fracturas entre 

diferentes abordagens educativas, mas antes constituir uma oportunidade para incentivar um 

intenso e profícuo cruzamento de olhares (necessariamente diversos) e uma ampla e coerente 

convergência de acção, na construção de sociedades mais sustentáveis” (2006, mimeo). 

Outra possibilidade é observar princípios ecopedagógicos na educação. Segundo Leff 

(2002) Ecopedagogia é a Pedagogia da Terra; a Ecoeducação, a educação para a 

sustentabilidade. Neste contexto, é uma nova forma de olhar o mundo, uma maneira de pensar 

diferente: pensar em termos de relações e encadeamentos, praticar uma pedagogia democrática e 

solidária, que parte da vida cotidiana, centrada na relação entre os sujeitos que aprendem juntos 

(FREIRE, 1999). 

Portanto, o processo de aprendizagem, aqui se referindo ao ensino de Ciências, deve ser 

revisto e passar a considerar a educação como possibilidade de transformar de fato a situação em 

que nos encontramos. Não se pode ou não deveria ficar discutindo qual termo expressa a 

mudança que se pretende com a educação, mas investir nossos esforços para contribuir com a 

formação integral do cidadão. Como educadores(as), têm-se a função de estabelecer uma nova 

relação - mais crítica e reflexiva - que o ser humano necessita desenvolver-se na sociedade na 

qual é integrante. Não basta mais trabalhar para corrigir as conseqüências das ações dos seres 

humanos no ambiente e na sociedade; discutir sobre o consumismo exacerbado de alguns e a 
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necessidade completa de outros; constatar que o modelo de desenvolvimento é este e precisa ser 

substituído por outro; ter consciência. É necessário agir. 

 

3.2. Biodiversidade/Diversidade Biológica 

 

Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 

aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade 

dentro de espécies e de ecossistemas. Refere-se, também, à variedade de vida no planeta Terra, 

incluindo a variedade genética dentro das populações e espécies, a variedade de espécies da 

fauna, da flora e de microorganismos, a variedade de funções ecológicas desempenhadas pelos 

organismos nos ecossistemas; e a variedade de comunidades, habitats e ecossistemas formados 

pelos organismos. Ainda biodiversidade refere-se tanto ao número (riqueza) de diferentes 

categorias biológicas quanto à abundância relativa (equitabilidade) dessas categorias; e inclui 

variabilidade em nível local, complementaridade biológica entre habitats e variabilidade entre 

paisagens. Biodiversidade inclui a totalidade dos recursos vivos, ou biológicos e de recursos 

genéticos e seus componentes (BRASIL, 2000). 

 

3.3. Ambiente/Ecologia/Natureza 

 

 Confusões podem ser estabelecidas entre os conceitos de Ambiente, Ecologia e Natureza, 

podendo ser considerados sinônimos por algumas pessoas, até mesmo sendo publicados em 

alguns livros, revistas, jornais ou outros veículos da mídia como conceitos semelhantes. Entende-

se que podem apresentar equivalência e que, na práxis educativa do profissional de Ciências da 

Rede Municipal de Florianópolis estes conceitos devam ser trabalhados de forma adequada. Para 

tal, define-se o que representa cada termo nesta proposta curricular. 

 Segundo Brugger (1994), o conceito ambiente representa uma totalidade que inclui tanto 

os aspectos naturais quanto o produto da interação de fatores biológicos, sociais, políticos, 

econômicos e culturais; ou ainda, de acordo como entendido por Morin (1985) uma 

complexidade formada pela interação, inter-retroação e inter-relação, em que é preciso 

compreender o mundo de um modo complexo sob pena de omitirmos aspectos importantes da 

realidade. 

 O conceito ecologia pode ser determinado utilizando-se a etimologia da palavra oikos que 

significa casa e logos que significa estudo, no entanto, tem-se a intenção de ampliá-lo a fim de 
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compreendê-lo nas suas diversas dimensões. Neste documento far-se-á a opção pelas dimensões 

natural e social. “A ecologia natural, que foi a primeira a surgir, é a área do pensamento 

ecológico que se dedica a estudar o funcionamento dos sistemas naturais (florestas, oceanos, 

etc.), procurando entender as leis que regem a dinâmica de vida na natureza” (LAGO e PÁDUA, 

1984, p.14). Por sua vez, a 

 
ecologia social nasceu a partir do momento em que a reflexão ecológica deixou de se 
ocupar apenas do estudo do mundo natural para abordar também os múltiplos aspectos 
da relação entre os homens e o meio ambiente, especialmente a forma pela qual a ação 
humana costuma incidir destrutivamente sobre a natureza. Essa área do pensamento 
ecológico, portanto, se aproxima mais intimamente do campo das ciências sociais e 
humanas (LAGO e PÁDUA, 1984, p.14).  

 
 Em relação ao conceito de natureza, uma renovada noção se interpõe. Segundo Dulley 

(2004) o conceito de natureza é construído no tempo e no espaço/sociedade; cada época e 

sociedade atribuem diferentes sentidos a este conceito. 

De acordo com Lenoble (1969), citado por Dulley (2004), natureza não tem o mesmo 

significado para grupos sociais de diferentes lugares e épocas da história. A natureza é sempre 

pensada a partir das relações pessoais. “(...) Toda idéia de natureza pressupõe, com efeito, uma 

complexa aliança de elementos científicos (o que são as coisas?), morais (que atitudes deve 

tomar o homem perante o mundo?), religiosos (a natureza é o todo ou é obra de Deus?) (...)”. 

Segue destacando que o termo natureza “(...) ao mesmo tempo em que se aplica ao conjunto das 

coisas (...) designa também (...) um princípio considerado produto do desenvolvimento de um ser 

e que realiza nela um certo tipo de ação” (p.16). 

Neste documento a expressão meio ambiente foi substituída simplesmente por 

ambiente se entender que o acréscimo da palavra meio torna a mesma redundante e não 

expressa a visão de totalidade que se pretende desenvolver ao trabalhar tal conceito. Já a palavra 

natureza, é entendida como ambiente. Quando se fala em natureza pretende-se alterar a visão 

que foi construída historicamente em relação a este termo. 

 

3.4. Conservação/Preservação 

 

É comum haver confusão entre os termos conservação e preservação. Muitas vezes 

usados para significar a mesma coisa, na verdade expressam idéias que se originaram de raízes e 

posturas distintas. Conservacionismo e preservacionismo vêm de correntes ideológicas que 

representam relacionamentos diferentes do ser humano com a natureza. 

Assim, conservação – significa proteção dos recursos naturais, com a utilização 

racional, garantindo sua sustentabilidade e existência para as futuras gerações. A visão 
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conservacionista permite o uso sustentável e assume um significado de “poupar a natureza” para 

algum fim. A conservação admite a participação humana, em harmonia e com muita proteção. Já 

preservação – visa à integridade de algo. O termo se refere à proteção integral, a 

“intocabilidade”. A preservação se faz necessária quando há risco de perda de biodiversidade, 

seja de uma espécie, um ecossistema ou de um bioma como um todo. Preservacionismo tornou-

se sinônimo de salvar espécies, áreas naturais, ecossistemas e biomas. Tende a compreender a 

proteção da natureza, independentemente do interesse utilitário e do valor econômico que possa 

conter (PADUA, 2006). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.5. Tecnologia/Biotecnologia/Nanotecnologia 

 

A palavra tecnologia é formada por dois termos gregos téchne – habilidade ou arte de 

fazer algo e, logos - discurso, estudo, ciência sobre. É uma abordagem científica sobre 

instrumentos que o ser humano utiliza para transformar a natureza. Recorrendo a etimologia da 

palavra, fica explicito o caráter instrumental da tecnologia. É uma ferramenta a serviço do ser 

humano. Não existe em si, nem por si, depende do uso que nós seres humanos fazemos dela 

(RIBEIRO, 1999). Ao acrescentar o termo de origem grega bio, que quer dizer vida, na palavra 

tecnologia, tem-se então, o termo biotecnologia, que consiste em técnicas que usam organismos 

vivos ou partes destes para produzir ou modificar produtos, melhorar geneticamente plantas ou 

animais, ou desenvolver microrganismos para fins específicos. As técnicas da biotecnologia 

servem-se da engenharia genética, biologia molecular, biologia celular e outras disciplinas e seus 

produtos encontram aplicação nos campos científico, agrícola, médico e ambiental (EMBRAPA, 

2002). A nanotecnologia não é uma tecnologia específica, mas um conjunto de técnicas, 

baseadas na Física, na Química, na Biologia, na Engenharia de Materiais e na Computação. A 

palavra “nanotecnologia” foi utilizada, pela primeira vez, em 1974 para descrever as tecnologias 

que permitiam a construção de um material na escala de um nanômetro. Um bilionésimo de 

metro chama-se nanômetro; nano é um prefixo que vem do grego antigo, que significa anão. O 

CONSERVAÇÃO = USO RACIONAL / SUSTENTABILIDADE 

PRESERVAÇÃO = INTOCABILIDADE / PERENIDADE 

Exemplo Parque Municipal Lagoa do Peri 
Área Conservada – lazer / participação humana 

Área Preservada – Intocável 
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objetivo da nanotecnologia é o de criar novos materiais e desenvolver novos produtos e 

processos baseados na crescente capacidade da tecnologia moderna de ver e manipular átomos e 

moléculas. 

 
 

3.6. Bioética/Biossegurança/Biopirataria 

 

Os conceitos de Bioética, Biossegurança e Biopirataria nos remetem às questões 

intimamente ligadas à forma pela qual o ser humano estabeleceu sua relação com o ambiente. 

A Bioética é o estudo da moralidade da conduta dos responsáveis pelas pesquisas dentro 

das Ciências, analisando a licitude de seus atos. A Bioética “estuda a moralidade da conduta 

humana no campo das ciências da vida. Inclui a ética médica, mais vai além dos problemas 

clássicos da medicina, a partir do momento que leva em consideração os problemas éticos não 

levantados pelas ciências biológicas, os quais não são primeiramente de ordem médica” 

(SIRVINSKAS, 2002, p 211). Nessa linha de pensamento, existe um conjunto de normas legais e 

regulamentares que estabelecem critérios e técnicas para manipulação genética, no sentido de 

evitar danos ao Meio Ambiente e à saúde humana. Esse conjunto de normas tem por escopo 

diminuir ou evitar os riscos inerentes à manipulação genética que se denomina por 

Biossegurança. A Biopirataria compreende todas as ações que envolvem a transferência de 

riquezas encontradas na natureza, de um país para outro sem o pagamento de “royalties” 

envolvendo ou não o problema de patentes (SIRVINSKAS, 2002). 

Assim, a preocupação maior não é só compreender os conceitos de tais termos, mas 

promover, no ambiente educacional, aprendizagens que possibilitam conhecimentos que levem 

as mudanças de atitudes em relação à temática. 

 
 
4. ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA 
 
 

• Objetivo Geral do ensino de Ciências no Ensino Fundamental  
 

Entender as bases dos estudos científicos sobre a vida e sua diversidade, fundamentadas 
na comparação, identificação e compreensão de fatos e fenômenos, no contexto das relações bio 
e psicossociais. 

 
 
• Eixos Orientadores que correspondem a cada ano de escolaridade 
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O indivíduo e suas percepções do ambiente I 

1° ano 
 
Traz o entendimento de que a criança tem do mundo concentrado no seu corpo, mas que é 
necessário apresentá-la ao mundo que existe além dela. 
 

O indivíduo e suas percepções do ambiente II 

2° ano: 
 
Amplia o eixo anterior considerando que existem outros seres convivendo no ambiente e que é 
necessário harmonia entre estes. 
 

O Ambiente e suas relações 

3° ano 
 
Estabelece o conhecimento no âmbito das relações entre todos os seres, compreendendo a 
importância destas relações.  
 

Ambiente e suas relações: diversidade e cultura 

4° ano  
Destaca a diversidade e a influência da cultura sobre a natureza. 
 

Ambiente, sociedade e suas transformações. 
5° ano Aborda questões relacionadas às diversas transformações que ocorrem na sociedade e na 

natureza 
Ambiente com ênfase para as relações dos seres vivos I 

6° ano 
 
Traz a importância das relações entre os seres vivos, ressaltando as interações inorgânicas e 
orgânicas e a diversidade. 
 

Ambiente com ênfase para as relações dos seres vivos II 

7° ano 
 
Traz a importância das relações entre os seres vivos, ressaltando a diversidade biológica e as 
atividades humanas. 
 

Ambiente com ênfase para a saúde 

8° ano 
 
Enfatiza as questões relacionadas com a saúde, cidadania e bem-estar, bem como o estudo e o 
entendimento do corpo e suas relações com o ambiente. 
 

Ambiente com ênfase para a tecnologia 

9° ano  
Fundamenta-se no estudo dos avanços tecnológicos na ciência e suas repercussões no cotidiano. 
 

 
 
 
 É importante destacar que a seqüência dos eixos orientadores pretende respeitar a lógica 

de desenvolvimento da capacidade cognitiva e os graus de complexidades das abordagens nos 

diferentes anos. Sugere-se um encadeamento entre os conteúdos desenvolvidos nos diferentes 

anos de escolaridade e que os mesmos apresentem uma progressão na complexidade de 

abordagem. 
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• Eixos temáticos estabelecidos para os nove anos do Ensino Fundamental  
 
 

Diversidade Ambiental, Cultural e Social 
 

Refere-se à variedade de formas de vida, de ambientes e de culturas. Ressalta-se a necessidade da conservação 
como forma de contribuir para a sustentabilidade, bem como incentivar atitudes de respeito às diferenças. 

 
Relações de Produção e Consumo 

 
O modelo econômico que se vive estimula o consumismo e o acúmulo de bens, o que impulsiona o avanço da 

tecnologia na forma de utilização e exploração dos solos, na extração mineral e em diversos setores da sociedade. 
Entretanto, a natureza, cada vez mais, está sendo sufocada pelo excesso de exploração e pelo acúmulo de resíduos 

que este modelo impõe. 
 

Sustentabilidade Ambiental, Cultural e Social 
 

É direito e dever de todos. É necessário, portanto, que as crianças e os jovens tenham acesso à legislação 
brasileira a fim de criarem condições para que possam se posicionar e/ou intervir sobre as questões relacionadas 

com as políticas públicas na busca de melhor qualidade de vida. 
 

Natureza, Cultura e Tecnologia 
 

Inclui a importância da matéria e suas transformações nas diversas dimensões. 
É importante que as crianças e os jovens conheçam as novas tecnologias, avanços e novidades nas pesquisas 

científicas, levando-as a uma reflexão crítica, assim como seus desdobramentos, a fim de aplicações mais éticas e 
responsáveis. 

 
 
 A intenção de estabelecer eixos temáticos tem como principal objetivo salientar aspectos 

importantes a serem desenvolvidos ao longo de todos os anos do Ensino Fundamental. É 

necessário esclarecer que a disposição dos conteúdos relacionados a um eixo temático não o 

exclui de outro, tendo em vista que os mesmos estão interligados, o que possibilita sua 

integração. 

 
• Objetivos de aprendizagem para os nove anos do Ensino Fundamental 
 

1 
Apropriar-se de conceitos básicos do ensino de Ciências numa dimensão que contribua para o entendimento 
das relações de vida no ambiente dinâmico. 

