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11APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos, a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, no cumpri-
mento de sua missão de promover educação de qualidade que contribua para o exercício 
pleno da cidadania, estabelecendo relações democráticas e participativas, realizou um 
amplo leque de estudos e debates que tiveram nos cursos, seminários, congressos e outros 
eventos articulados pela Diretoria de Ensino Fundamental (DEF), espaços privilegiados 
de formação continuada em serviço que envolveram a participação dos/das profissionais 
da educação que atuam na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF).

Essas ações, consideradas estratégicas pela administração municipal, são concebi-
das como primordiais para a execução da política educacional municipal, configurando-
se como estratégias políticas que visam promover a valorização e a profissionalização 
do magistério, promover a aproximação entre a produção científica desenvolvida nas 
universidades e o enfrentamento das demandas e desafios educativos que emergem 
das práticas sociais na contemporaneidade, bem como, a melhoria da qualidade social 
da educação, nos termos do que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica.

Este documento, que ora apresentamos à Rede e à comunidade florianopolitana, 
como síntese das discussões realizadas por ocasião dos processos de elaboração cole-
tiva das Diretrizes Curriculares para a Educação Básica na Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis (SC) (2015) e da Proposta Curricular da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis (2016), ensejam nossa expectativa de que essas orientações, voltadas à 
execução da política de formação continuada, possam inspirar as instituições educati-
vas no debate e elaboração de seus projetos político pedagógicos com vistas a assegurar 
o acesso, a permanência e o sucesso dos/das estudantes, em seus diferentes percursos 
geracionais, que cotidianamente convergem para a Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis, tendo como resultante uma educação compromissada com a construção 
de uma sociedade mais justa, democrática e fraterna.

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz
Secretário Municipal de Educação

Apresentação





13INTRODUÇÃO

Introdução

O Ensino Fundamental de qualidade é um direito que está assegurado nos textos 
políticos brasileiros como na Constituição Federal (1988), no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1990), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), nas Resoluções 
emanadas do Conselho Nacional de Educação, dentre outros. Neste cenário, a educa-
ção escolar é considerada um dos alicerces para o exercício da cidadania e o usufruto 
dos direitos sociais, políticos, econômicos e civis. Considerando o exposto, a educação 
escolar tem o desafio de propiciar o desenvolvimento humano integral, considerando 
a multidimensionalidade que é inerente à constituição dos sujeitos, em condições de 
liberdade e dignidade, onde o reconhecimento, o respeito e a valorização das diferen-
ças assumem lugar de relevo.

Nesta publicação são apresentadas as principais experiências desenvolvidas 
nos últimos anos na Rede Municipal de Ensino Fundamental de Florianópolis, sob 
a coordenação geral da Diretoria de Ensino Fundamental, voltadas à execução da 
política de formação continuada dos/das profissionais da educação, bem como, as 
discussões suscitadas no esforço de sistematizar essa complexa caminhada palmi-
lhada e oferecer indicativos para a continuidade e melhoria desta política, além de  
contribuir com as instituições educativas para a reflexão, discussão e construção 
coletiva de seus projetos político pedagógicos pautados na qualidade social da 
escolarização.

Nessa perspectiva, a primeira parte da publicação aborda discussões referentes 
à formação continuada dos/das profissionais que atuam na Educação Básica focando 
especialmente nas especificidades que os caracterizam e nos desafios que se colocam 
para a atuação pedagógica. A segunda parte apresenta características da rede através 
de discussões sobre o trabalho dos/das especialistas em assuntos educacionais, os/
as professores/as auxiliares de ensino e do apoio pedagógico; com essa abordagem 
define-se a grandiosidade de um trabalho pedagógico articulado.

No decorrer do percurso, na terceira parte desse documento, enveredam-se 
para a formação continuada dos/das profissionais que atuam nas modalidades da 
educação básica visando analisar as estruturas, as interdependências e o equilíbrio 
de tensões entre os movimentos da política educacional municipal e a prática das 
ações instituídas nas Unidades Educativas. Por fim, na quarta parte, a Gerência de 
Formação Permanente – GEPE apresenta as ações educativas formativas articu-
ladas e planejadas para efetivar a formação continuada, presencial e a distância, 
para os/as profissionais da Rede Municipal de Educação, a partir de eixos comuns 
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entre as Diretorias da Secretaria Municipal de Educação. Assim como    as ações 
de Estágio, Pesquisa, Extensão, PIBID e Serviço Voluntário no âmbito da Rede 
Municipal de Ensino entre outras.

Sendo assim, esse documento intitulado Desafios Metodológicos para a Formação 
Continuada dos/das Profissionais da Educação deve “desafiar” os/as profissionais da 
educação, com vistas ao alargamento das possibilidades educacionais, não devendo, no 
entanto, ser considerado como um documento prescritivo, pronto e acabado, mas sim 
aberto, em constante movimento e atualização.

Rodolfo Joaquim Pinto da Luz 
Secretário Municipal de Educação
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(Re)Significando 
a Formação Continuada  

dos/das Profissionais da Educação
A formação continuada dos/das profissionais da educação que atuam na Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF) é parte integrante e essencial no 
processo de mudanças e inovação das práticas pedagógicas, bem como, no en-
frentamento dos desafios no campo da educação na atualidade. Neste sentido, há 
questões importantes para o início dessas discussões das quais destacamos: Qual o 
sentido e significado da formação continuada em serviço? Qual a intencionalidade 
da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis na composição da política de 
formação dos/das profissionais da educação na RMEF? Como está organizada nas 
unidades educativas a formação descentralizada? Quais os desafios no campo da for-
mação continuada que estão presentes na Rede? É possível apresentar boas práticas 
de formação continuada que sirvam de inspiração para outras Redes de Ensino? 