2 Socializar os conceitos básicos apropriados no seu contexto sócio-cultural. 

3 
Desenvolver habilidades e competências para construir representações, atribuir significados e fazer uso de 
expressões de relevância no seu cotidiano para adequá-las a situações de vida. 

4 
Assumir atitudes e valores para consigo, com outros grupos, com outras espécies e a natureza como um  
todo, contribuindo para a construção de uma vida ética, saudável e sustentável. 

 
Os eixos orientadores e temáticos, bem como os objetivos de aprendizagem devem ser 

considerados no momento da realização dos planejamentos e replanejamentos do trabalho 

escolar quando do estabelecimento dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 

(Anexo 2). 

 A sugestão de desenvolvimento e aprofundamento dos conteúdos conceituais (Anexo 1), 

bem como as sugestões de conteúdos procedimentais e atitudinais, apresentadas na seqüência, 
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que as crianças e jovens devem apresentar ao final dos nove anos do Ensino Fundamental, 

devem considerar o diagnóstico da comunidade escolar e, principalmente, da aprendizagem das 

crianças e dos jovens (turma)47. 

 Em relação aos conteúdos procedimentais espera-se que as crianças e adolescentes, ao 

final dos nove anos de Ensino Fundamental tenham se apropriado dos seguintes procedimentos 

ou habilidades: 

- prática de habilidades relacionadas à comunicação (ler, escrever, apresentar, resumir e 

interpretar idéias a partir da leitura); 

- prática de habilidades relacionadas à observação, descrição, registros, elaboração de 

relatórios, mapas conceituais e atividades experimentais; 

- observação e registro dos seres vivos ou ambientes estudados; 

- organização de dados coletados em observação de campo, pesquisas bibliográficas/Internet 

ou outras formas de investigação; 

- utilização de instrumentos de observação e de medidas (lupa, microscópio, balança, 

termômetro, fita métrica, régua); 

- formulação de perguntas e hipóteses sobre o que está sendo estudado e inferindo sobre 

possíveis variáveis; 

- manejo de materiais para construção de projetos (por exemplo, terrário, aquário, mini-

estufa, composteira, horta, herbário entre outros); 

- elaboração de tabelas, gráficos, modelos explicativos ou de outras formas de organização de 

dados; 

- elaboração de projetos investigativos, empregando as etapas do método científico; 

- realização de demonstrações simples para ilustrar ou explicar fenômenos biológicos, 

químicos e físicos; 

- projeção e confecção de modelos para demonstrar conceitos biológicos, químicos e físicos; 

- observação de situações cotidianas, fazendo relação com assuntos estudados. 

Quanto aos conteúdos atitudinais, espera-se que as crianças e adolescentes, ao final 

dos nove anos de Ensino Fundamental apresentem as seguintes atitudes: 

 

- valorização dos conhecimentos científicos; 

                                                
47 Referente aos conteúdos conceituais, a fim de orientar os(as) professores(as) na elaboração do planejamento 
anual foi elaborado um quadro de conceitos, que se constitui numa proposta de organização dos conteúdos de 
ciências a serem trabalhados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, a partir do ano de 2008. O 
quadro organiza os conteúdos conceituais a serem trabalhados cronologicamente. As cores são utilizadas para 
explicitar quando trabalhar tais conteúdos conceituais.  
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- discernimento entre senso comum e conhecimento científico; 

- demonstração de atitudes científicas pela curiosidade, persistência nas observações, rigor 

nos registros e análises; 

- interesse pela História da Ciência e pela ação dos cientistas ao longo dos diferentes 

movimentos históricos da humanidade; 

- posicionamento frente à teoria sobre a origem do universo, da terra e dos seres vivos; 

- adoção de hábitos saudáveis em relação ao corpo e ao ambiente e adoção de medidas 

preventivas em relação a doenças infecciosas; 

- adoção de postura ética frente às questões sócio-ambientais; 

- observação de rótulos de produtos químicos (industrializados) utilizados no seu cotidiano; 

- reconhecimento de necessidades tecnológicas na nossa vida e cuidados em usá-las; 

- avaliação de sua intervenção e de outros seres nos ecossistemas; 

- rejeição à participação em atos que provoquem a contaminação e destruição de seu entorno, 

ou do ambiente; 

- exercício da cidadania em seu cotidiano; 

- ações para redução, reutilização e reciclagem de lixo; 

- interesse, pelos estudantes, nos seres vivos e empenho em conhecê-los em seu ambiente 

(nativos e exóticos); 

- adoção de hábitos com relação ao cuidado e valorização da vida em todos os aspectos; 

- comprometimento e empenho na realização das atividades individuais e em grupos; 

- valorização do trabalho em equipe e promoção da solidariedade; 

- colaboração na organização e realização de projetos; 

- predisposição ao conhecimento, à aceitação da opinião de outras pessoas e ao exercício da 

valorização de diferentes idéias; 

- reconhecimento e respeito às diversidades; 

- desmitificação de tabus, supervisões, crendices. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Creio que a inovação não é tanto um problema de desenho curricular, como de 
desenvolvimento do currículo. Um currículo pode ser muito bom e não aportar na 
inovação. A inovação deveria ser uma das fontes do currículo e o currículo deveria ser o 
suficientemente aberto para impulsionar a inovação. O que se passa é que isso se choca 
com as demandas de alguns professores que em vez de currículos abertos que 
promovam a inovação, querem currículos fechados, que lhes digam o que é que eles têm 
que fazer. Um currículo que promova a inovação é um currículo aberto, que sugere mais 
que prescreve, e, portanto, deixa amplas margens de liberdade para adequação e 
adaptação (entrevista de César Coll por ZACHARIAS, 2006). 
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As discussões sobre reorganização curricular são permanentes e não devem deixar de 

ser. Certamente nos encontros de formação de professores elas acontecem e continuarão a 

acontecer. Não se pretende que esta proposta seja entendida como algo pronto e acabado, nem 

como modelo padronizado, mas como orientações a serem consideradas no trabalho pedagógico. 

As sugestões da reorganização dos eixos orientadores, dos eixos temáticos e dos objetivos de 

aprendizagem comuns para todos os anos do Ensino Fundamental é resultado das discussões do 

grupo de professores que participou da formação continuada em Ciências, especialmente, nos 

dois últimos anos.  

 Sendo assim, espera-se que este documento possa contribuir para a qualificação do 

trabalho dos profissionais do ensino de Ciências, ampliando as possibilidades de reflexão e ação 

de suas práticas pedagógicas.  
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ANEXO 1 
 
 

Quadro de Conteúdos Conceituais propostos para o ensino de Ciências a serem trabalhados nas 
Unidades Educativas da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, a partir do ano de 2008.  
 
 

ENSINO FUNDAMENTAL 
Conteúdos Conceituais 
Relacionados ao Estudo: 

1º 
Ano 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

4º 
Ano 

5º 
Ano 

6º 
Ano 

7° 
Ano 

8º 
Ano 

9° 
Ano 

do AMBIENTE 
- Teoria de origem e formação do Universo          

- Elementos de Astronomia          

- Formação do Planeta Terra          

- Elementos físicos do planeta (atmosfera, 
hidrosfera, litosfera) 

         

- Fenômenos biológicos, físicos e químicos          

- Matéria e Energia          

- Formas de energia          

- Ciclos biogeoquímicos (água, carbono, 
nitrogênio, fósforo) 

         

da DIVERSIDADE BIOLÓGICA  
- Classificação e Nomenclatura Biológica          

- Reinos (morfologia, fisiologia, ecologia e 
evolução) 

         

- Vírus, Bactérias, Protozoários, Fungos, Plantas e 
Animais 

         

dos SERES VIVOS 
- Teorias de origem da vida          

- Teorias de origem dos seres vivos          

- História evolutiva dos seres vivos          

- Aspectos morfológicos, fisiológicos, ecológicos 
e evolutivos 

         

- Níveis de organização da vida (célula a biosfera)          

- Dimensão biológica, social, cultural, ambiental e 
política do ser humano 

         

- Espécie humana e suas transformações (fases da 
vida, comportamento, ...) 

         

dos ECOSSISTEMAS 
- Fatores abióticos e bióticos          

- Biomas           

- Ecossistemas Brasileiros          

- Ecossistemas do Município, do bairro, ...          

Das RELAÇÕES 
- Ecologia          

- Relações ecológicas           

- Transferência de energia          

- Cadeia/Teia alimentar          

- Produtores          

- Consumidores          

- Decompositores          

- Fotossíntese, quimiossintese, respiração celular, 
fermentação,. 

          

de Outros Temas  
- História da Ciência          

- Evolução Tecnológica Científica          

- Legislação Ambiental          
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ENSINO FUNDAMENTAL 
Conteúdos Conceituais 
Relacionados ao Estudo: 

1º 
Ano 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

4º 
Ano 

5º 
Ano 

6º 
Ano 

7° 
Ano 

8º 
Ano 

9° 
Ano 

Continuação 
- Temas ambientais atuais (células troncos, 

biotecnologia, transplante de órgãos, transgênicos,  
engenharia genética, bioética, aquecimento 

global, reciclagem de resíduos, ...) 

         

- Hortas escolares, plantas medicinais          

- Saneamento básico          

- Higiene e saúde          

- Sexualidade          

 
Legenda:  

 
Amarela: representa o(s) ano(s) em que o conteúdo deve ser trabalhado de maneira informal, ou seja, apresentando 
apenas noções e/ou informações sobre o conteúdo, sem que este seja sistematizado.  
Amarelo queimado: representa o(s) ano(s) em que o conteúdo deve ser trabalhado com um pouco mais de 
profundidade. 
Vermelha: representa o(s) ano(s) em que o conteúdo deve ser trabalhado de forma sistematizada, utilizando 
conceitos históricos, formais e linguagem especifica da área. 
Marrom claro:  representa o(s) ano(s) em que o conteúdo, já formalizado, pode ser utilizado sempre que necessário. 
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ANEXO 2 
 

PROPOSTA CURRICULAR DE CIÊNCIAS  
 

OBJETIVO GERAL DO ENSINO DE CIÊNCIAS 
Entender as bases dos estudos científicos sobre a vida e sua diversidade, fundamentadas na comparação, 

identificação e compreensão de fatos e fenômenos, no contexto das relações bio e psico-sociais 
---- ANO  

(eixo específico para o ano) 
EIXOS TEMÁTICOS 

Diversidade Ambiental, Cultural e Social 
Relações de Produção e Consumo 

Sustentabilidade Ambiental, Cultural e Social 
Natureza, Cultura e Tecnologia 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
1. Apropriar-se de conceitos básicos numa dimensão que contribua para o entendimento das relações de vida 

no ambiente dinâmico. 
2. Socializar os conceitos básicos apropriados no seu contexto sócio-cultural. 
3. Desenvolver habilidades e competências para construir representações, atribuir significados e fazer uso de 

expressões de relevância no seu cotidiano para adequá-las a situações de vida. 
4. Assumir atitudes e valores para consigo, com outros grupos, com outras espécies e a natureza como um 

todo, contribuindo para a construção de uma vida ética, saudável e sustentável. 
CONTEÚDOS CONCEITUAIS* CONTEÚDOS PROCEDIMENTAIS* CONTEÚDOS ATITUDINAIS* 

   

*A serem determinados de acordo com diagnóstico da turma 

 
 
 

ANEXO 3 
 

Conteúdos conceituais Conteúdos procedimentais Conteúdos atitudinais 
Assinalar, Caracterizar, 

Citar, Classificar, Conceituar, 
Definir, Diferenciar, Distinguir, 

Enumerar, 
Explicitar, Identificar, Indicar, 
Interpretar, Listar, Reconhecer, 

Relacionar, 
Situar (no tempo e no espaço) 

Analisar, Classificar, Coletar, 
Comparar, Compor, Construir, 

Comunicar, Confeccionar,  
Consultar bibliografia, Descrever, 

Elaborar perguntas, 
Executar, Experimentar, 

Formular hipóteses, 
Ler diferentes tipologias textuais, 
Manejar, Medir, Observar, Obter 

dados, Organizar, Planejar, Predizer, 
Prever, Registrar, Representar 
Resumir, Simular, Sistematizar 

Testar, Verificar 

Autoavaliar, Adotar hábitos, 
Apreciar, Assumir (erros e 

acertos), Colaborar, Comportar-se 
(de acordo), 

Criticar, Decidir, Demonstrar 
Dialogar, Empenhar-se (nas 

atividades de grupos, nas tarefas), 
Exercitar, Interessar-se, Ouvir, 

Partilhar, Persistir (nas 
observações, nos experimentos), 

Ponderar 
Posicionar-se, Predispor-se 

Procurar conhecer, Valorizar 
(idéias) 

Sugestão de Comandas para estabelecer objetivos de aprendizagem (adaptado de TOMIO, 2002) 
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HISTÓRIA 
 
 

Joseane Zimmermann Vidal 
Karen Christine Réchia 

 
 

 A verdade é a verdade, diga-a Agamenon 
 ou seu porqueiro. 

Agamenon: De acordo 
O porqueiro: Não me convence. 

ANTONIO MACHADO / JUAN DE MAIRENA 
 

 
1. APRESENTAÇÃO 
 
 

O presente documento é resultado das discussões da Rede acerca do ensino de História, 

realizadas nos encontros da área durante o ano de 2006 e 2007. Ele apresenta questões atuais 

sobre a finalidade do ensino de História da Rede Municipal de Educação, onde, a partir da 

década de 90, foram construídos documentos curriculares.  

 - Em 1991, a Secretaria Municipal de Educação publicou os Conteúdos Programáticos – 

1ª a 8ª série, que pretendia ser “uma proposta curricular definitiva para a Rede Municipal de 

Ensino, apresentando um roteiro de conteúdos que os(as) professores(as) de cada disciplina 

escolar deveriam desenvolver em cada ano. Apresenta uma introdução geral e outra para cada 

disciplina (...)” (COSTA, 2001, p.44). 

 - Em 1996 – O Movimento de Reorientação Curricular – MRC apresenta o documento 

Traduzindo em ações: das diretrizes a uma proposta curricular, como o resultado de um 

processo teórico-prático de reflexão-ação onde todos os(as) educadores(as) foram autores.  

 - Em 2000 – O Movimento de Reorganização Didática – MRD construiu um documento 

de referência para o trabalho pedagógico intitulado Subsídios para a Reorganização Didática no 

Ensino Fundamental, cujos textos foram frutos de debate, estudo, pesquisa e discussão nos 

grupos de capacitação e aperfeiçoamento.  

 Pontua-se então, uma trajetória pautada por discussões curriculares e intenções 

pedagógicas com a participação dos(as) professores(as), entendendo que a renovação do ensino 

deve ser trazida constantemente à tona, pois,  

 
Ensinar História é uma atividade submetida a duas transformações permanentes: o 
objeto em si e da ação pedagógica. O objeto em si (o ‘fazer histórico’) é transformado 
pelas mudanças sociais, pelas novas descobertas arqueológicas, pelo debate 
metodológico, pelo surgimento de novas documentações e por muitos outros motivos. A 
ação pedagógica muda porque mudam os seus agentes: mudam os professores, mudam 
os alunos, mudam as convenções de administração escolar e mudam os anseios dos pais. 
Ainda que a percepção sobre as mudanças na escola sejam mais lentas do que as de 
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outras instituições da sociedade, ela certamente muda, e, eventualmente, até para melhor 
(KARNAL, 2005, p.9). 

 
Ao longo do ano de 2006, os(as) professores(as) de História participaram do grupo de 

formação continuada. No primeiro semestre, discutiram-se algumas questões referentes à prática 

de ensino e aprendizagem em História.  

No segundo semestre, além dos seminários temáticos, os(as) professores(as) receberam 

formação nas áreas específicas, contando, para isso, com a consultoria da Profª. Karen Christine 

Rechia. A partir de um quadro comparativo entre as propostas curriculares municipais, estaduais 

e os PCN’s identificou-se: concepção teórica, objetivos, categorias/conceitos, metodologia e 

avaliação. A partir da proposta de 1998-2000, intitulada Movimento de Reorientação Didática – 

MRD, sentiu-se a necessidade de incluir, na proposta, a pluralidade metodológica das correntes 

historiográficas também no campo conceitual. 

Em 2007, houve participação no curso de formação sobre Diversidade Étnico-Racial, 

que forneceu subsídios para a construção do currículo e disponibilizou material didático-

pedagógico. Foram organizados grupos para análise e seleção de livro didático, de estudo e 

continuidade da construção da proposta curricular.  

 

2. INTRODUÇÃO 
 
 

Construir uma proposta curricular de História para a Rede Municipal de Florianópolis 

não é tarefa simples. Por um lado, há uma diversidade na formação docente (inicial e continuada) 

no tocante às concepções historiográficas, gerando um debate acerca das vertentes teóricas da 

História. No decorrer dos encontros, o grupo envolvido optou por não selecionar uma concepção 

apenas, mas por apontar várias tendências/concepções de História consideradas não excludentes.  

Dessa maneira, as tendências/concepções historiográficas que permeiam o referido 

documento abarcam a vertente marxista, com destaque para a História Social e a “Nova 

História”, com destaque para a História Cultural. Tal escolha se deu a partir da decisão em se 

utilizar conceitos históricos – ou apropriados pela História – como norteadores do ensino de 

História na Educação Fundamental. 

Por outro lado, a opção por conceitos foi pautada na preocupação com o papel da 

História na contribuição para a formação integral das crianças e jovens. Que habilidades e 

capacidades são necessárias à compreensão e inserção dos sujeitos em processo de escolarização, 

no mundo contemporâneo? No tocante à História e seu ensino, destaca-se que  
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para saber “ler” a informação, debater e selecionar mensagens fundamentadamente, é 
preciso saber interpretar fontes, analisar e selecionar pontos de vista, comunicar - sob 
diversas formas, apostar em metodologias que envolvam os alunos no ato de pensar 
historicamente (BARCA, 2007 p.5). 
 

Dessa maneira, pensar historicamente, desenvolver uma consciência histórica, 

apresenta-se como necessidade frente à complexidade do mundo contemporâneo, quais seja, a 

diversidade sócio-cultural, o mercado de trabalho, o excesso de informações, a sociedade de 

consumo, entre outros. Para Bittencourt (2004),  

 
As especificidades dos conceitos históricos a ser apreendidos no processo de 
escolarização têm conotações próprias de formação intelectual e valorativa, e a precisão 
conceitual torna-se fundamental para evitar deformações ideológicas. A História possui 
um conteúdo escolar que necessita estar articulado, desde o início da escolarização, com 
os fundamentos teóricos, para evitar conotações meramente morais e de sedimentação 
de dogmas (BITTENCOURT, 2004, p.197). 

 
Trata-se, dessa forma, de negar uma noção da disciplina de História como uma “matéria 

escolar”, portadora de valores morais e, ao mesmo tempo, conferir-lhe o status de 

problematizadora de questões contemporâneas via interlocuções com o passado histórico, que 

por sua vez, deixa de ser compreendido como um depositário de respostas ao presente, mas como 

um “lugar” em movimento, que também pode ser ressignificado à luz de operações intelectuais e 

domínios conceituais. 

Charlot (2000) aponta para a relação com o saber como uma relação dos indivíduos para 

com o mundo, com os outros e consigo mesmo. Neste viés, o ensino de História apresenta-se 

como possibilidade na construção destas relações, a partir do conhecimento histórico 

significativo, apropriado por crianças e jovens.  

 Assim, partindo destas discussões e considerações iniciais, o documento está estruturado 

da seguinte forma: 

 

• Memória dos(as) professores(as) de História 

• Definição de alguns conceitos fundamentais para o ensino de História 

• O ensino de História e os conceitos 

• Diversidade Étnico-Racial 

• Avaliação 

• Considerações finais 

• Referências 
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3. MEMÓRIA DOS(AS) PROFESSORES(AS) DE HISTÓRIA 
 

 Ao relembrar as aulas de História, a maioria dos(as) professores(as) elenca como suporte 

inicial os seus próprios(as) professores(as). Assim, o perfil destes docentes emerge como uma 

âncora, a partir da qual as recordações vão sendo tramadas:  

 
A professora X – professora de fibra, decidida, com ares arrogantes, mas que marcou o 
meu interesse pelo ensino de História. Apesar de tradicional, ela possuía garra e vontade 
em transmitir os conteúdos. Nunca me esqueço das aulas de “História Moderna”: 
Revolução Industrial, que ao mesmo tempo dava medo em aprender e vontade de 
entender (Cássia Garcez). 

 

Assim como neste relato, grande parte dos colegas compartilhou um modelo de ensino 

denominado de tradicional. Da mesma forma, “tradicional” ou positivista também era a trajetória 

do ensino de História, desde suas primeiras lições no Brasil, no século XIX, notadamente com a 

criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1838. Um dos objetivos do 

Instituto era o de coletar e organizar documentos referentes à História do Brasil. 

Havia a preocupação com a construção de uma unidade e uma identidade para a nação, 

em consonância com um modelo europeu, notadamente francês: 

 
O século XIX foi a era das nacionalidades, da França irradiavam as idéias do discurso 
liberal que defendia a laicização da sociedade e a formação da Nação moderna, tais 
idéias foram as norteadoras para a organização de um currículo para o ensino de 
História na França e também no Brasil (ZAMBONI, 2000, p.41). 

 

Pontua-se assim, as condições do surgimento de um modelo e um currículo de História 

que passa a ser hegemônico, como já afirmou Nadai (1993) e que possuía, entre outras 

características, a ênfase na História da Civilização – considerada a História da Europa Ocidental 

– e a História do Brasil como secundária. 

Mesmo ocupando posição secundária, a História da Nação alçou à condição de destaque 

o papel do colonizador português e, posteriormente, do imigrante europeu, como matrizes 

constitutivas da nação brasileira. Dessa forma, outros grupos, também diversos entre si, como os 

africanos e indígenas, foram considerados colaboradores ou contribuintes – expressão muito 

utilizada em vários manuais didáticos – na construção deste país. É importante que se diga que 

tal “contribuição” deu-se sem conflitos, num discurso histórico que legitimava um passado 

harmonioso, um povo “pacífico e ordeiro”, um país que sempre foi uno, representações ainda 

presentes na atualidade. 

 O advento da República consolida o campo do ensino da História como lócus 

privilegiado para uma educação moral e cívica da Pátria: 
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A República, desde o início, tratou de cuidar da constituição da galeria dos heróis 
nacionais, pela instituição tanto dos feriados e festas cívicas quanto pela seleção dos 
personagens a serem cultuados, determinando uma segunda vertente do alcance da 
história que extrapola os próprios muros da escola (NADAI, 1993, p.151-152). 

 

A biografia de homens “ilustres” e heróis eleitos pelo Estado e pelas elites fizeram parte 

de uma representação da História para nossos avós, pais e para nós mesmos, talvez por isso, 

ainda ronde muitas crianças e jovens nas aulas de História. Tal viés era, na maioria das vezes, 

pontuado por fatos políticos, numa trajetória cronológica, confundida assim, com o próprio 

tempo histórico. Compreender a linha da História implicava conhecer o modelo quadripartite 

francês: Pré-História, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Da 

mesma forma a História do Brasil foi estabelecida por marcos políticos: Colônia, Império e 

República. 

 Nas décadas de 1920 e 1930, paralelo à feição de caráter nacionalista a qual assumia a 

História e seu ensino, sob a forma de heróis e datas cívicas, havia a crítica do movimento da 

Escola Nova, a memorização excessiva, a passividade do(a) aluno(a), a abordagem factual, a 

periodização política, no tocante à disciplina de História.  

 Grandes transformações mundiais e no Brasil ocorrem após a 2ª. Guerra Mundial, como a 

expansão e/ou aceleração da urbanização e industrialização e, no campo escolar, o acesso e 

expansão a outras camadas sociais, notadamente no ensino secundário, provocando dissensões na 

base de um ensino elitista e propedêutico. Sobre este período, infere Nadai (1993): 

 
Os anos sessenta agudizaram esses problemas e acirraram as contradições entre uma 
escola secundária que se expandia para amplos setores sociais e uma proposta de ensino 
elitista e propedêutico que cumpria o objetivo de legitimar, de um lado, a ascensão 
social de uma minoria que conseguia ultrapassar os obstáculos e, de outro, reproduzir a 
crença da existência de lugares definidos numa sociedade altamente hierarquizada e de 
classes (NADAI, 1993, p.155-156).  
 

 Esse momento também é marcado por experimentações no ensino e nas práticas 

pedagógicas, discutindo-se no ensino de História uma relação mais próxima entre conteúdo e 

método, por meio da abertura para outras ciências, do estudo do meio, da relação entre ensino e 

pesquisa na aprendizagem, da utilização de documentos variados.  

 O golpe militar de 1964, no entanto, inaugura um período de rompimento com as 

transformações anteriores e, apesar da continuidade na expansão do acesso, com a criação de 

cursos noturnos e do fim dos exames de admissão para o ginásio, a disciplina de História fica 

restrita ao 2º Grau – fruto de uma mudança estrutural no Primário e Secundário – sendo 

substituída, no 1º Grau por Estudos Sociais e, em certa medida, por Educação Moral e Cívica e 



 182 

Organização Social e Política do Brasil, num esvaziamento do caráter crítico que a disciplina 

vinha assumindo.48 

 Tal momento pode ser identificado, também, nas lembranças dos(as) professores(as): 

 
Freqüentei o 1º. Grau no decorrer do governo de Ditadura Militar. (...) Foram anos 
difíceis e maravilhosos, simultaneamente. Difíceis em decorrência da pouca informação 
que recebíamos e mesmo criança notávamos que algo de errado acontecia no país. 
Maravilhoso por podermos desfrutar com intensidade este período da vida.(...) Minha 
professora era carioca, (...) numa sociedade conturbada, com censura, ela constituía-se 
na única fonte possível para obtermos informações. Era uma mulher viajada, conhecia o 
exterior e elaborava comparações respaldadas em realidade que ela havia observado 
pessoalmente.(...) Já naquela época ela não se dedicava a cobrança de datas e nomes, 
como ouço outros colegas relatarem (...) (Janete Jane Goulart). 

 
 Tal postura, no entanto, era a exceção, num quadro de censura e repressão política e 

social, que se estendia às escolas e ao corpo docente e discente. A ideologia deste período está 

expressa em muitos relatos: 

 
Não tinha a mínima noção de que o país vivia sob uma ditadura militar, isto um pouco 
devido à alienação familiar, pois era de pouca leitura, muita novela e missa, e também 
por que hoje podemos perceber que a ideologia do Brasil ame-o ou deixe-o era 
eficiente. Em um cenário, como muito brevemente enumerei no parágrafo anterior, é 
natural, que as aulas fossem bastante tradicionais, o tipo educação bancária que Paulo 
Freire tão bem descreve em sua vastíssima obra, muita decoreba: data, nomes, fórmulas, 
vultos da pátria, hinos, marchar, estas são algumas entre tantas outras “habilidades” que 
me lembro que eram fartamente desenvolvidas na época e que gostávamos muito. 
(Marcos Francisco da Silva). 
 
Lembro das atividades do dia da Independência, marchávamos, tenho uma foto no pátio 
da escola em que aparece um cartaz onde está escrito: Ninguém Segura Este País. 
(Carlos Rogério Muller). 

 
Percebe-se aqui, que as atividades cívicas extraclasses compunham o rol de prescrições 

que visavam a uma maior eficiência educativa na formação “moral e cívica”, almejada pelos 

governos militares. Das lembranças do método, ressignificadas pela experiência do presente, 

emergem também os materiais utilizados, notadamente os livros didáticos e suas imagens: 

 
 

Da professora Luiza, lembro que era uma moça simpática e comum. Dava aulas com o 
livro didático, não como apoio, mas como manual. O livro da 5ª série tinha capa azul e, 
se não me engano, um desenho divertido sobre a frota de Cabral chegando ao Brasil. O 
livro da 6ª série tinha na capa uma foto de um sujeito chamado Benjamin Constant 
(somente, muitos anos depois, fui saber quem fora exatamente o cujo!). Não lembro 
quase nada daquelas aulas. Lembro apenas que as provas eram fáceis, pois era só 
decorar o questionário (Ricardo Pinho). 
 
 
 

                                                
48 Sobre a instituição de tais disciplinas, ver a Lei 5.692/71. Quanto ao caráter crítico, deve-se também, a 
apropriação da teoria marxista, via formação universitária. 
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Mas ao ler aqueles textos, que delícia – olhar aquelas pequenas gravuras de Debret, 
aqueles escravos, que tristeza, me comovia – queria estudar... Queria transcrevê-los e 
contá-los. (...) Lembro-me das letras pequenas e das gravuras coloridas daquele livro 
quadrado de História do Brasil! Imaginava não só aqueles escravos, mas o comércio no 
porto, os navios cargueiros, as praias desertas, os primeiros habitantes. Queria me 
reportar pra lá e viver aquilo tudo (...) (Silvia Barreto Schmidt). 

 

 Com o processo de abertura democrática na década de 80, estabelece-se um amplo debate 

dos conteúdos, métodos e estratégias de ensino. A emergência de novas propostas curriculares se 

dá em meio a proposições progressistas e conservadoras49. O ensino de História torna-se um 

campo de pesquisas que aponta não só para o conhecimento histórico, suas diversas abordagens e 

sua reprodução na sala de aula, mas também para uma reflexão crítica das finalidades de seu 

ensino, os conteúdos, as metodologias de ensino e o livro didático. 

 Nos anos 90, dá-se a extinção das disciplinas de Educação Moral e Cívica e Organização 

Social e Política do Brasil. Pode-se também destacar, no contexto educacional brasileiro, a 

instituição do processo de avaliação dos livros didáticos (1994) e a promulgação da Lei das 

Diretrizes e Bases da Educação (1996). Nesta mesma década, são lançados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997). Fonseca, ao colocar a disputa teórica e política relacionada aos 

processos de elaboração do currículo, considera que  

 
o texto dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de história, 
lançado, oficialmente, pelo Ministério da Educação em 1997, tenta dar uma resposta 
sobre o que da nossa cultura, da nossa memória é mais adequado transmitir às novas 
gerações que freqüentam as escolas nas diferentes realidades socioculturais do Brasil. A 
diretriz apontada reforça a preocupação com a inclusão da diversidade cultural no 
currículo de história (FONSECA, 2005, p.32). 

 

 Numa perspectiva historiográfica e educacional mais ampla deste período, envolvendo o 

ensino de História, pode-se destacar, para além dos PCN’s, uma ampliação dos objetos de 

estudo, dos temas, dos problemas, das fontes históricas utilizadas em sala de aula, a preocupação 

com a relação entre ensinar a pensar historicamente e a quantidade de conteúdo e a noção de que 

alunos e professores são sujeitos históricos.  