Com essas questões em tela a construção desse documento pretende refletir 
sobre a formação dos/das profissionais da educação na Rede, visando à qualificação 
do processo educativo a partir das descobertas e dos desafios advindos do processo 
de discussão e escrita da Proposta Curricular (2016). Desse modo, discutir o processo 
de formação e as suas influências nas decisões político-pedagógicas sobre o ensino 
justifica-se pela necessidade da superação daquelas práticas pedagógicas cristalizadas 
na tradição escolar que não conseguem criar condições para promover aprendizagens 
significativas e, como tais, que contemplem a historicidade dos/das estudantes.  

Nesta perspectiva compreende-se que a Secretaria Municipal de Educação de 
Florianópolis (SMEF) vem desenvolvendo e consolidando, nos últimos trinta anos, uma 
política de formação continuada em serviço para todos/todas os/as profissionais que 
atuam na Educação Básica da RMEF. Para garantir a formação como política, o mu-
nicípio legitima essa proposição através de documentos que garantem a organização 
geral, em termos de tempos e espaços formativos, recursos financeiros, consultorias 
externas, publicação de documentos, realização de eventos, dentre outros, para que o 
processo formativo seja desenvolvido.

No entanto, não é possível pensar e organizar formação continuada em serviço, 
especialmente com o intuito de aprimorar a formação de cada um/uma dos/das profis-
sionais, especialmente nos Componentes Curriculares das Áreas das Linguagens, das 
Ciências Humanas, das Ciências da Natureza, da Matemática somente pautado em estu-
dos dos conteúdos científicos dos Componentes, sem que a formação continuada esteja 
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atrelada a um compromisso bem mais alargado com vistas à formação cidadã. Ou seja, 
é necessário um objetivo que una os/as personagens responsáveis pelos Componentes 
Curriculares, assim como, a valorização do espírito de inovação e transformação que 
marque o fazer pedagógico, a composição dos espaços e tempos escolares, dentre 
outros aspectos. Enfim, é crucial discutir uma proposta pedagógica para os diferentes 
estilos de aprendizagem pautada na discussão sobre as diferenças na escola e, como tal, 
assumida por todos/todas os/as profissionais da educação. 

Nessa tessitura, é de primordial importância a busca pela formação humana 
integral, tendo por finalidade o desenvolvimento pleno do/da estudante no que 
diz respeito a sua constituição intelectual, cognitiva, afetiva, ética, social, política, 
estética, lúdica, biológica, física, dentre outras condições humanas em seus percursos 
de desenvolvimento. Para tanto, a escola, em atenção ao papel social que lhe cabe, deve 
valorizar diferentes tempos e espaços de aprendizagem, promovendo a integração 
e a contextualização dos conhecimentos com os quais trabalha, pois afinal, não há 
currículo sem pessoas.

Para lograr tal intento, é necessário romper com os modelos tecnicistas de for-
mação que fazem com que os/as profissionais assumam uma condição de passividade 
e pouca reflexividade em suas práticas educativas, se tornando meros executores do 
currículo.  Reconhecer que cada profissional é fundamental para o sucesso da formação 
é um imperativo, o que implica em assegurar a efetiva participação nas definições e 
decisões de todo o processo de formação, pois são eles/elas que possibilitam, a partir da 
problematização da realidade, emergir as necessidades e demandas e pensar coletiva-
mente alternativas de solução.

Diante disto, faz-se necessário a reestruturação da concepção e, consequentemente, 
das práticas de formação continuada, onde se propiciem momentos em que os/as profis-
sionais da educação aprendam juntos através do compartilhamento de suas experiências 
e estudos pessoais, contribuindo para a qualificação das práticas pedagógicas na Rede e 
o exercício permanente do pensar sobre o sentido do currículo e criar novas formas de 
organização da escola. Assim, a proposta de formação instituída na atualidade, no âmbito 
da Rede pretende promover e fortalecer o protagonismo dos sujeitos em formação, en-
tendendo que esse deve ser um momento privilegiado para se estabelecer:

[...] o diálogo, a reflexão, a autoavaliação, a socialização de conhecimentos 
e práticas educativas onde se busca a ruptura do trabalho isolado, 
solitário dos sujeitos, para o pensar juntos, no sentido da ação-reflexão, 
a realização de um trabalho coletivo. (FLORIANÓPOLIS, 2016, pp. 49-50).

Com base no aludido, os/as profissionais da educação são concebidos como os 
próprios sujeitos de sua formação que se dá pelas experiências provindas do cotidiano 
escolar, pelos projetos pedagógicos desenvolvidos no interior das escolas e, ainda, 
pelos estudos pessoais que realizam e pelas discussões coletivas que se convertem 
em fontes de aprendizagem e conhecimento. Neste prisma, busca-se romper a ideia 
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de que a formação continuada acontece somente nos cursos de formação organizados 
e ofertados pela SMEF. Obviamente, os cursos se constituem como possibilidade de 
fundamental importância para os/as profissionais, no entanto, a formação continuada 
é constituída por outros espaços e por outros tempos formativos que vão instaurando, 
em um processo contínuo, dinâmico e interativo. 

Nos encontros de formação realizados na Rede, como já mencionado, têm-se como 
fundamento a participação dos/das profissionais, lhes oportunizando a voz que se 
revela de grande importância para a formação do coletivo com seus pares. A partir da 
realidade de cada um/uma é possível problematizar as ideias e experiências vivencia-
das — com suas dificuldades, problemas, desafios e soluções — nas salas de aula. Nesta 
direção, há a necessidade do/da profissional da educação relacionar a teoria e a prática, 
visto que, são inseparáveis mobilizando a reflexão como ação política indispensável 
para melhorar a qualidade social da educação.