 Para Fonseca (2003, p.70), no quadro da relação entre saber científico e saber escolar, 

uma das questões que se coloca, e sobre a qual ainda há carências de pesquisas, está relacionada 

à apropriação do conhecimento histórico presente nas diretrizes curriculares, nos livros didáticos, 

e, poder-se-ia incluir, na sala de aula. 

 Para estas questões, ainda não se tem suficientes respostas, mas talvez se pudesse recorrer 

às lembranças de qual o interesse ou como se formaram os(as) professores(as) de História. Como 

                                                
49 Sobre as propostas curriculares neste período, e sua comparação com as propostas do período militar, ver 
FONSECA, Selva Guimarães. Caminhos da História ensinada. Campinas, SP: Papirus, 1993. 
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se referiu no início deste texto, o papel dos(as) professores(as) alavanca estas rememorações e 

parece adquirir especial importância na relação com a História escolar e com a escolha pela 

docência:  

 
(...) A professora Cecília, da 5ª série, bonita, dinâmica e entusiasmada, fez com que eu 
compreendesse a História como um movimento do mundo que integro. (...) Ingressei no 
Magistério e depois escolhi fazer a faculdade de História como primeira opção (Claudia 
Cristina Zanela). 
 
Entrei na faculdade de história e me deparei com um mundo muito diferente daquele 
que havia tido até então. Filósofos, sociólogos, empresários, enfim, uma gama de idéias 
e caminhos... Tive professores brilhantes que me inspiraram a querer mudar o mundo 
(Silvia Barreto Schmidt). 

 

Se tais reminiscências apontam para a importância dos(as) professores(as) nesta 

escolha, no âmbito escolar, também denunciam uma especial aproximação com o conhecimento 

histórico para além da escola: 

 
Como venci tanta falta de incentivo e me tornei um professor de História? Quem 
contribuiu para tal escolha?  
(...) Sou filho de uma dona de casa e de um marinheiro militar que nunca mediram 
esforços pra investir na educação dos seus rebentos. E um destes investimentos foi em 
forma de livros. Até hoje existe na casa de minha mãe uma grande estante de madeira 
escura, abarrotada de enciclopédias, dicionários, revistas, coleções, biografias e livros 
de História e de literatura. E foi vendo meus pais lerem e depois eu mesmo lendo alguns 
livros de História e literatura que possuem um pano de fundo histórico que o meu 
interesse pela História despertou, entre eles cito O Tempo e o Vento, Anna de Assis, 
Nossa Senhora do Desterro, Santa Catarina – A Ilha, Os sertões, O cortiço e Éramos 
Seis. 
 
(...) Dois de meus irmãos, por exemplo, contribuíram na construção de certo partida de 
esquerda surgido no início da década de 80, e como bons sujeitos de esquerda – na 
época eu não sabia muito bem o que era ser de esquerda – sempre debatiam muitos 
sobre a História, principalmente para sustentar suas teorias contra toda forma de 
opressão e contra o capitalismo e a exploração dos trabalhadores pelas elites 
econômicas e políticas. Além destas intensas conversas, ocorridas geralmente durante 
as refeições, muitos livros destes dois irmãos apontaram caminhos, provocaram 
reflexões, influenciaram na escolha, ajudaram a construir um futuro(a) professor(a)-
historiador, entre eles As Veias Abertas da América Latina, O manifesto do Partido 
Comunista, Genocídio Americano: A Guerra do Paraguai e A História da Riqueza do 
Homem (Aldonei Machado). 

 

 

4. DEFINIÇÃO DE ALGUNS CONCEITOS FUNDAMENTAIS PARA O ENSINO DE 

HISTÓRIA 

 

A opção por algumas concepções ou tendências historiográficas fundamenta a seleção 

de conceitos que permitem um recorte de conteúdos, constituindo-se assim no conteúdo histórico 

escolar (BITTENCOURT, 2004, p.172). Deste modo não se quer “dar tudo de tudo”, rumo à 
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atualidade dos acontecimentos históricos, mas eleger conceitos relacionados com questões que se 

colocam na contemporaneidade, mobilizando conteúdos que remetam a relações espaço-

temporais.  

Dessa forma, delineia-se a História nas relações estabelecidas em um mesmo tempo 

histórico, em diferentes lugares, como também numa “rua de mão-dupla” com outros tempos, 

próximos ou distantes. Nesta perspectiva, indica-se a possibilidade de articulação entre contextos 

locais e globais em suas semelhanças e diferenças, com as noções de mudança e permanência no 

tempo histórico. Neste sentido Schmidt e Garcia (2006) apontam que 

 
confrontando conteúdos encontrados nos livros e manuais com seus próprios 
conhecimentos prévios e com outros encontrados por eles em atividade de captação, os 
alunos podem adquirir procedimentos que colaborem para que eles tomem consciência 
de que o sentido do passado não se encontra na perspectiva somente da permanência e 
continuidade, mas fundamentalmente da mudança (SCHMIDT e GARCIA, 2006, p.25).  

 

No trabalho em sala de aula, as questões contemporâneas, já referidas, orientam ou 

emergem as/das problematizações que se constituem no espaço escolar. O exercício de 

formulações de hipóteses por parte das crianças ou jovens está relacionado tanto ao exercício do 

método historiográfico, quanto com uma metodologia de ensino que necessariamente envolve as 

representações sociais dos sujeitos envolvidos. 

O conhecimento e o trato com diferentes documentos ou fontes históricas possibilitam, 

por um lado, uma ampliação das fontes de pesquisa, ao identificar-se que se encontram ao nosso 

redor - fotografias, filmes, objetos, músicas, edificações etc – e por outro, um articulador 

metodológico na constituição do pensamento histórico: 

 
O uso de documentos nas aulas de História justifica-se pelas contribuições que pode 
oferecer para o desenvolvimento do pensamento histórico. Uma delas é facilitar a 
compreensão do processo de produção do conhecimento histórico pelo entendimento de 
que os vestígios do passado se encontram em diferentes lugares, fazem parte da 
memória social e precisam ser preservados como patrimônio da sociedade 
(BITTENCOURT, 2004, p.333). 

 

 O que situa os procedimentos metodológicos no campo de uma história ensinada, e não 

de uma história produzida pelos historiadores, diz respeito, entre outras coisas, ao registro, 

organização e análise destas informações. O processo de construção de conceitos tem suas 

finalizações, no entanto, é percebido como contínuo, produzindo definições mais como sínteses 

explicativas, e menos como respostas únicas que devem ser alcançadas. Evidencia-se aqui, a 

idéia de processo, importante para que se conceba também uma avaliação de caráter formativo.  

 Por fim, destacam-se alguns conceitos-chave que devem permear toda a formação 

escolar. Ressalta-se a intenção, na aprendizagem de crianças e jovens, de estabelecer uma 
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relação com o saber histórico, propiciando a formação de diferentes pontos de vista e 

interpretações sobre o processo histórico. 

 
4.1. Tempo 
 

O tempo histórico não é percebido como unilinear, embora continue irreversível; não é 
mais acontecimental, mas continua a ser mudança; não é mais ideológico, mas continua 
a ser filho de seu tempo; não é mais contínuo, mas longa duração, isto é, continuidades 
descontínuas. Enquanto concebido como dialética da duração, o historiador não se 
prende nem ao tempo curto, nem ao tempo médio, nem ao tempo longo. Ele não se 
esconde nem no atual, nem no intemporal. Embora queira, o historiador não escapa ao 
tempo histórico que, agora, concebe como múltiplo, diferenciado, dialético (REIS, 
1994, p.64). 

 

Para a História, o tempo deve ser compreendido como produção e construção humana. 

O calendário, por exemplo, instrumento de medição do tempo, foi criado e utilizado por 

diferentes povos, em diferentes épocas, bem como a cronologia, esta, representação seqüencial 

de acontecimentos importantes em muitas culturas, mas não em todas. O tempo histórico abarca 

o tempo cronológico e o calendário, mas não se limita a eles. 

 O conceito de tempo é fundamental para o ensino da História, tendo em vista a 

possibilidade de contextualizar diferentes sociedades em diferentes espaços. Além disso, ao 

compreender as diversas formas de perceber e medir o tempo, estabelece-se outra conexão com 

as formas de organização social destes grupos, ampliando a capacidade de análise destas mesmas 

sociedades. 

Neste sentido, a constatação de um tempo linear e de um tempo cíclico é fundamental. 

O entrelaçamento destas duas percepções pode ser experimentado num nível individual - a rotina 

- expressa atualmente pelo calendário e o relógio, ao menos ocidentalmente e, a outra, pela 

trajetória das ações deste sujeito, individual, familiar ou local. Enquanto um é a vivência do 

tempo cíclico, o outro circunscreve o tempo linear.  

Estas duas naturezas do tempo, porém, se é que se pode denominar assim, também se 

constituem na dinâmica das sociedades. Assim, têm-se sociedades que dimensionam o tempo 

numa perspectiva linear, bem como sociedades que compreendem sua própria história 

ciclicamente, como um “eterno retorno”. 

Peter Burke (Mais! – Folha de SP, 13/10/2002) circunscreve esta diversidade cultural ao 

propor uma história cultural do tempo. Dessa forma, elenca três aspectos fundamentais: a 

cronologia, a geografia e a sociologia. 

Dessa maneira, pode-se pensar numa cronologia do tempo, associada às atividades 

cotidianas, dependente de condições naturais e de uma cronologia marcada pelo relógio, 
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concomitantemente à criação de um modo de vida dissociado, gradativamente dos fenômenos 

naturais, ao menos como condicionantes. 

 Num segundo aspecto, considera a “geografia do tempo”, ou seja, ao se considerar as 

culturas espaço-temporalmente, percebe-se que diferentes povos tinham, e ainda têm formas 

diferentes de viver, enunciar e medir o tempo. Tal questão torna-se visível para nós, por 

exemplo, ao se considerar a expansão européia nos séculos XV e XVI e os “estranhamentos” 

causados pela organização social dos povos contatados e pela própria forma de percepção e 

contagem do tempo. 

 Burke lembra que, mesmo na Europa, havia uma heterogeneidade entre as diferentes 

matrizes religioso-culturais, como os judeus, muçulmanos, católicos. Também havia diferenças 

entre os segmentos da sociedade européia, como se pode constatar através do embate, que muitas 

vezes se colocava, entre o “tempo da igreja” e o “tempo dos mercadores”. 

 Assim se pode pensar o conceito de tempo, sociologicamente, levando em conta, numa 

sociedade como a que se vive, o “tempo industrial” e o tempo agrícola. Utilizar o conceito de 

tempo no ensino e aprendizagem de História compreende torná-lo uma ferramenta para 

contextualizar as sociedades, considerando, entre outras coisas, a duração e a simultaneidade no 

processo histórico. 

Afinal, hora universal50 existe há muito pouco tempo para que se desconsidere toda a 

variedade de pensar e viver o tempo construído por diferentes sociedades ao longo da História, 

assim como da própria sociedade. 

Segundo Bergamaschi (2000) é importante a construção de uma compreensão temporal 

para, 

 

(...) desnaturalizar as convenções que são colocadas como naturais; em segundo, para 
que se pense a respeito do tempo esquadrinhado a que somos submetidos na escola e 
fora dela, principalmente para que, construindo conceitos sobre temporalidade, os/as 
alunos/as possam utilizá-los como ferramentas para intervir objetivamente nesse tempo 
histórico, sentindo-se parte desse tempo e dessa história (BERGAMASCHI, 2000, 
p.50). 

 
4.2. Cultura 
 

Os encontros culturais são momentos em que “caímos no jardim do outro” é o instante 

em que se percebe: todos são diferentes mesmo. Não somente na aparência física ou no linguajar, 

mas muito mais do que isto, pois o “outro está de cabeça para baixo” (GAARDER, 1989, p.109) 

ao olhar do observador.  

                                                
50 Segundo Burke, “A hora de Greenwich, adotada na Grã-Bretanha em 1848, chegou aos Estados Unidos em 1873, 
ao Japão em 1888 e ao Brasil em 1914.” (Mais! – Folha de SP, 13/10/2002) 
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 Geertz (1989) enfatiza que, para conceituar cultura, é necessário observar os símbolos e 

imagens públicas que organizam o mundo e as coisas e lhes conferem uma identidade. Existe, 

desta forma, um padrão de significados transmitido historicamente e incorporado em símbolos, 

como um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por meio das quais 

seus adeptos comunicam, perpetuam e desenvolvem seus conhecimentos e suas ações em relação 

à vida. Para Geertz, “as visões de mundo são constituídas por símbolos que sintetizam um ethos 

de um povo ou grupo os símbolos provocam poderosas, penetrantes e duradouras disposições e 

motivações nos homens” (GEERTZ, 1989, p.109). O autor afirma ainda que “sem os homens 

certamente não haveria cultura, mas, de forma semelhante e muito significativamente, sem 

cultura não haveria homens” (GEERTZ, 1989, p.61).  

Parte-se do princípio de que tudo que é humano, seja material ou imaterial, é cultural, 

portanto, histórico. Desta forma, não se pode entender cultura somente como manifestação 

artística e muito menos hierarquizá-la em culturas superiores e inferiores. Assim, é necessário 

entender a cultura como um conjunto de “significados partilhados”, datados, construídos 

historicamente pelos e para os seres humanos, com o objetivo de dar sentido à sua realidade, 

através de imagens, símbolos, objetos, discursos, práticas, falas e/ou textos (PESAVENTO, 

2003, p.15-17). 

Nessa perspectiva, as aulas de História podem contribuir para que se perceba, através da 

cultura de uma época, como a humanidade pensava, entendia, produzia e dava sentido ao mundo, 

considerando suas relações sociais, econômicas e políticas. Nesta tentativa de dar sentido ao 

mundo, grupos sociais, de acordo com os seus interesses, criam representações que expressam 

sua visão sobre a realidade histórica. Estas representações não são neutras e são legitimadas pelo 

grupo que as criou, provocando assim, as lutas de representação, ou seja, embates entre os vários 

grupos que formam a sociedade (CHARTIER, 1991, p.16-23). 

 

4.3. Fontes Históricas 

 

Qualquer estudo histórico necessita de fontes que o embasem. Com a renovação nos 

estudos historiográficos do século XX, ocorreu uma ampliação na compreensão do que sejam 

fontes para a escrita da História: todo vestígio deixado, voluntária ou involuntariamente, pelo ser 

humano. 

Desde o início do processo de escolarização, a criança deve ser colocada em contato 

com essas idéias, para que possa elaborar o conceito de que o que se sabe do passado provém de 

alguma fonte, que é histórica por ser uma produção humana. Por exemplo: como a criança sabe a 
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idade que tem? Ela é informada oralmente ou através de documento escrito. Ao longo da 

escolaridade básica, as formas de trabalho com as fontes devem ser diversificadas, para ampliar e 

complexificar o trabalho com os conceitos. Neste campo é importante também discutir o 

contexto no qual foi produzido, quem foi seu autor, ou seja, o documento como versão. 

Por que a fonte? Porque a História é conhecida a partir de fontes. Porque a fonte é 

indício da História, do humano. 