Nessa perspectiva, urge reconhecer que não existe uma receita pronta para a 
construção de uma postura colaborativa e investigativa na formação continuada. No 
entanto, é possível que o/a profissional assuma o papel de produtor/a de conhecimen-
tos resultantes de práticas de carácter colaborativo e reflexivo de formação, a partir 
do compartilhamento de experiências e conhecimentos com seus pares, onde a sala 
de aula é o ponto de partida e de chegada. Dessa forma, são consideradas redes de 
formação continuada:

• os cursos de formação organizados pela Secretaria Municipal de Educação de 
Florianópolis, nas modalidades presenciais e à distância;

•	 as formações realizadas nas unidades educativas;

• a socialização das boas práticas pelos/pelas profissionais da educação,  es-
pecialmente em seminários, fóruns, congressos, cursos diversos e através da 
publicação de artigos, revistas, dentre outros;

• a formação individual dos/das profissionais em cursos de graduação e pós-gra-
duação (especialização, mestrado, doutorado) ou até mesmo através da parti-
cipação em palestras e seminários, a leitura de livros, o acesso ao teatro e ao 
cinema, dentre outros importantes espaços para  refletir sobre sua prática e 
aperfeiçoar sua formação;

• a experiência educacional com os/as estudantes; 

• a realização do Congresso de Educação Básica (COEB) que tem como objetivo 
promover a interlocução, o compartilhamento e a construção de conhecimen-
tos entre os/as profissionais da educação.

Esses e outros momentos são concebidos como espaços e tempos formativos 
conquistados e instituídos que envolvem todos/todas e requer uma efetiva articu-
lação entre a experiência, o compromisso político de ensinar e o desejo de promover 
mudanças curriculares que assegurem a socialização e a construção dos conceitos 
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e dos conteúdos específicos de cada um dos Componentes Curriculares. Para tanto, 
é preciso o delineamento de uma teia relacional/educativa que propicie condições 
para que os/as estudantes se desenvolvam em suas múltiplas dimensões. Além disso, 
é necessário ter claro o que se deseja alcançar com a formação ofertada no Ensino 
Fundamental, de modo a definir o que é relevante e que deve ser oportunizado ao 
longo desse percurso formativo.

Muitos são os desafios para garantir o direito à educação assegurando a qualida-
de e a equidade a todos/todas os/as estudantes. Sabe-se que o acesso foi universali-
zado, mas o compromisso está em promover acesso, ampliação e aprofundamento dos 
conhecimentos escolares, situando-os nas práticas sociais e desenvolvendo atitudes 
e valores democráticos, na busca pelo desenvolvimento dos/das estudantes em sua 
integralidade.

Para alcançar esse objetivo, é necessário reconhecer e acolher os diferentes 
estilos de aprendizagem, as diferentes orientações culturais e os diferentes modos 
de vida e ter esses princípios como compromisso de todos/todas os/as profissionais. 
Assim, a escola aberta às diferenças exige uma virada na formação dos/das profissio-
nais que requer a mudança de foco: ao invés de se centrar nas dificuldades de apren-
dizagem e naquilo que os/as estudantes não conseguem aprender, deve centrar-se 
nas possibilidades de conhecimento e de aprendizagem, naquilo que os/as estudantes 
têm interesse em aprender, sem a pretensão que todos/todas tenham o mesmo ritmo 
e cheguem aos mesmos resultados.

Ao compreender o sentido da educação inclusiva, a diferença deixa de ser centrada 
em alguns grupos, como se somente alguns indivíduos fossem considerados “os dife-
rentes” e considerados um “problema” a resolver. A diferença, e não “o diferente”, passa 
a ser vista como uma característica profunda da vida dos/das estudantes, compreen-
dendo a complexidade de fatores e particularidades, de subjetividades e de dinâmicas 
de significados que envolvem o cotidiano escolar.

A compreensão pelos/pelas profissionais da educação do caráter dinâmico que 
envolve todos/todas faz com que os/as estudantes não sejam marcados em categorias 
isoladas, quer pela deficiência, sexualidade, ritmos de aprendizagem, entre outros 
atributos. Há que se explorar as possibilidades humanas que se expressam nos modos 
como cada um aprende e se relaciona com o conhecimento.

Certamente, a formação continuada não pode ser centrada na tematização do outro, 
ou seja, o/a estudante com deficiência, com dislexia, com autismo, com transtorno do 
déficit de atenção, na ilusão que existe uma didática, um modo de ensinar para cada caso, 
para “o diferente”. Desta forma, o foco da formação é o diferente e não a diferença.

Trata-se de outra maneira de discutir as diferenças na escola e que supõe des-
construir a perspectiva da homogeneização tão presente e configuradora da cultura 
escolar. Sabe-se que não há métodos de ensino para os/as estudantes com deficiência, 
o que há são os desafios de aprendizagem e o reconhecimento das potencialidades 
de cada um/uma. Não há adaptações curriculares, terminalidade específica, ensino 
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individualizado para aqueles/aquelas estudantes considerados/as com dificuldades 
de aprendizagem ou com deficiência. O caminho para a solução dos problemas é a 
reconstrução da escola com base em novos princípios e novas perspectivas educacio-
nais. Por isso, marca-se esse ponto como compromisso da formação continuada dos/
das profissionais da RMEF.

A educação é a oportunidade dos sujeitos se emanciparem intelectualmente, 
quando há espaço para a dúvida e a construção do conhecimento. Dessa forma, garantir 
o acesso ao conhecimento não é garantir a igualdade diante de um conhecimento que 
não desafia e que não coloca a dúvida como mola propulsora para se conhecer.

As categorizações limitam nossa possibilidade de perceber os/as estudantes, de 
conhecê-los/las e de compreendê-los/las. Estudantes com deficiência, com dislexia, 
transtorno do déficit de atenção, entre outros, também são vistos como pessoas cuja 
categorização provoca uma identidade fixada a ponto dos envolvidos na escola acre-
ditarem que precisam se preparar, aprendendo métodos específicos de ensino escolar, 
para trabalhar com esses/essas estudantes. 