Para quê? Para desnaturalizar o conhecimento histórico, desmitificando sua produção, 

para compreender a construção deste conhecimento, para relacionar fontes históricas em 

histórias estudadas e para desenvolver habilidades do trabalho com as fontes, fundamentais para 

pensar historicamente. 

Há várias formas de classificação para o uso dos documentos em sala de aula, o 

importante é que o(a) professor(a) esteja atento(a) à diversidade em sua tipologia: 

 

• Escritos: certidões, cartas, periódicos (jornais e revistas), registros policiais, textos 

escritos etc. 

• Visuais: pinturas, fotografias, histórias em quadrinhos, filmes, desenhos etc. 

• Orais: memória das pessoas mais velhas, ou com mais vivência que o(a) aluno(a). 

• Sonoros: ritmos e músicas de diferentes épocas. 

• Cultura material: objetos da vida cotidiana, roupas, brinquedos, utensílios 

domésticos, edificações, monumentos, etc. 

 

Na escolha de um fonte/documento para o trabalho pedagógico, devem ser observadas a 

sua complexidade, adequação à escolaridade, o tempo de sala de aula e os objetivos que se quer 

alcançar. Assim, a fonte deve tornar-se material didático facilitador na compreensão de 

acontecimentos e contextos vividos em diferentes épocas e situações, favorecendo a construção 

de conceitos históricos e sua generalização (relação do particular com o geral). 

(BITTENCOURT, 2004, p.331) 

 

5. O ENSINO DE HISTÓRIA E OS CONCEITOS 

 

Neste documento, a delimitação de conceitos básicos para o ensino da História foi 

definido a partir da faixa etária, nível escolar, tempo destinado à disciplina. Cada conceito é 

indicativo para o estudo de um ou mais anos do Ensino Fundamental, garantindo-se assim, os 

conteúdos essenciais decorrentes destes conceitos. Dessa forma o(a) professor(a) tem 
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flexibilidade na escolha dos conteúdos, levando em conta os materiais disponíveis, o Projeto 

Político e Pedagógico da Unidade escolar, bem como as temáticas que emergem do cotidiano das 

crianças e jovens envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.  

Perguntas básicas que podem orientar o trabalho com os conteúdos a partir dos 

conceitos são: o quê, quando, onde, quem (sujeitos), como, por que, quem escreve/fala. 

É, igualmente, importante pontuar que alguns conceitos funcionem como articuladores 

metodológicos, como por exemplo, as fontes históricas e a noção de espaço.  

A partir de algumas discussões nesta área, pode-se definir uma tipologia, de acordo com 

várias perspectivas no campo do ensino de História: 

• Conceitos de 1ª ordem ou conceitos históricos: menos abrangentes. 

• Conceitos de 2ª ordem ou categorias de análise: mais abrangentes. 

No item, acima, “Definição de alguns conceitos fundamentais para o ensino de 

História”, elencou-se alguns de caráter abrangente. No quadro abaixo, constam os conceitos de 

caráter específico.  

No trabalho metodológico em sala de aula, a construção de conceitos dá-se em 

diferentes níveis e definições. Trepat (1995) enumera algumas destas definições: 

 

• Nominais: significado do termo etimologicamente. Exemplo: democracia – “poder do 

povo”, do grego. 

• Reais: referem-se ao objeto que designam. Exemplo: democracia é uma doutrina política 

que defende a intervenção do povo no governo e na eleição dos governantes. 

• Essenciais: explicar o significado do conceito pela enumeração de algumas 

características. Exemplo: democracia é um regime político, uma doutrina. 

• Sinônimos e antônimos: vale-se apenas do antônimo ou sinônimo. Exemplo: democracia 

é o contrário de ditadura. 

• Descritivas: explicar o conceito pela enumeração do maior número de características. 

Exemplo: democracia – regime político caracterizado pela liberdade de expressão, de 

associação, de manifestação, no qual o poder é exercido pelos representantes do povo, 

livremente eleitos em sufrágio universal, direto e secreto. 

• Por série: a definição tem como suporte a sua contextualização num quadro temporal, de 

sucessão ou simultaneidade. Exemplo: democracia é um regime político de Atenas, 

criado por Clístenes no séc.V a.C., posterior às oligarquias que existiam naquela cidade. 
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Num trabalho coletivo do grupo de professores(as), foram definidos objetivos para o 

trabalho com os conceitos elencados, a partir das perguntas-chaves: Por quê? Para quê? 

 

CONCEITOS E OBJETIVOS -  Anos Iniciais (1º ao 5º ano) 
Temporalidades: 
anterioridade, duração, 
sucessão, simultaneidade, 
mudanças e permanências 

- Registrar formas de organizar o tempo em diferentes culturas. 
- Comparar contextos históricos em diferentes tempos e espaços.  
- Construir referências temporais próximas e distantes. 
- Desenvolver noções de mudanças/permanências, semelhanças/diferenças. 
- Identificar e saber utilizar medidas de tempo. 

Sujeito  - Compreender-se como sujeito histórico. 
- Identificar a história de vida de um indivíduo, compreendendo sua relação 
com a história de um grupo social. 
- Relacionar a sua história com a de outras pessoas próximas, de outros 
lugares e outras épocas. 
- Observar a diversidade de sujeitos e organização de grupos familiares. 

Grupos sociais - Identificar diferentes formas de relacionamento entre as pessoas. 
- Compreender mudanças e permanências na sucessão de gerações. 
- Comparar formas de representação do seu grupo social em seu tempo e 
espaço com a de outros tempos e espaços. 

Espaço - Observar, no local onde mora, evidências históricas do presente e do 
passado. 
- Comparar diferentes formas de representação do espaço. 
- Estabelecer relações entre a história local e a nacional a partir do estudo 
patrimonial.  
- Compreender que a organização espacial está relacionada com a história dos 
seus habitantes, no presente e no passado do lugar. 
- Identificar a divisão dos espaços urbanos em espaços públicos e privados, 
analisando elementos que representam cada um deles. 
- Identificar situações no lugar onde mora, estabelecendo relações de 
permanência e mudança entre o presente e o passado. 

Cidadania 
 

 - Relacionar, de forma comparativa, os significados de cidadão em diferentes 
sociedades do passado e do presente. 
- Entender os significados - individual e coletivo - dos conceitos de cidadão; 
- Relacionar os conceitos contemporâneos de cidadão.  
-Analisar acontecimentos relacionados aos direitos humanos na sociedade 
contemporânea. 
- Localizar no tempo e no espaço, alguns acontecimentos históricos que 
contribuíram para a conquista dos direitos humanos. 
- Formular uma noção de cidadania. 

 
A partir do 6º ano 

CONCEITOS OBJETIVOS 
História/Pré-História  - Compreender como a História é construída. 

- Compreender que todas as sociedades possuem história, mesmo que não 
tenham deixado ou deixem registradas suas marcas por escrito. 

Natureza - Compreender concepções de natureza, em diferentes tempos/espaços.  
- Identificar as relações entre seres humanos e natureza historicamente. 

Origem/mito - Identificar diferentes explicações sobre a criação, o funcionamento e a 
destruição do universo. 
- Identificar fontes diversas sobre a origem do ser humano e do mundo. 
- Perceber as diferenças entre a visão mitológica e a científica sobre a origem 
do ser humano. 

Sociedade - Identificar diferentes concepções de sociedade, em tempos e espaços. 
- Estabelecer relações entre o passado e o presente de diferentes sociedades 
tendo como referência um tema específico. 
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A partir do 7º ano 
Colônia 
 
 

- Entender o processo de formação da colônia brasileira. 
- Identificar a independência política como um aspecto do processo de 
descolonização. 
- Relacionar a formação da colônia brasileira com outras colônias americanas, 
asiática e africana. 

Estado - Compreender a formação histórica do Estado. 
- Problematizar o Estado como produtor de exploração e de classes sociais. 
- Relacionar Estado, propriedade e classe social. 

Capitalismo - Compreender o momento histórico de formação do capitalismo. 
- Compreender o capitalismo como produtor de desigualdades sociais. 
- Relacionar capitalismo e sociedade de consumo. 

Trabalho - Caracterizar relações sociais de trabalho em diferentes tempos e espaços 
históricos. 
- Compreender o trabalho enquanto elemento principal para gerar valores de 
uso e de troca. 
- Perceber o trabalho como um dos principais elementos da desigualdade 
social. 
- Construir o conceito de trabalho a partir de outros mais específicos: trabalho 
escravo, trabalho assalariado. 
- Analisar diferenças entre trabalho escravo e trabalho assalariado. 

Identidade - Compreender as determinações históricas que envolvem a construção do 
sujeito social e cultural. 
- Perceber o sentimento de pertencimento a partir das experiências acumuladas 
pela cultura. 
- Compreender a identidade política e coletiva (de gênero, étnico-racial...). 
- Perceber a identidade como produtora de desigualdade. 

Resistência - Identificar manifestações de resistência no mundo contemporâneo 
relacionadas a conflitos étnicos. 
- Problematizar as diferentes formas de silenciar as resistências. 
- Perceber as resistências no âmbito das relações escravagistas. 

 
 
 
 
 

A partir do 8º ano 
Propriedade - Compreender que a propriedade é um processo de transformação das 

sociedades e destas em relação à natureza. 
- Diferenciar propriedade coletiva e individual. 
- Compreender a propriedade privada dos meios de produção. 
- Compreender que propriedade privada é um desdobramento dos conceitos de 
classe social e Estado. 

Ideologia - Compreender que ideologia é um conjunto de idéias em um determinado 
contexto histórico. 
- Identificar as diferentes concepções de ideologia. 

Revolução - Localizar noções de continuidade e ruptura no processo histórico.  
- Identificar revoluções contra a ordem estabelecida nos diferentes contextos 
históricos. 
- Compreender que as revoluções, social, científica e cultural são resultado de 
tensões e impasses sociais. 
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A partir do 9º ano 

Guerra - Identificar lutas sociais, guerras e revoluções na História do Brasil e do 
mundo. 
- Reconhecer diferenças e semelhanças entre os confrontos, as lutas sociais e 
políticas, as guerras e as revoluções em diferentes tempos e espaços. 

Expansionismo - Relacionar o imperialismo do século XIX com a “invenção” do conceito de 
raça e superioridade de determinados povos sobre outros. 
- Construir opinião sobre questões como racismo, crimes contra a humanidade, 
situação dos povos afro-brasileiros na atualidade. 

Regime de governo - Diferenciar forma/sistema/regime de governo. 
- Analisar as diferentes formas, sistemas e regimes de governo nas sociedades 
em diferentes tempos e espaços. 

Tecnologia 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Refletir sobre as transformações tecnológicas e as modificações que estas 
promovem no modo de vida e nas relações de trabalho. 
- Debater as contradições do mundo atual, entre elas o alto desenvolvimento 
tecnológico e a crescente miséria que atinge o planeta. 
- Compreender as relações de poder promovidas pelo desenvolvimento da 
tecnologia. 
- Compreender a tecnologia a partir das diversas maneiras de utilizar os 
ambientes físicos e seus recursos materiais.  

 

6. HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA 

 

As especificidades da disciplina de História conduzem, necessariamente, à discussão 

mais detalhada sobre a formação étnico-racial “brasileira”. A inclusão, portanto, do estudo das 

culturas indígenas, das culturas africanas, das culturas européias e das demais etnias 

componentes dessa diversidade, deverá estar contemplada no planejamento. 

No que se refere à inclusão dos conteúdos de História da África e Cultura Afro-Brasileira 

- resultado da luta dos movimentos negros contra a discriminação e o racismo – destaca-se que 

em Florianópolis, a Lei Municipal nº 4446/94 tornou obrigatória a inclusão de conteúdos afro-

brasileiros no currículo. Neste sentido, a proposta curricular de 1996 “Traduzindo em ações: das 

diretrizes a uma proposta curricular”, com o apoio do Núcleo de Estudos Negros (NEN) e do 

Grupo de Trabalho sobre Educação e Desigualdades Raciais da FAED/UDESC, contemplava 

conteúdos e conceitos relacionados com a África e Cultura Afro-Brasileira. Com a Lei 10.639/03 

se intensificaram as discussões em torno da inclusão de tais conteúdos nos currículos escolares 

de História da África e afro-brasileiros, tendo os sujeitos como referência. 

 
A história, o sujeito, os homens e as mulheres de origem africana devem ser as 
questões centrais no processo de mediatização entre os saberes na escola. Os resultados 
de sua educação e escolarização, ainda que não ocorram independentes dos sistemas 
sociais e políticos, devem ser resultantes de vidas livres e não de vidas prejulgadas e 
dominadas (ROMÃO, 1997, p.36). 

 
Cabe então, ressaltar a importância do currículo escolar “como instrumento capaz de 

atuar nas transformações que se fazem necessárias à eliminação das práticas sociais racistas”. 
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Vem daí a necessidade de dar visibilidade às populações de origem africana a partir de suas 

práticas culturais e estratégias de sobrevivência. 

Dessa forma, os referenciais relacionados ao ensino de História devem ser considerados 

na sua relação com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (MEC/SEPPIR, 2004). 

Optou-se por destacar, algumas determinações deste documento, mais como ponto de partida no 

tocante à disciplina: 

 

• A crítica das representações dos negros e outras minorias nos textos, materiais didáticos, 

bem como providências para corrigi-las. 

• Valorização da oralidade, corporeidade e da arte, por exemplo, como a dança, marcas da 

cultura de raiz africana, ao lado da escrita e da leitura. 

• Educação patrimonial, aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, 

visando a preservá-lo e a difundi-lo. 

• O cuidado para que se dê um sentido construtivo à participação dos diferentes grupos 

sociais, étnico-raciais na construção da nação brasileira e aos elos entre os diferentes 

grupos. 

• Articulação entre passado, presente e futuro no âmbito de experiências, construções e 

pensamentos produzidos em diferentes circunstâncias e realidades do povo negro. 

• Reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-brasileiros, 

garantia de seus direitos de cidadãos, reconhecimento e valorização das raízes africanas 

da nação brasileira, ao lado das indígenas, européias, asiáticas. 

• Abrangerá, entre outros conteúdos: iniciativas e organizações negras, incluindo a história 

dos quilombos e de remanescentes de quilombos, que tem contribuído para o 

desenvolvimento de comunidades, bairros, localidades, municípios, regiões. (...) 

• Em História da África, tratada numa perspectiva positiva, não só de denúncia da miséria 

e discriminações que atingem o continente, nos tópicos pertinentes se fará 

articuladamente com a história dos afro-descendentes no Brasil e serão abordados temas 

relativos (...): - ao papel dos anciãos e griots como guardião da memória histórica; - à 

história da ancestralidade e religiosidade africana; - aos núbios e aos egípcios, como 

civilizações que contribuíram decisivamente para o desenvolvimento da humanidade; - às 

civilizações e organizações políticas pré-coloniais, como os reinos do Mali, do Congo e 

do Zimbabwe; - ao tráfico e à escravidão do ponto de vista dos escravizados; - ao papel 

de europeus, asiáticos e também de africanos no tráfico; - à ocupação colonial na 
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perspectiva dos africanos; - às lutas pela independência política dos países africanos; às 

ações em prol da união africana, para tanto; - às relações entre cultura e história do 

continente africano e os da diáspora; - à formação compulsória da diáspora, vida e 

existência cultural e histórica dos africanos e seus descendentes fora da África; - a 

diversidade da diáspora, hoje, nas Américas, Caribe, Europa, Ásia; - aos acordos 

políticos, econômicos, educacionais e culturais entre África, Brasil e outros países da 

diáspora. 

• Cultura Afro-Brasileira: destaque para o jeito de ser, viver e pensar, tanto no dia-a-dia, 

quanto em celebrações como congadas, moçambiques, ensaios, maracatus, rodas de 

samba, entre outras.  

• Cultura Africana: contribuições do Egito para a ciência e filosofias ocidentais, 

universidades africanas (séc. XVI), tecnologias de agricultura, cultivos, mineração, 

edificações, bem como a produção científica e artística (Artes Visuais/Plásticas, 

Literatura, Música, Dança, Teatro) política, na atualidade. 

• Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira: por diferentes meios, com a realização de 

projetos de diferentes naturezas, no decorrer do ano letivo, com vistas à divulgação e 

estudo da participação dos africanos e seus descendentes em episódios da História do 

Brasil, na construção econômica, social e cultural da nação, destacando-se a atuação de 

negros em diferentes áreas. Da mesma forma, com relação ao ensino de História e 

Cultura Africana. 

 

 Todos os conceitos elencados nesta proposta abrem possibilidades para que os(as) 

professores(as) de História trabalhem conteúdos relacionados com a História da África e dos 

africanos, a luta dos negros no Brasil (e em outros lugares), a cultura negra brasileira e o negro 

na formação da sociedade nacional.  

 
7. AVALIAÇÃO 
 
 É importante ressaltar que se considera a avaliação como constituinte de um processo de 

aprendizagem, cujos sujeitos envolvidos são os(as) alunos(as) e também os(as) professores(as). 

Tomando a avaliação numa perspectiva processual e não finalista, atenta-se para uma 

aprendizagem não uniformizadora e transmissora. Assim, os instrumentos avaliativos devem ser 

os mais variados, tanto para propiciar uma relação com o conhecimento histórico e os saberes 

escolares que se adeque à diversidade presente na sala de aula, quanto para melhor identificar as 

dificuldades na apropriação destes mesmos saberes.  
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Deve-se estabelecer atividades avaliativas no decorrer das aulas, como tarefas para casa, 

individual ou em grupo, oral ou escrita; mas também sistematizadoras, ao final de uma unidade, 

tema ou período de trabalho. O uso de fontes ou documentos históricos, bem como a articulação 

com as diferentes linguagens compõe a especificidade das escolhas referentes ao ensino de 

História. É importante destacar que os(as) alunos(as) devem ser partícipes destas decisões, tendo 

em vista que uma avaliação formativa parte do que os(as) alunos(as) sabem e como sabem fazer. 

Ao longo deste processo, o planejamento ou os projetos aplicados devem ser revistos, 

numa adequação às variáveis educativas e as respostas dos grupos às proposições colocadas, 

tanto no sentido de fornecer outros subsídios à sua realização, quanto no sentido de propor 

desafios ou situações mais adequadas. Ressalta-se que as respostas às propostas expostas não 

serão sempre as mesmas, levando-se em conta que não só os(as) alunos(as) não são os mesmos, 

como as experiências de aprendizagem também não se constituem da mesma forma.  

Por fim, os resultados obtidos e conhecimentos adquiridos e/ou redimensionados devem 

tornar-se objeto de reflexão por parte do(a) professor(a), no tocante à continuidade da formação 

dos(as) alunos(as) e suas especificidades, bem como para compreender o dinamismo que envolve 

sua prática docente.   

 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Não se considera este documento como um fim. Mantém-se a idéia de que é necessário 

garantir a qualidade do processo da formação continuada e a criação de grupo de estudo no qual 

os conceitos elencados nesta proposta possam ser discutidos, tendo como referência a nossa 

prática de sala de aula. A disponibilização de um bom referencial teórico e a produção de 

material didático-pedagógico de apoio também é considerada fundamental pelos(as) 

professores(as). 

Alfredo Bosi diz que as datas são pontas de icebergs. Crê-se que a presente proposta 

também caminha nesta perspectiva. O que se expõe aqui é só a ponta de um iceberg, ou “um 

ponto de luz” (BOSI, 1992, p.26). Os caminhos ramificam-se nos desdobramentos do ofício, mas 

os olhares são outros, atentos à mobilização dos saberes destas experiências. Larrosa (2002) diz 

que o sujeito da experiência não é  

 
um sujeito que permanece em pé, ereto, erguido e seguro de si mesmo; não um sujeito 
que alcança aquilo que se propõe ou que se apodera daquilo que quer; não um sujeito 
definido por seus sucessos ou por seus poderes, mas um sujeito que perde seus poderes 
precisamente porque aquilo de que faz experiência dele se apodera (LARROSA, 2002, 
p.20-28). 
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GEOGRAFIA 
 
 

Maeli Faé 
 

 
Cada vez que as condições gerais de realização da vida 
sobre a terra se modificam, ou a interpretação de fatos 
particulares concernentes à existência do homem e das 
coisas conhece uma evolução importante, todas as 
disciplinas científicas ficam obrigadas a realinhar-se para 
poder exprimir em termos de presente e não mais de 
passado, aquela parcela de realidade total que lhes cabe 
explicar. 

MILTON SANTOS 
 
 
1. A TRAJETÓRIA DA CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA 
 
 

Esta proposta é fruto de um processo de construção coletiva dos(as) professores(as) de 

Geografia – 5ª á 8ª série e embasado no trabalho desenvolvido com os(as) professores(as) dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Florianópolis. Estas diretrizes têm 

como objetivo orientar e refletir continuamente sobre o ensino e a aprendizagem da Geografia, 

sem romper totalmente com as propostas construídas nos anos anteriores. 

Durante o ano de 2006 e 2007, os(as) professores(as) de Geografia51 estiveram reunidos 

na formação continuada participando de debates sobre a Diversidade Étnico-Racial, discutindo 

as concepções da Geografia, conceitos, conteúdos, metodologia e avaliação, com o intuito de 

estudar, trocar experiências, relatar novas linguagens, gêneros textuais, e discutir sobre o fazer 

pedagógico do ensino de Geografia. 

A partir dessa formação, os(as) professores(as) resgataram as discussões e elaboraram 

as diretrizes curriculares do ensino de Geografia para trabalharem na práxis pedagógica e 

propiciarem, aos educandos, um desenvolvimento humano, cultural e científico de modo que 

possam adquirir condições para enfrentar uma realidade de contradições e desigualdades. 

Entende-se que as diretrizes curriculares podem contribuir para a elaboração dos 

projetos, para a organização e elaboração do planejamento pedagógico das unidades educativas e 

contribuir para a formação de cidadãos que compreendam o mundo, saibam interpretar mapas e 

transformar os espaços construídos socialmente. 

 
 
 
 

                                                
51 Durante o ano de 2006, contamos com a consultoria da Professora Louisa Carla Farina Schröter. 
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2. UM BREVE RESGATE HISTÓRICO DO PENSAMENTO GEOGRÁF ICO 
 

 A história da Geografia tem, ao longo do tempo, várias correntes e definições sobre o 

seu objeto de estudo. Até o século XVIII, a Geografia era utilizada para desenhar caminhos e 

roteiros baseando-se na Cartografia e Astronomia e ainda se faz presente quando se relaciona a 

Geografia aos planetas, mapas ou à descrição da paisagem. No início do século XIX a Geografia 

é considerada como ciência autônoma com os trabalhos dos geógrafos Alexandre Von Humbold 

e Karl Ritter, que entendiam a Geografia como parte terrestre da Ciência do Cosmos, e que 

propõem o Empirismo (intuição antropocêntrica), compondo a base da Geografia Tradicional. 

 Neste momento, o determinismo ambiental (fundamentado pelas teorias de Lamarck e 

Darwin) se coloca, influenciando o comportamento humano pelas condições naturais, 

interferindo no desenvolvimento das atividades econômicas e sociais. A obra de Ratzel valoriza 

os projetos estatais, a formação de territórios e a distribuição dos povos (migrações, 

colonizações) na população terrestre. Em seguida, surge o possibilismo com Vidal de La Blache 

que aceitou a influência do meio sobre o ser humano, não rompendo totalmente com a visão 

naturalista e diz: a “Geografia é uma ciência dos lugares não dos homens”. Discute a relação 

homem/natureza na perspectiva da paisagem, não aborda as relações entre as pessoas e propõe o 

método empírico-dedutivo. A partir desta proposta, houve desdobramentos como o de Max 

Sorre, que apresentou a idéia de que a Geografia deve estudar as formas pelos quais os homens 

organizam seu meio, entendendo o espaço como a morada do homem (MORAES, 2003, p.80). 

 Outra corrente do pensamento geográfico é a proposta de A. Hettner e R. Hartshorne, 

denominada racionalista, que privilegiou o raciocínio dedutivo. Hartshorne publicou em 1939 “A 

natureza da Geografia”, muito debatido no mundo. Formulou os conceitos de “área” e de 

“integração”, referindo-se ao método e, Hettner propõe a Geografia como a ciência que estuda “a 

diferenciação das áreas”. A Geografia tradicional deixou fundamentos, que mesmo criticáveis, 

elaborou um acervo empírico valoroso com levantamentos de dados das realidades locais. As 

descrições e representações deixaram informações para pesquisas posteriores. 

 Com a Segunda Guerra Mundial, as mudanças da realidade provocaram uma reflexão 

sobre o significado da Geografia, o objeto e os métodos utilizados. 

Nesse momento da história, os métodos tradicionais já não davam conta de apreender a 

complexidade da organização espacial. Surge o movimento de renovação, buscando novas 

técnicas para a análise geográfica apoiando-se em estatísticas e técnicas quantitativas. A nova 

Geografia é também chamada de Geografia Teorética ou Quantitativa. No Brasil, os precursores 

desta corrente foram o Departamento da UNESP de Rio Claro e o IBGE do Rio de Janeiro. Com 

Pierre George há a introdução de alguns conceitos marxistas na Geografia.  



 201 

A partir de 1970, outros autores se posicionam criticamente frente à realidade e 

assumem um conhecimento científico ligado ao conteúdo político, propondo uma Geografia que 

discuta e lute por uma sociedade mais justa: daí surge a Geografia Crítica. Yves Lacoste, em 

1976, com a revista Herodote que aborda temas da atualidade e com a obra A Geografia serve, 

em primeiro lugar para fazer a guerra argumenta que o saber geográfico manifesta-se em dois 

planos: a “Geografia dos Estados-Maiores” e a “Geografia dos(as) professores(as)” (MORAES, 

2003, p.110). A primeira ligada ao poder, e a segunda, denominada tradicional, que sinalizava 

dados e informações para o Estado. 

Em 1978, o(a) professor(a) Milton Santos publica o livro Por uma Geografia Nova onde 

avalia criticamente a Geografia Tradicional, as propostas de renovação e expõe sua concepção 

em relação ao objeto geográfico, argumentando a necessidade de discutir o espaço social.  

A partir desta análise, outros geógrafos engajam-se nesta corrente, refletindo sobre o 

pensamento geográfico e o ensino de Geografia, revendo o conhecimento e as práticas 

desenvolvidas no Ensino Fundamental. 

 

3. O ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

O ensino de Geografia tem como objetivo principal o estudo do espaço geográfico, 

espaço que é social e através dele é manifestado por ações de diferentes grupos que produzem e 

interagem. Conforme Santos (2004), 

 
(...) o espaço deve ser considerado como um conjunto de relações realizadas através de 
funções e de formas que se apresentam como testemunho de uma história escrita em 
processos do passado e do presente. Isto é, o espaço se define como um conjunto de 
formas representativas de relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura 
representada por relações sociais que estão acontecendo diante dos nossos olhos e que 
se manifestam através de processos e funções (SANTOS, 2004, p.153). 

 
Este é por si só interdisciplinar, pois não é um aspecto isolado da realidade, tem uma 

multiplicidade de aspectos numa mesma realidade que é total. Santos (2004) alerta que  
 

a sedução do enfoque interdisciplinar vem exatamente desse desafio. Trata-se de reunir 
uma variedade muito extensa de conhecimentos extremamente diversos e às vezes 
aparentemente díspares, dificuldade que é praticamente ilimitada, porque a cada dia o 
conhecimento se amplia e diversifica (Idem, p.149). 

 

Essa multiplicidade de aspectos é trabalhada através de outros conceitos como: tempo, 

sociedade, território, natureza, trabalho e identidade, associados às temáticas como Educação 

Ambiental, Diversidade Étnico-Racial e Cultural, e outras, as quais são importantes para a 

compreensão da realidade total. 
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A partir dessa perspectiva, o ensino de Geografia possibilita o estudo do significado dos 

lugares “porção discreta do espaço total” explica Santos (2004, p.152), o entendimento das 

relações na sociedade, o processo de apropriação realizado pelos homens, as modificações na 

natureza, os desastres, a atitudes em relação ao ambiente e o planejamento urbano, como aspecto 

relevante para a organização espacial. Diante de uma concepção de Geografia crítica, através de 

uma leitura de mundo que permita a transformação do cotidiano, será possível ultrapassar os 

discursos, as operações descritivas, as memorizações incompatíveis com a realidade complexa e 

dinâmica, formando cidadãos comprometidos com a melhoria da qualidade de vida. 

Reitera-se a explicação das seguintes temáticas para melhor entendimento e 

compreensão da identidade nacional e construção de novas posturas perante a realidade e 

formação da cidadania. 

Diversidade Étnico-Racial - O Brasil é um país com diferentes grupos étnicos situados 

em regiões de características naturais, culturais e sociais diversas. O ensino de Geografia 

possibilita a compreensão da dinâmica dos movimentos da população, a organização espacial e 

as relações sociais construídas durante o processo histórico do país. A escravidão deixou 

conseqüências nefastas como a discriminação, o preconceito, o racismo, a exclusão social e a 

miséria. Para mudar essa realidade, foi implantada a Lei 10.639/2003, que estabelece inclusão no 

currículo oficial da Rede de ensino brasileira à obrigatoriedade da temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira, e dá outras providências”, tarefa essa em que a Geografia pode exercer um papel 

primordial no fortalecimento e no reconhecimento da identidade. Em Florianópolis, a Lei 

Municipal nº 4446/94 tornou obrigatória a inclusão de conteúdos afro-brasileiros no currículo. 

Também é responsabilidade da Geografia entender e respeitar a cultura africana, conhecer as 

peculiaridades do continente através dos costumes, religião, aspectos naturais, unidades 

ambientais e a organização política dos países. No Brasil é importante conhecer o processo 

histórico, a localização e a importância das comunidades remanescentes dos Quilombos, como 

foram organizados social e espacialmente. O(a) professor(a) Anjos (2002, p.96) sugere alguns 

eixos temáticos que valorizam a História e a Cultura Afro-Descendente. São eles: 

 

- a formação do território colonial brasileiro; 

- os ciclos econômicos e o tráfico de povos africanos; 

- a organização territorial do Brasil nos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX; 

- a estrutura e a dinâmica da população brasileira; 

- os grupos étnicos, as densidades, o nível de vida e os contextos sócio-econômicos; 

- a organização territorial atual do país; 
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- o Brasil urbano e os afro-descendentes; 

- o Brasil rural e os remanescentes de quilombos. 

 

É interessante conhecer os seguintes mapas: 

 

- Dinâmica das Principais Rotas e Articulações Econômicas da Diáspora 

 Africana no Mundo – Século XV – XIX. 