O sentimento de despreparado, da manifestação de perplexidade para atuar, princi-
palmente, com a diferença na sala de aula, vem do fato de como o ensino é organizado e da 
compreensão que se tem sobre como cada estudante aprende.

Na formação assume-se o compromisso com outras maneiras de resolver os 
problemas e de avaliar a aprendizagem e é por esse caminho que a proposta para a 
formação continuada segue. Assim, na formação continuada o centro das discussões 
não é o/a estudante marcado/a e definido/a por uma categorização, tampouco é a busca 
pela igualdade pelo desejo de levar todos/todas os/as estudantes a chegarem a um nível 
de desenvolvimento padrão. 

A discussão sobre educação inclusiva e as diferenças na escola é um excelente 
começo para iniciar o processo de transformação escolar, reorganizando a formação 
continuada a partir de novos paradigmas, de criação de novos conceitos, de nova for-
ma de perceber a realidade de fundamentos e princípios de uma educação que acolhe 
a todos/todas, atualizando as práticas pedagógicas a fim de acolher a todos/todas e 
a cada um/uma, em suas singularidades, sem cair na marginalização das diferenças 
humanas.

O essencial é que os/as profissionais da educação se preparem para todas as 
diferenças que compõe o rico universo escolar. O ponto de partida dos/das estudantes 
é a igualdade na capacidade de aprender e o ponto de chegada são as diferenças no 
aprendizado. Esses são os fundamentos que orientam a formação dos/das profissionais 
da Educação Básica da RMEF.

Partindo da concepção de formação continuada como espaço de reflexão e 
compartilhamento de conhecimentos é que, na continuidade desse documento, são 
discutidos aspectos referentes às especificidades dos grupos de profissionais que 
compõe o universo de formação na Rede. São apresentadas propostas, discussões e 
indicativos de referenciais e fontes, buscando contribuir com o processo de formação 
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nos Componentes Curriculares e em cada uma das Áreas do Conhecimento que o 
compõe, assim como nas modalidades de ensino, na tentativa de atender os desafios 
materializados na Proposta Curricular (2016). 

Importante ressaltar que esse documento é fruto das experiências formativas, 
acumuladas especialmente na última década, e não tem a pretensão de prescrever 
receitas para a educação, mas é muito caro para todos/todas nós, pois traz as marcas 
do nosso trabalho, das nossas dúvidas e das nossas conquistas e acima de tudo tira 
o nosso conforto, inquieta e convida a todos/todas para a reflexão e o compromisso 
com a mudança. Diante dessas considerações, convida-se a olhar para este texto como 
resultado de uma caminhada, na qual, de algum modo, cada um, a partir do seu lugar 
e condições, pôde contribuir. Então, também é importante registrar que esta é uma 
trajetória que continua aberta, com diálogos em movimento, recebendo novos inte-
grantes e desafios constantes, o que exige comprometimento político, profissional e 
ético, de forma que se possa seguir publicamente ressignificando essa trajetória, que 
é a história da RMEF. 

ESTRUTURAS E PERSPECTIVAS DO PROCESSO  
DE FORMAÇÃO CONTINUADA NA RMEF

A formação continuada dos/das profissionais que atuam no Ensino Fundamental 
da RMEF é regulamentada a partir da normatização estabelecida pela Secretaria 
Municipal de Educação de Florianópolis (SMEF), que define as diretrizes para a organi-
zação das atividades pedagógicas inerentes ao exercício de cada cargo e função, sendo 
considerada como atividade de desenvolvimento profissional.

Dessa forma, todo/toda profissional inserido/a na Rede participa dos momentos 
de formação continuada, sendo essa computada em sua carga horária de trabalho 
mensal. Quem atua 40 h, do 1º ao 9º anos do Ensino Fundamental, deve participar 
de até 8 h de formação mensais, podendo ser dessas, 4 h presenciais, no Centro de 
Educação Continuada (CEC), e 4 h a distância, que podem contar com o suporte do am-
biente virtual da plataforma e-ProInfo.  A utilização das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) contemporâneas potencializa os tempos de formação, agregando 
a possibilidade de explorar espaços colaborativos de discussão e produção de conhe-
cimento, além de disponibilização de materiais formativos a qualquer tempo. Cada 
grupo de formação organiza seus tempos e espaços conforme suas necessidades e 
especificidades.

Durante os encontros presenciais de formação na Rede, a participação dos/das 
profissionais pode ocorrer de diversas maneiras: através de socialização, análise e 
reflexões de práticas; apresentação de resultados de pesquisas e estudos realizados 
em sua formação ou em grupos de pesquisa ou de estudos; sugestões e discussões 
de temas necessários à qualificação docente; indicação de leituras que contribuam 
com as reflexões do grupo; entre outras possibilidades. A proposta é proporcionar o 
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desenvolvimento de uma postura reflexiva e ativa de todos/todas os/as participantes, 
pode ser alcançada/o quando a pesquisa faz parte da formação dos profissionais da 
educação. As reflexões realizadas devem ser validadas na atuação do/da educador/a, 
influenciando as mudanças necessárias no contexto educacional para sua qualificação. 
A pesquisa e a teoria devem dar suporte às práticas, mas as práticas têm de influenciar 
no aprimoramento das teorias da educação. 

Buscar propostas de formação que atinjam positivamente as salas de aulas, 
contribuindo com a formação do sujeito na integralidade, de forma a contribuir com 
o estabelecimento de uma sociedade justa e igualitária é um dos ideais perseguidos 
pela Rede.  

Os/As profissionais que compõe a RMEF possuem formação acadêmica e ex-
periências profissionais heterogêneas. O levantamento dos perfis de formação 
acadêmica desses sujeitos, atualizado em 2 de março de 2016, revela que 84,67% dos/
das profissionais efetivos que atuam no Ensino Fundamental possuem pós-graduação 
nas diferentes Áreas de atuação, sendo que destes 73,07% possuem especialização, 
10,53% mestrado e 1,07% doutorado. Esse fato deve enriquecer o processo colabora-
tivo de formação continuada, visto que as discussões são feitas sob diferentes pontos 
de vista, envolvendo diferentes perspectivas teóricas e concepções acerca dos temas 
abordados. A valorização desses conhecimentos e saberes deve ser valorizado nos 
diferentes grupos de formação.

A heterogeneidade de concepções epistemológicas e propostas didático-pedagó-
gicas também se evidenciam no conjunto de profissionais em atuação. Então, o desafio 
está em se estabelecer um diálogo possível e consciente, que agregue conhecimentos 
a todos/todas, de forma a promover o ideário de formação aos estudantes da Rede, a 
qual adota como missão tornar-se referencial nacional de qualidade na educação.

No gerenciamento do contexto de cada grupo de formação instituído, está o/a 
coordenador/a responsável pelo planejamento e estruturação da formação continua-
da. Essa função vem sendo exercida por profissionais efetivos da Rede, vinculados à 
Diretoria de Ensino Fundamental (DEF), que também agregam outras funções junto à 
Diretoria, como a assessoria pedagógica e o acompanhamento das unidades educati-
vas. Cabe a esses/essas profissionais: instituir a organização de seu grupo; suscitar a 
participação e reflexão dos sujeitos; organizar cronogramas e pautas; articular con-
vites a formadores externos ou internos a Rede, que discutam pontos de interesse; 
organizar e administrar, em parceria como o Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), 
a formação que contemple a utilização crítica dos suportes tecnológicos disponíveis; 
registrar as ações e resultados alcançados ao longo e ao final do processo; enfim, 
acompanhar o processo de formação continuada em todos os momentos, contemplan-
do e garantindo a observância das especificidades de cada Área e grupo de formação.

A estrutura apresentada revela como a formação continuada na Rede está 
organizada, quais seus objetivos e práticas. No entanto, vale ressaltar que cada 
grupo e Área de formação possui autonomia para organizar-se conforme suas 
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especificidades. A escolha de abordagens de formação e temas pode ser personaliza-
da a partir da realidade e necessidades de cada grupo, tendo como foco observar as 
Diretrizes Curriculares para Educação Básica (2015) e a Proposta Curricular (2016), 
no que tange a Área específica do grupo de formação.

Na busca pela qualificação da formação continuada instituída na Rede, ocor-
rerão avaliações periódicas do processo por todos/todas os/as profissionais, sendo 
essas organizadas, compiladas e analisadas, a nível institucional, pela Gerência de 
Formação Permanente (GEPE) no Centro de Educação Continuada (CEC). Além disso, 
cada coordenador/a de grupo de formação deve também oportunizar a manifestação 
dos/das profissionais de seu grupo acerca das formações realizadas e a proposição 
encaminhamentos para a continuidade, indicando as necessidades do próprio grupo. 
Dessa forma, garante-se que as formações promovidas pela SMEF atendam, de forma 
democrática, os anseios do coletivo de profissionais da educação que cotidianamente 
tecem esta Rede.

ARTICULANDO A  
FORMAÇÃO CONTINUADA  

DOS/DAS PROFISSIONAIS QUE  
ATUAM NA EDUCAÇÃO BÁSICA

PARTE I



ARTICULANDO A 
FORMAÇÃO CONTINUADA 

DOS/DAS PROFISSIONAIS QUE 
ATUAM NA EDUCAÇÃO BÁSICA

PARTE I



A Proposta Curricular (2016) da qual este documento faz parte 
delineia-se como a busca por um processo educacional que assegure 
ao/à estudante um percurso formativo no qual as relações entre os anos 
escolares aconteçam de modo articulado, a fim de que haja efetivas 
condições de uma ação em favor da formação humana integral ao longo 
do Ensino Fundamental. Para tanto, importa especial atenção aos Anos 
Iniciais, considerando as especifi cidades que os caracterizam e os desa-
fi os que se colocam para uma atuação pedagógica que lide com as Áreas 
do Conhecimento em uma abordagem dialógica, na qual se considere a 
criança e a infância na complexidade com que esses dois conceitos se 
historicizam na esfera escolar e fora dela.

Para tratar dessas questões, este capítulo tem presente o conteúdo 
das discussões de dois outros importantes constituintes desta Proposta 
Curricular: (i) os textos sobre as Áreas do Conhecimento que compõem o 
documento base; e (ii) os capítulos referentes às Áreas do Conhecimento, 
que complementam este documento. Em atenção ao conteúdo desses 
dois constituintes e em sintonia com os fundamentos epistemológicos 
da Proposta, compõe-se o presente capítulo. Para tal, divide-se em três 
seções: na primeira delas, discutem-se especifi cidades dos Anos Iniciais, 
apontando-se os desafi os para o processo de escolaridade; em seguida, 
apresenta-se a proposta de articulação das Áreas do Conhecimento no 
trabalho com os Anos Iniciais; e, na terceira e última seção, propõem-se 
possibilidades de abordagem a partir das discussões levadas a termo nas 
seções anteriores, concluindo-se o documento com uma discussão sobre 
particularidades do processo de alfabetização.