 Fonte: Projeto Cartográfico e Adaptação Historiográfica do Geógrafo Rafael  

            Sanzio Araújo dos Anjos. Brasília. 

 

- Referências Territoriais de Origem do Tráfico dos Povos Africanos    

  Escravizados para o Brasil. 

                Fonte: Projeto Cartográfico do Geógrafo Rafael Sanzio Araújo dos  

                            Anjos. Brasília. 

 

 - África – Conflitos Político Territoriais – Anos 80. 

   Fonte: Centro de Cartografia Aplicada e Informação Geográfica – CIGA –  

          Universidade de Brasília – Projeto Cartográfico do Geógrafo 

          Rafael Sanzio Araújo dos Anjos. 

 

 - Continente Africano - Guerrilha - Guerra Civil - Conflitos Internacionais - 2003. 

                 Fonte: Centro de Cartografia Aplicada e Informação Geográfica – CIGA – 

          Universidade de Brasília – Projeto Cartográfico do Geógrafo  

          Rafael Sanzio Araújo dos Anjos.  

 

Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais trazem orientações bastante 

significativas no tratamento da questão étnico-racional no âmbito do ensino de Geografia. 

 

 Educação Ambiental - A Lei nº 9795/99 dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a 

política de Educação Ambiental no país com o intuito de regulamentar, definir competências e 

executar ações, preparar os cidadãos para exigir justiça social, ética nas relações sociais e buscar 

uma melhor qualidade de vida, pensando nas gerações presentes e futuras. 

 Enfatiza-se os seguintes artigos da mesma Lei: 
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art. 1º - Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
 
art. 2º - A educação ambiental é componente essencial e permanente da educação 
nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidade 
do processo educativo, em caráter formal e não-formal. 

 
 Para realizar ações no cotidiano e melhorar os problemas ambientais, na Carta de 

Belgrado, foram definidos alguns objetivos necessários à Educação Ambiental. Conforme 

Reigota (1998), são eles: 

 

1. Conscientização – Levar os indivíduos e os grupos associados a tomarem consciência do 

meio ambiente global e de problemas conexos e de se mostrarem sensíveis aos mesmos. 

2. Conhecimento – Levar os indivíduos e os grupos a adquirirem uma compreensão 

essencial do meio ambiente global, dos problemas que estão a ele interligados e o papel e 

lugar da responsabilidade crítica do ser humano. 

3. Comportamento – Levar os indivíduos e os grupos a adquirirem o sentido dos valores 

sociais, um sentimento profundo de interesse pelo meio ambiente52 e a vontade de 

contribuir para sua proteção e qualidade. 

4. Competência – Levar os indivíduos e os grupos a adquirir o conhecimento necessário à 

solução dos problemas. 

5. Capacidade de Avaliação – Levar os indivíduos e os grupos a avaliarem medidas e 

programas relacionados com o meio ambiente em função de fatores de ordem ecológica, 

política, econômica, social, estética e educativa. 

 

A Educação Ambiental é trabalhada como tema transversal, não contém apenas uma 

especificidade, tem a responsabilidade de promover o respeito a todas as formas de vida nas suas 

diversas manifestações através das práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas. 

 

4. COMPREENDER O ESPAÇO GEOGRÁFICO NO ENSINO FUNDAMENTAL A 

PARTIR DA LEITURA DO MUNDO 

 

Não se espera que uma criança de sete anos possa 
compreender toda a complexidade das relações do mundo 
com o seu lugar de convívio e vice-versa. No entanto, 

                                                
52 Conceito de Meio Ambiente definido por Marcos Reigota (1998):  um lugar determinado e/ou percebido onde 
estão em relações dinâmicas e em constante interação os aspectos naturais e sociais. Essas relações acarretam 
processos históricos e políticos de transformação da natureza e da sociedade. 
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privá-las de estabelecer hipóteses, observar, descrever, 
representar e construir suas explicações é uma prática que 
não condiz mais com o mundo atual e uma educação 
voltada para a cidadania.  

R. STRAFORINI 
 

 

A apreensão do espaço pela criança se dá desde a barriga da mãe (TUAN, 1983). Ao 

nascer, a criança percebe e interage com os espaços que vivencia se deslocando, rastejando, 

andando com os familiares, engatinhando e caminhando. Ao explorar os ambientes utiliza os 

sentidos da visão, audição, tato e olfato para equilibrar e orientar seu corpo, estruturando as 

relações de próximo, dentro, fora, acima, embaixo, ao lado de, contém, está contido. A 

construção das noções espaciais requer longa duração e o exercício de muitas atividades que 

desenvolvam as habilidades necessárias à aprendizagem do ensino de Geografia.  

Juntamente com essas noções, inicia-se a aprendizagem e o uso da linguagem 

cartográfica (croquis, mapas, cartas, etc) para que os(as) alunos(as) possam entender a lógica da 

produção e organização dos espaços que deve ser entendida no contexto da construção dos 

conhecimentos geográficos e na “formação de efetivos leitores e não decodificadores desse tipo 

de representação” (KATUTA, 2006, p.133). 

Esse processo se amplia quando se exercita a prática da leitura do mundo e vai além das 

descrições e memorizações, “o desafio é compreender o ‘eu’ no mundo, considerando a sua 

complexidade atual” (CALLAI, 2005, p.230), compreendendo o espaço através das formas de 

vida dos homens, o trabalho produzido, percebendo o movimento e a expressão dos grupos que 

se formam no interior de cada lugar, “superando os desafios e ampliando cada vez mais sua visão 

linear do mundo” (Idem, p.233). 

Uma possibilidade é estudar o lugar, conhecer sua história e identidade, entender os 

significados ali construídos, acompanhar a organização social e espacial e contextualizar esse 

espaço com o mundo, já que este não se restringe aos próprios limites. Conforme Santos (2000) 

“Os lugares são, pois, o mundo, que eles reproduzem de modos específicos, individuais, 

diversos. Eles são singulares, mas também são globais, manifestações da totalidade do mundo, 

da qual são formas particulares” (SANTOS, 2000, p.112). 

Para trabalhar nesta perspectiva, pode-se partir de temáticas transversais e 

problemáticas, considerar a escala de análise, cuidar para não simplificar as questões e não ficar 

restrito a um âmbito espacial, contextualizar, estabelecer relações entre as dimensões históricas e 

espaciais. 
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4.1. COMPREENDENDO O ESPAÇO VIVIDO 

 

 

 
ANOS INICIAIS 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

Compreendendo os Espaços 

O sujeito no espaço vivido. - Observar o corpo e a ocupação no espaço em que 
vive. 

O grupo familiar e suas relações. - Desenhar o seu corpo, do grupo familiar e de 
amigos, situados no espaço, iniciar os exercícios 
de representação. 

O lugar de vivência: a casa, a rua, a escola, o 
bairro, a cidade, o município, o estado, a região, o 
país e o mundo de forma articulada. 

- Desenvolver atividades com: 
Relações topológicas como: vizinhança, separação, 
ordem ou sucessão, envolvimento ou fechamento, 
continuidade; 
Relações projetivas: pontos de vista, direita e 
esquerda, frente e atrás, em cima e embaixo, ao 
lado de; 
Relações euclidianas: grandeza, forma e distância. 
- Representar os espaços de vivência. 

A paisagem: diferenças e semelhanças do lugar, 
fluxos e fixos. 

- Comparar e representar os espaços em diferentes 
épocas; 
- Conhecer as paisagens do lugar em que vive. 

Os Recursos Naturais: clima, relevo, vegetação e 
sua relação com as atividades humanas. 

- Entender a dinâmica do clima, que tipo de relevo 
é constituída a região, que tipo de vegetação há no 
lugar em que se vive e entender como os seres 
humanos agem em relação aos aspectos físicos do 
lugar. 

Diversidade étnica e cultural do lugar em que 
vivem. 

- Conhecer a pluralidade étnica e cultural do lugar 
em que vivem; 
- Perceber como é o seu grupo e a diversidade 
étnica e cultural presentes no cotidiano em que 
vivem. 

Orientação e Localização a partir dos pontos de 
referência do Sol e da Rosa dos Ventos. 

- Realizar atividades que indiquem as direções e 
localização para compreender o lugar em que 
vivem. 

As relações de trabalho nos espaços de vivência. - Conhecer os tipos de trabalhos e entender as 
relações que se estabelecem. 

Os elementos da natureza, apropriação e sua 
transformação pela sociedade. 

- Identificar os elementos da natureza, perceber a 
importância destes para o lugar, acompanhar e 
intervir nas transformações, quando necessário. 

A alfabetização cartográfica para o 
desenvolvimento das noções espaciais. 

- Desenvolver noções de alfabetização cartográfica 
através de desenhos da visão vertical, visão 
oblíqua e imagens bidimensionais; 
- Construir maquetes (representando espaços 
bidimensionais e tridimensionais); 
- Desenhar croquis dos lugares escolhidos para 
desenvolver as noções de proposição e forma. 

Organização dos espaços vivenciados. - Compreender a organização espacial dos lugares. 
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O Município de Florianópolis 
Organização política e espacial. 
Localização; 
População; 
Recursos Naturais – Relevo – Vegetação – Clima; 
Uso dos Recursos Naturais; 
Meio Rural  
Uso da terra, produção; 
Características naturais: relevo, vales, depressões, 
rios. 
 
 

- Desenvolver as habilidades de orientação e 
localização no município; 
 - Entender como o município está organizado 
política e espacialmente; 
 - Conhecer os índices populacionais e sua 
distribuição; 
- Conhecer os Recursos Naturais e identificar os 
benefícios e problemas das áreas naturais; 
- Perceber como os recursos naturais são 
utilizados. 
 

Paisagens rurais. 
 
 

- Trabalhar as diferentes paisagens rurais; 
- Identificar os problemas do campo e as possíveis 
soluções. 

Cidade:  
O sítio urbano – assentamentos, estrutura; 
As bases físicas – edificações, arruamentos, áreas 
especializadas. 
 
 

- Entender a dinâmica da cidade, os benefícios, os 
problemas; 
- Conhecer os tipos de edificações que a compõem, 
o sistema viário e as áreas especializadas; 
- Compreender como foi formada a organização 
espacial. 

Características naturais – relevo, vales, depressões, 
rios, nascentes, praias, turismo, áreas verdes, tipos 
de vegetação, micro-climas; 
Áreas de reserva ambiental. 

- Conhecer as características naturais da cidade, as 
áreas de preservação e conhecer quais as ações 
propositivas que estão realizando nessas áreas. 
 

Organização e distribuição espacial: comércio, 
indústria, turismo, praias, áreas residenciais, 
praças, áreas de lazer; 
Paisagem urbana. 

- Conhecer a forma como foi organizada a cidade 
espacialmente; 
- Levar o(a) aluno(a) a compreender o processo de 
urbanização; 
- Desenvolver a capacidade de observação da 
realidade concreta do(a) aluno(a); 
- Identificar os problemas da cidade e as possíveis 
soluções; 
- Reconhecer semelhanças e diferenças entre os 
modos de vida das cidades e do campo. 

 
Vivendo o Estado de SC 

Processo histórico do Estado; 
O território e a organização espacial; 
O trabalho na organização do espaço; 
Recursos naturais: solo, hidrografia e outros 
minerais; 
Áreas de preservação. 
 
 
 

- Compreender a organização espacial do Estado 
de Santa Catarina; 
- Entender como o trabalho se configura na 
organização espacial do Estado; 
- Reconhecer as relações existentes entre os 
municípios e entre o mundo urbano e o mundo 
rural; 
- Conhecer os recursos naturais, as áreas 
preservadas que o Estado possui. 

Realidade rural e urbana e suas transformações. 
 

- Analisar como é a realidade rural, suas 
características, problemas, transformações; 
- Analisar a realidade urbana, estrutura e 
organização espacial, tipos de trabalho, relações 
estabelecidas a partir do espaço organizado. 

População: demografia, diversidade étnica e 
cultural. 

- Conhecer e compreender a população do Estado. 
 

Conhecimento das comunidades remanescentes 
dos Quilombos – população, organização espacial 
e social. 
 
 

-Conhecer e respeitar as comunidades dos 
quilombos que compõem o Estado. 
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Noções sobre o espaço brasileiro 
Grandes Áreas de Preservação; 
 
 

- Conhecer as áreas preservadas, cuidar e tomar as 
providências se houver danos ao meio ambiente; 
- Conhecer o espaço brasileiro. 

Configuração das regiões brasileiras; 
Processo de desenvolvimento das regiões; 
 

 
 

 

- Compreender a configuração das regiões 
brasileiras; 
- Entender como as regiões brasileiras estão se 
desenvolvendo; 
- Identificar a inserção do Brasil no processo de 
Globalização. 

As paisagens e as transformações; 
O território brasileiro; 
Diferenças físicas, econômicas e sociais do país; 
 
A agricultura e o processo de industrialização. 

- Identificar as diferentes paisagens brasileiras; 
- Representar diferentes informações sobre 
diferentes paisagens utilizando a linguagem 
cartográfica. 
- Identificar a posição econômica e demográfica, 
em relação aos demais países; 
- Conhecer a diversidade cultural nas regiões do 
país. 

Trabalhar com as questões ambientais da 
comunidade relacionando-as com as questões 
nacionais. 

- Adotar uma atitude responsável em relação ao 
meio ambiente em prol da preservação e qualidade 
de vida. 

Localização e Orientação. - Compreender os conceitos de Geografia; 
Compreender a linguagem cartográfica e suas 
diferentes formas. 

 
 

5ª ANO 
CONTEÚDOS OBJETIVOS 

Concepções sobre a Terra 

Cartografia e suas convenções. 
 
 
 

- Reconhecer que a Geografia é a ciência do 
presente que contribuiu para pensar o espaço 
enquanto uma totalidade na qual passam as 
relações cotidianas; 
- Desenvolver a capacidade de se orientar e se 
deslocar na superfície terrestre; 
- Conhecer as diferentes concepções histórico-
culturais e científicas sobre a origem da Terra. 

Paisagem  
- Origem da Terra e das Paisagens 
                 - Modificações 
                 - Relações com seus elementos. 

 
- Compreender as mudanças ocorridas no tempo 
geológico e geográfico; 
- Entender as mudanças das paisagens ao longo do 
tempo; 
- Observar, descrever, explicar, comparar e 
representar as paisagens. 

Biosfera 
- O homem e o Meio Ambiente/Cadeia 
Alimentar/Consumo 
- Ecossistema da Ilha de SC – Localização e 
características. 

 
- Localização e análise dos ecossistemas do ponto 
de vista das modificações geradas historicamente 
pela sociedade; 
- Conhecer e entender os ecossistemas da Ilha de 
Santa Catarina para preservar essas áreas. 

Atmosfera 
- Dinâmica / Estrutura / Temperatura / Massas de 
Ar / Ventos; 
- Alterações na atmosfera pela ação antrópica – 
Efeito Estufa/Ilhas de calor nas cidades/ Poluição/ 
Camada de Ozônio; 

 
- Entender o processo dinâmico da atmosfera, 
alterações antropogênicas e conseqüências no 
cotidiano. 

Água no Planeta terra 
- Distribuição de água no planeta e sua 
importância; 

- Compreender os processos hidrológicos no 
Planeta e relacionar com a utilização e as 
conseqüências desta sobre a paisagem; 
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- Abastecimento de água. - Compreender como acontece o abastecimento de 
água local. 

Origem da terra – sistema solar. 
 

- Conhecer as teorias da Origem da Terra e sua 
relação com o sistema solar. 

A superfície terrestre. - Interpretar as diferentes formas de paisagem na 
superfície terrestre e sua interação com estas. 

A dinâmica do relevo. - Pesquisar sobre a geologia, geomorfologia, 
hidrografia, clima para compreender as dinâmicas 
que se manifestam na superfície terrestre. 

O homem na superfície terrestre. - Compreender a dinâmica da ação humana na 
superfície terrestre. 

Atividades econômicas e sociais. - Diferenciar as classes sociais; 
- Identificar os fatores que levam ao preconceito. 

Relação campo e cidade. - Identificar os setores econômicos; 
- Compreender o campo como fornecedor de 
matéria-prima e a cidade como transformadoras 
destas. 

Divisão social do trabalho. Identificar formas de apropriação da riqueza. 

 

 

4.2. O BRASIL E O MUNDO: DIVERSIDADE ESPACIAL, CULTURAL E SOCIAL 

 

 

6º ANO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

Entendendo o Brasil 
A identidade brasileira 
- Origens culturais do Brasil, etnias; 
Diversidade Étnico-Racial 
- Produção e cultura afro-brasileira; 
- Localização das comunidades remanescentes dos 
quilombos. 

- Conhecer a história da formação e a ocupação do 
Brasil, população e território referenciando esse 
processo com a realidade local, regional e 
internacional; 
- Refletir sobre a diversidade social, econômica, 
política e natural do país. 
 

Atividades produtivas no meio rural e na cidade. - Compreender as formas de produção e a 
transformação do espaço geográfico. 

Processo de urbanização e industrialização. - Entender a dinâmica das migrações e problemas 
urbanos. 

Estado, nação e país. - Demonstrar conformação dos limites políticos 
entre os países (estados). 

Formação Histórico-Geográfica no Espaço 
Brasileiro 
Localização do Brasil 
- Coordenadas Geográficas 
- Fusos Horários 
A Organização do Espaço  
Território 
A Urbanização no Brasil 

- Compreender o caráter interativo existente entre 
os elementos naturais, bem como sobre as 
modificações que os mesmos sofrem provocadas 
pelas diversas sociedades que deles se apropriam; 
 
- Compreender como acontece a urbanização no 
Brasil. 
 
 

População brasileira - Dinâmica populacional 
- distribuição da população 
- densidade demográfica  
- povoação 
- IDH 
- Migrações 
 
 

Compreender a ocupação e a transformação do 
espaço brasileiro; 
- Analisar os índices do IDH do Brasil, observando 
a longevidade, grau de conhecimento renda ou PIB 
per capita. 
- Analisar as causas e conseqüências das 
migrações. 
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O Brasil e as Regiões 
Regionalização do Espaço Brasileiro (IBGE) 
- Divisão Geoeconômica 
- Reservas Florestais 
- Ação antrópica na Floresta Amazônica, Mata 
Atlântica, Mata de Araucária; 
- Reservas Minerais brasileiras; 
- Culturas Regionais; 
- Clima 
  

- Conhecer e analisar a formação e as 
características das regiões como formação 
histórico-geográfica do Brasil. 
- Compreender o conceito de região e entender a 
divisão regional; 
- Analisar os elementos naturais e antrópicos da 
região; 
- Compreender o espaço geográfico das regiões; 
- Analisar o processo de ocupação e formação do 
espaço geográfico das regiões; 
- Analisar as condições climáticas das regiões. 
 

 

7º ANO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS 

Organização e Regionalização do Espaço Geográfico Mundial 

Os Continentes; 
As Paisagens Naturais 
Diversidade Cultural 
Sócio-econômica 

- Desenvolver habilidades relacionadas à 
observação, leitura e confecção de mapas; 
- Compreender os processos de organização 
espacial a partir das civilizações; 
- Compreender o processo de organização 
a partir das civilizações; 
- Conhecer as paisagens naturais e compreender as 
transformações destas pela ação antrópica. 
 

O Território Americano: 
* A organização do espaço Americano 
* As paisagens da América 
Estrutura Geológica da América 
- Uso da Terra – Agricultura, erosão, 
desertificação, distribuição de terras no Brasil 
 
 

 
- Reconhecer o espaço geográfico americano como 
produto de relações externas, construído de fora 
para dentro, e a colonização de exploração e 
povoamento; 
 
- Entender e analisar os processos de ocupação do 
Continente Americano; 
- Reconhecer a diversidade das paisagens naturais 
do continente Americano; 
- Analisar a produção agrícola, e a ação antrópica 
no solo e o processo de distribuição de terras. 
 

Atividades Econômicas no Continente Americano: 
• Agropecuária e as políticas agrícolas no 

Continente Americano; 
• O Extrativismo no Continente 

Americano; 
• Os Processos de industrialização; 
• As relações de trabalho e Apropriação; 
• Os impactos sócio-ambientais impostos 

pelas atividades econômicas. 

 
- Compreender as relações econômicas existentes e 
suas relações com a paisagem natural; 
Visualizar e identificar os aspectos sociais e 
culturais existentes; 
 
Analisar as mudanças econômicas e territoriais a 
partir do processo de industrialização. 

Regionalização do Continente Americano: 
Os critérios de Classificação dos Países 

• América Anglo-Saxônico/América 
Latina; 

• Os Blocos Econômicos da América 
• O papel das multinacionais 
• IDH - Desenvolvimento 

Entender e analisar os critérios de regionalização 
do Continente Americano: a partir do processo 
histórico-econômico; 
Discutir e analisar as possibilidades e perspectivas 
das organizações econômicas do Continente 
Americano. 
Conhecer as associações econômicas entre países. 

Expansão das áreas urbanas  
– cidades – metrópoles 

Compreender o processo de urbanização e 
organização das cidades. 
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8º ANO 

Conteúdos Objetivos 

Mundo Global 

Globalização e desenvolvimento tecnológico 
- A nova ordem mundial  
- Blocos econômicos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Conhecer os Blocos Econômicos e compreender 
a articulação entre eles; 
- Analisar o processo de desenvolvimento 
tecnológico; 
- Entender os conceitos de Globalização e 
Mundialização; 
- Compreender o espaço geográfico mundial, 
produto de uma organização política e sócio-
econômica em transformação, a partir de uma 
história constituída por contradições e conflitos; 
- Compreender que (re) construímos o espaço 
mundial a cada momento da história. 

- A circulação de mercadorias, de informação e de 
capital financeiro nos diversos territórios; 
- Transporte e Comércio 
 
 
 
 
 

-Entender a dinâmica da circulação de 
mercadorias, as redes de informações e de capital 
financeiro na globalização; 
- Conhecer os meios de locomoção que as pessoas 
utilizam; 
- Compreender e analisar os atuais fluxos e as 
redes de comunicações e organizações no contexto 
global. 

- As questões ambientais e a utilização dos 
recursos naturais: solo, água subterrânea, uso da 
água, bacias hidrográficas; 
- Clima, Impactos Ambientais 
 
- População Mundial: Demografia e 
Comportamento 
 
- Movimentação das pessoas, circulação de 
informação a nível global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Compreender a dinâmica climática e os impactos 
ambientais; 
- Discutir sobre os recursos naturais mundiais e as 
formas de preservação que estão sendo adotadas; 
 
- Perceber os fluxos populacionais e o 
comportamento da população; 
 
- Conhecer criticamente o mundo em que vive, da 
escala global ao local; 
 
- Identificar e avaliar as ações dos homens em 
sociedade e suas conseqüências em diferentes 
espaços e tempos, de modo que construam 
referências que possibilitem uma participação 
propositiva e reativa nas questões sociais, culturais 
e ambientais; 
- Compreender e analisar os atuais fluxos e as 
redes de comunicações e organizações no contexto 
global. 
 

- O papel das multinacionais e o consumo. - Perceber o desenvolvimento tecnológico, 
financeiro e comercial dos séc. XX e XXI; 
- Diferenciar necessidade de consumo e entender a 
influência exercida pelas multinacionais na vida 
das pessoas e seu padrão de consumo, bem como o 
destino final do lixo. 

Divisão mundial: países desenvolvidos, 
subdesenvolvidos e emergentes. 

- Compreender os diferentes níveis de 
desenvolvimento tecnológico, social, ambiental. 
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9º ANO 
Conteúdos Objetivos 

Fronteiras, Estados e Nações do Mundo 

- A Europa no contexto mundial; 
 
 
 

- Compreender a organização espacial, cultural, 
econômica da África, Ásia e Europa; 
- Conhecer a contribuição do povo africano na 
formação cultural do Brasil; 

- Conhecendo a África; 
 
 

- Conhecer o espaço geográfico africano, 
diversidade da morfologia, do clima, aspectos 
econômicos e étnico-religiosos. 

- Ásia: Oriente Médio, Índia, ex-URSS, China, 
Tigres Asiáticos, Japão e Oceania. 

 
 

- Conhecer as características do continente 
asiático, população, etnia, costumes e religiões; 
- Compreender a situação geopolítica da Oceania e 
suas relações. 

- População dos Continentes; 
 

 
 

 

- Compreender as mudanças geopolíticas ocorridas 
nos continentes; 
-Analisar o processo de colonização do - 
Continente africano, a diversidade étnica e 
política. 

- Regiões econômicas, crescimento, 
industrialização, agropecuária, educação, 
pluralidade cultural de todos os continentes; 
 

- Compreender o desenvolvimento tecnológico e a 
divisão internacional do trabalho nos continentes; 
- Analisar a situação geopolítica dos continentes. 
 

- Região do Ártico e Antártica. - Compreender a política e acordos para a pesquisa 
nos pólos; 
- Entender como são as características naturais, 
culturais e sociais das regiões do Ártico e 
Antártica. 

 

 

5. REFERENCIAIS PARA OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

As atividades do ensino de Geografia no Ensino Fundamental serão efetivadas através 

da compreensão do espaço vivenciado, propondo situações pedagógicas que os(as) alunos(as) 

possam observar, identificar, relacionar, comparar e representar. Nesse sentido, pode-se trabalhar 

com as saídas de campo e estudos do meio, uso de imagens – obras de arte como: pintura, 

esculturas, desenhos, objetos que representem folclore, etnias, fotos antigas e recentes, gêneros 

textuais, músicas, mapas, projetos de trabalho, cinema, literatura, aulas expositivas e dialogadas, 

recursos audiovisuais, censos demográficos, livros didáticos e paradidáticos, atlas, atividades de 

integração como: gincana cultural e esportiva. 

Entende-se que na construção do conhecimento pode-se utilizar metodologias que 

estimulem os(as) alunos(as) na aprendizagem de forma prazerosa e crítica.  

 

 

 



 213 

6. REFERENCIAIS PARA AVALIAÇÃO 

 

Acompanhar o processo de ensino e aprendizagem consiste em diagnotiscar os 

problemas relacionados com a aprendizagem de forma contínua e sistemática, através de 

instrumentos que não sejam apenas para avaliação quantitativa e classificatória. É vital que o(a) 

professor(a) explique aos(as) alunos(as) a finalidade e o porquê de sua avaliação, os critérios que 

serão utilizados e a forma de aplicação das atividades.  

 A leitura de mundo, a compreensão do espaço vivido, a Cartografia em todos os níveis 

e o entendimento e a articulação das diversas escalas como o município, o estado, o país e o 

mundo, desconstruindo os círculos concêntricos da Geografia, referenciam o trabalho 

desenvolvido no Ensino Fundamental. 

 As atividades de avaliação podem ser individuais ou de grupos, através de expressões 

orais e escritas, utilizando diversas linguagens, gêneros textuais como: textos, literatura, cartazes, 

filmes, músicas, dramatizações, obras de arte e outros. Saídas de campo, observações relatadas e 

registradas, entrevistas, questionários, representações cartográficas, croquis, cartas, mapas..., 

análise de censos gráficos, tabelas, materiais didáticos e paradidáticos. Enfim, é relevante utilizar 

instrumentos que melhor se adaptem aos educandos e objetivos traçados e metas alcançadas, 

retratem a forma de realização dos trabalhos realizados durante todo o processo de 

aprendizagem. Dessa forma, estará evidenciada a construção do conhecimento; mostrará o 

desenvolvimento das atividades e as dificuldades dos(as) alunos(as) para retomar a prática 

pedagógica. 

 

7. O ENSINO DE GEOGRAFIA E OS TEMAS TRANSVERSAIS 

 

Os temas transversais, com suas especificidades, permeiam todas as disciplinas da 

prática educacional. O ensino de Geografia deve abordar esses temas numa perspectiva 

interdisciplinar, integrando-os aos conceitos trabalhados cotidianamente. Apontam-se alguns 

referenciais para desenvolver a prática pedagógica. 

 

Ética – Pode ser trabalhada em conteúdos que privilegia as seguintes abordagens: 

- reafirmar os valores democráticos (expressão das diferenças e dos conflitos); 

- respeito mútuo, a justiça, o diálogo e a solidariedade (valorizar os lugares como expressão de 

uma identidade); 

- desigualdades espaciais, segregação residencial; 
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- criar situações de aprendizagem em que os(as) alunos(as) exercitem o respeito e a forma de 

pensar dos colegas. Superação do individualismo por meio do diálogo e da valorização. 

 

Pluralidade Cultural – Pode ser contemplada em conteúdos sobre: 

- caracterização dos espaços dos diferentes segmentos culturais como paisagens, lugares e 

regiões que expressam suas diferenças; 

- formação e organização sócio-espacial do meio rural e da cidade; 

- conquista do lugar como conquista da cidadania; 

- desenvolvimento de habilidades para localizar, desenhar, representar os lugares; 

- contribuições significativas das culturas indígenas e africanas; 

- contextualização de alguns pressupostos da perspectiva multicultural em educação; 

- enaltecimento da diversidade como característica positiva das sociedades modernas; 

- destacamento dos aspectos culturais nas regiões; 

- proposição de alternativas concretas de superação dos preconceitos e discriminações, para que 

as diferenças não sejam transformadas em desigualdade e, de fato, os diversos grupos étnico-

raciais possam respeitar-se mutuamente e viver em harmonia; 

- estudo das áreas das comunidades remanescentes dos quilombolas no Brasil e na região; 

 

Orientação Sexual – Propõe-se abordar esse tema: 

- trabalhar sobre os papéis desempenhados por homens e mulheres na construção da sociedade; 

- discutir sobre as questões relativas à sexualidade; 

- estudar sobre as doenças sexualmente transmissíveis; 

- a Aids e os fatores geográficos; 

- controle de natalidade, superpopulação, mortalidade. 

 

Meio Ambiente – Pode ser trabalhado quando forem abordados os conceitos de espaço, lugar, 

através de: 

- conscientização dos(as) alunos(as) sobre os problemas sócio-ambientais; 

- problemas ambientais que envolvem questões políticas, históricas, econômicas e ecologias; 

- interações entre sociedade e natureza; 

- modo de produção, processos de ocupação do solo, recursos naturais, crescimento 

populacional, a urbanização; 

- mudanças ambientais globais, desenvolvimento sustentável e poluição.  
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Saúde – Trabalhar esse tema através de: 

- índices da fome, da subnutrição e da mortalidade infantil; 

- condições básicas de subsistência; 

- desigualdades regionais de distribuição de renda; 

- modelos agrícolas e a fome; 

- saneamento básico e condições de trabalho. 
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