Iniciando as Iniciando as Iniciando as 
discussões...discussões...discussões...
Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as Iniciando as 
discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...discussões...
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1
Um olhar para especificidades

dos Anos Iniciais

Com a ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos, a chegada das 
crianças de seis anos à escola intensifi cou o debate sobre as concepções atinentes a 
ser criança e à infância, assim como discussões sobre a antecipação da escolaridade 
concebida como um processo democrático que garante o acesso ao ensino obrigatório 
a todas as crianças a partir dos quatro anos de idade. Com tal previsão legal, exigiu-se 
que a gestão pública de educação realizasse ajustes e redimensionasse os espaços es-
colares e as estruturas curriculares para receber as crianças com essa nova idade na 
Educação Básica, o que trouxe consigo a necessidade de uma organização pedagógica 
atenta a essa ressignifi cação do primeiro ano escolar, fazendo-o de modo intrinseca-
mente articulado com a Educação Infantil. 

Ainda são muitos os desafi os nesse campo, no que diz respeito tanto a questões 
fundamentais, como na ressignificação de concepções docentes, até questões 
operacionais de natureza infraestrutural, como adequação do mobiliário. Dentre 
esses desafi os inclui-se a necessidade de estreitamento de relações entre Educação 
Infantil e primeiro ano do Ensino Fundamental, com redefinição de estratégias e 
redesenho de espaços, a fi m de favorecer a organização de um ambiente de imersão 
nas diversas manifestações da cultura escrita, de modo a contribuir, efetivamente, 
para o processo de alfabetização que tem lugar nos Anos Iniciais. 

Nessa articulação, é preciso considerar que concepções acerca do que seja 
a infância vêm ganhando novos sentidos ao longo dos anos nas relações sociais. 
Dispositivos legais situam essa etapa do desenvolvimento humano entre o nascimen-
to e os doze anos de idade,1 marcação que precisa ser concebida a partir das formas 
como a produção cultural humana compreende a infância, compreensão que tem 
sofrido profundas mudanças no percurso de historicização da sociedade, conferindo 
progressivamente maior status a essa etapa da vida e outorgando-lhe prerrogativas 
crescentemente mais complexas. Nesse âmbito, coloca-se como questão fundamental 

1 Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990).
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a consideração de que a atividade principal da criança no percurso de desenvolvimen-
to infantil liga-se ao brinquedo e aos jogos protagonizados,2 requerendo atenção da 
escola para essas especificidades.

Nessa atenção, porém, importa a fuga ao espontaneísmo e à “pedagogia do gos-
toso”,3 tendo presente que à esfera escolar compete empreender uma ação planejada 
e consequente que crie condições às crianças para a apropriação do conhecimento, 
sempre na tensão entre os conceitos cotidianos (a criança compreender, por exemplo, 
que água mata a sede e que, para isso, tem de ser limpa) e os conceitos científicos (a 
limpeza da água tem a ver com sua composição química e com questões de preservação 
ambiental, por exemplo). Desse modo, em uma linguagem adequada e respeitando a 
atividade principal da infância, relacionada aos jogos protagonizados e ao brinquedo, 
os Anos Iniciais são um nível de escolaridade que, como os demais níveis, têm de aten-
der à função social da escola: ensinar o/a estudante a pensar, a transformar informação 
cotidiana em conhecimento. 

Para isso, importa a sintonia entre as diferentes Áreas, porque a função de ensinar 
a pensar e a atribuição de criar condições para transformar informação em conheci-
mento, desde os Anos Iniciais, exige a apropriação conceitual, o que diz respeito a essas 
mesmas Áreas do Conhecimento e aos conteúdos que as constituem. Nesse percurso 
de apropriação conceitual, porém, o “tempo da criança” precisa ser considerado, tendo 
presente que o desenvolvimento cognitivo implicado na formação humana integral 
exige que o/a estudante articule o que a escola lhe apresenta como novo com aquilo 
que já faz parte de seu repertório cultural. E esse repertório cultural tem a ver com 
vivências da criança em seu contexto imediato, com a família, a vizinhança, os espaços 
de lazer, de espiritualidade e questões culturais de toda ordem e de significativa im-
portância em sua historicidade. Desse modo, a ação docente precisa agir no entrelugar 
que se estabelece entre o que a criança já sabe (seu repertório cultural) e o que a criança 
ainda não sabe, mas pode aprender com a ajuda do/da professor/a.

Desse modo, dois cuidados são fundamentais: (i) não conceber a criança como um 
adulto em miniatura, na equação fria entre “idade versus ano escolar”, como alguém 
capaz de aprender de modo uniforme o que se espera para esse mesmo ano escolar; (ii) 
nem sobrevalorizar demasiadamente a individualidade da criança e, em nome de espe-
cificidades de sua história pessoal, deixar de lhe apresentar desafios de aprendizagem 
que exijam dela empenho significativo para ir além de suas seguranças do cotidiano e 
de seu pertencimento cultural imediato. 

Os cuidados da ação docente têm de buscar um equilíbrio entre o singular e o 
universal. É preciso, pois, ter presente, por um lado, tanto as particularidades do jogo 

2 Com base em Elkonin (1998)
3 Com base em Britto (2012; 2015)
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protagonizado e do brinquedo e a historicidade individual de cada criança, quanto, 
por outro lado, ter presente o papel da escola como espaço social em que a criança, 
respeitada sua atividade principal, aprenda o novo, desenvolva-se — a partir de 
sua historicidade e de suas vivências culturais — no percurso da formação humana 
integral.

Nessa discussão, é preciso considerar que as crianças chegam à escola cheias 
de encantamento, de expectativas em relação ao espaço escolar, pois, em tese, é ali 
que vão aprender o novo, o que inclui a apropriação da modalidade escrita da língua 
como questão fundante. A escola é, por implicação, o lugar de ampliar suas relações 
na interação com outros sujeitos para além de seu entorno imediato. Corresponder 
a essas expectativas e criar meios para que todos/todas se mantenham incluídos/as 
num processo de aprendizagem contínuo é o grande desafio dos primeiros anos do 
Ensino Fundamental. 

Uma das maneiras de envolver os/as 
estudantes nesse processo é ressignifi-
cando o espaço escolar, tornando-o alegre 
e inspirador, um lugar para crianças, onde 
elas possam se encantar com a diversidade 
de linguagens que constituem a organi-
zação desse ambiente, mas sempre com-
preendendo a função social da escola na 
sociedade. A dimensão estética e lúdica, 
a linguagem do jogo protagonizado e do 
brinquedo, são alguns exemplos do que 
pode constituir a organização desse lugar 
que recebe as crianças, sem que se perca 
de vista a natureza necessariamente pla-
nejada e consequente de cada proposta que 
se apresenta ao/à estudante nesse mesmo 
ambiente escolar.

1.1 O DESAFIO DE INTEGRAÇÃO ENTRE AS ÁREAS DO 
CONHECIMENTO POR MEIO DAS LINGUAGENS

Nessa organização de respeito e atenção às especificidades da infância e do 
ser criança no locus educacional institucionalizado que requer do/da professor/a 
levar a termo o desempenho da função social do dispositivo escolar, as Áreas do 
Conhecimento ganham especial relevância, dado que nelas se materializa essa mes-
ma institucionalização e do seu delineamento espera-se a consolidação de propostas 
que eduquem para a formação humana integral. Tendo presente essa relevância, 
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esta seção se organiza em duas subseções: na primeira, tematizam-se as bases para 
a integração das Áreas; na segunda — com quatro subdivisões —, retomam-se Eixos 
de cada uma das Áreas do Conhecimento, lastro para a proposta de articulação. O 
objetivo é argumentar em favor de uma ação docente integradora das Áreas tendo 
como ponto de convergência a Área de Linguagens, de modo que, na seção seguinte, a 
terceira e última deste documento, se possa retomar essa mesma integração por meio 
de exemplos respectivos ao dia a dia da esfera escolar.

1.1.1  Proposta de integração das Áreas do Conhecimento nos Anos Iniciais
Considerando as especificidades dos Anos Iniciais, mencionadas na primeira 

seção deste documento, coloca-se como desafi o para as Áreas do Conhecimento a 
busca por uma integração que crie condições para a progressiva consolidação da 
formação humana integral no que compete a esses mesmos Anos. Tendo presente que 
a linguagem humana é instrumento cultural que viabiliza a interação social e que, na 
atividade mediadora, organiza o desenvolvimento cognitivo, entende-se que o campo 
das diferentes linguagens se apresenta — especialmente nos Anos Iniciais — como po-
tencial dispositivo cultural para a integração das diferentes Áreas do Conhecimento. 
Assim concebendo, propõe-se, na imagem a seguir, uma representação para essa 
integração entre as Áreas por meio das Linguagens.

Figura 1: Integração entre as Áreas do Conhecimento

Ciências 
Humanas

Ciências 
da 

Natureza

Matemática

Linguagens

Fonte: os autores
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Nessa proposta de integração por meio das Linguagens, considera-se que os Anos 
Iniciais são o locus para a apropriação da modalidade escrita da língua, na articulação 
com a modalidade oral e com as demais semioses — como sons, imagens, movimento 
—, o que ganha especial sentido nos tempos atuais de Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC). É por meio das diferentes linguagens que as crianças se apro-
priam do conhecimento, porque tal apropriação exige a interação com o outro, o que 
só é possível se os sujeitos se valerem de algum tipo de linguagem. E, no caso especí-
fico dos Anos Iniciais, o percurso de apropriação da modalidade escrita da língua, no 
processo de alfabetização, é condição para que as crianças possam lidar com a escrita 
também como recurso de organização do pensamento e de memória, por meio da qual, 
na interação com o outro, empreendam um movimento gradual de autorregulação da 
conduta no domínio dos conceitos das Ciências Humanas, das Ciências da Natureza, 
da Matemática e das próprias Linguagens.

É importante, assim, ter presente dois pilares: (i) fundamentos epistemoló-
gicos: o trabalho com os Anos Iniciais exige a integração das diferentes Áreas do 
Conhecimento para a formação humana integral no percurso formativo, e isso é pos-
sível por meio das Linguagens, porque elas viabilizam a interação social e a organiza-
ção do pensamento; e (ii) uma base metodológica: agir com base nesses fundamentos 
epistemológicos exige fazer escolhas metodológicas que permitam ao/à professor/a 
um trabalho de fato integrador. 

Com relação ao primeiro pilar, não será retomado aqui porque constitui a 
Parte I da Proposta Curricular da RMEF na versão de 2016, parte destinada aos 
fundamentos epistemológicos. Já com relação ao segundo pilar, será retomado no 
capítulo deste documento referente aos desafios para a formação continuada na 
Área de Linguagens, no qual se propõem três diferentes formas de organização da 
ação docente: atividades de aprendizagem, projetos de letramento ou sequências 
didáticas, encaminhamentos que já se historicizaram na RMEF e que são ampla-
mente conhecidos pelos/pelas profissionais.

Todos os três encaminhamentos têm em comum a busca por uma abordagem 
metodológica que tenha presente: (i) haver sentido para a criança e o/a adolescente 
do que está sendo colocado como objeto de conhecimento: por que está estudando 
esse objeto de conhecimento, quais são os motivos de realizar cada uma das ações e 
das operações exigidas ao longo do estudo dele; (ii) haver contextualização sociocul-
tural e histórica do objeto de conhecimento em estudo. Essas três formas não são as 
únicas possíveis, podendo ser acrescidas de outras tantas, desde que os itens (i) e (ii) 
anteriores sejam respeitados. No caso dos Anos Iniciais, o componente do brinquedo 
e dos jogos protagonizados, precisa permear esse processo independentemente da 
escolha metodológica.

A partir dessa compreensão, tomam-se os objetivos de ensino e de aprendizagem 
de cada uma das Áreas do Conhecimento relativos aos Anos Iniciais — amplamente 
especificados na Parte II da Proposta Curricular e/ou nos capítulos deste documento 
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referente às Áreas — e procede-se ao planejamento da ação escolar com base na 
escolha de um dos mencionados encaminhamentos metodológicos ou de outros con-
gêneres, tendo as Linguagens como possibilidade de integração.  Mais à frente, serão 
apresentados exemplos de como esse percurso poderia ser palmilhado. Antes, porém, 
é preciso retomar os Eixos de cada Área do Conhecimento para os Anos Iniciais.

1.2 EIXOS DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO PARA OS ANOS INICIAIS: 
RETOMADA SINTéTICA DA PARTE II DA PROPOSTA CURRICULAR

Para integrar as Áreas do Conhecimento, é fundamental que os Eixos sobre os quais 
elas se estruturam conceitualmente sejam cuidadosamente respeitados na identificação 
das formas como tais Eixos se inter-relacionam em favor da formação humana integral. 
Para tanto, reitera-se a importância da atenção docente para os documentos já mencio-
nados anteriormente e que constituem a Proposta Curricular na versão de 2016. Com 
base neles, retomam-se, a seguir, linhas gerais desses mesmos Eixos por Área.

1.2.1 Os eixos da Área de Linguagens
A Área de Linguagens se organiza a partir do conceito de interação social nas 

diferentes esferas da atividade humana, buscando o tensionamento entre os usos das 
línguas que se colocam no cotidiano com aqueles que se colocam no grande tempo. 
Esses usos dão-se sempre em gêneros do discurso nos quais se materializam textos 
— que são escritos e lidos, falados/sinalizados e ouvidos/vistos — em que prevalecem 
estruturas narrativas, argumentativas, injuntivas e afins. Para que tais textos sejam 
escritos e/ou lidos, sejam falados/sinalizados e/ou ouvidos/vistos são necessários 
recursos de vocabulário e de gramática e, na escrita, recursos do sistema de escrita 
alfabética, cujo domínio deve se dar plenamente nos Anos Iniciais.

Nessa Área, o processo de alfabetização é questão fundamental, conforme 
objetivos de ensino e de aprendizagem que constam em texto específico na Proposta 
Curricular 2016 e deve se dar nos três Anos Iniciais, com especial incumbência do 
primeiro ano. Essa incumbência precisa ser assumida nesse ano escolar com muita 
seriedade, para que não se mantenha uma delegação de responsabilidades de um ano 
para outro, nos três primeiros anos, o que muitas vezes termina em a criança sair do 
terceiro ano sem estar alfabetizada. A gradação proposta no quadro de objetivos da 
Área de Linguagens — Parte II da Proposta Curricular — procura deixar claro que ao 
segundo e ao terceiro anos compete um processo de paulatina complementação das 
bases consolidadas no primeiro ano.

Assim é fundamental o bom senso do/da professor/a, e da escola como um todo, 
para compreender que assumir a responsabilidade por alfabetizar as crianças no 
primeiro ano não significa submetê-las a um processo que desconsidere tudo o que 
foi colocado na primeira seção deste documento sobre especificidades dos Anos 
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Iniciais, o que inclui o respeito ao “tempo da criança” — considerando limites dessa 
variabilidade temporal — e ao papel dos jogos protagonizados e do brinquedo nesse 
processo. Trata-se, pois, de empreender ações pedagógicas que criem de fato condi-
ções para que as crianças se alfabetizem. Isso, porém, tem de se dar na atenção a uma 
imersão progressivamente maior do/da estudante nas diferentes manifestações da 
cultura escrita, no âmbito da qual deve acontecer a apropriação do sistema de escrita 
alfabética. Assim, a alfabetização terá sempre duas faces intrinsecamente ligadas: a 
ampliação dos usos sociais da escrita por parte da criança — razão de todo o processo 
—, para o que é necessária a apropriação do sistema de escrita alfabética. Já nas 
Línguas Estrangeiras, o enfoque está na introdução do desenvolvimento da oralidade, 
tendo presente que não se trata da língua materna das crianças e que essa língua 
materna está sendo aprendida na modalidade escrita. 

Quanto às Artes, é importante compreender sua função na sociedade, os processos 
artísticos em sua materialidade, porque a Arte, como as demais linguagens, faz-se 
presente como parte integrante do cotidiano dos diferentes sujeitos. Os objetos que ro-
deiam tais sujeitos, a comunicação visual, as produções sonoras e mesmo as obras em si 
são impregnados de intenção estética e carregados de símbolos. Interpretá-los faz par-
te de um conhecimento que pode e deve ser objeto de apropriação na escola.  Importa, 
pois, criar condições para que os/as estudantes, desde os Anos Iniciais, se apropriem de 
elementos específicos de Dança, Teatro, Música e Artes Visuais, fazendo-o em atenção 
ao brincar. Desde o início da escolaridade, é relevante o conhecimento de elementos 
formais e simbólicos de uma produção artística e das relações que estabelecem 
entre si — quando se organizam no espaço e no tempo —, em uma abordagem que pos-
sibilite aos/às estudantes a percepção e a representação de suas experiências de vida. 

É fundamental o entendimento do ensino das Artes, desde os Anos Iniciais, como 
linguagem, um “idioma” que desconhece fronteiras, etnias, épocas e credos, o que tem 
possibilitado a elaboração do pensamento, ampliado o repertório linguístico dos/das 
estudantes e auxiliado na criação de novas possibilidades educativas, de modo a desen-
volver a criatividade e a inovação. No fazer artístico, além da criação, ocorre a ampliação 
da criticidade e o favorecimento do domínio de interpretação de símbolos que em nossa 
sociedade contemporânea existem em uma infinidade de códigos que precisam ser en-
tendidos e, para que isso ocorra, é necessária leitura orientadora em cada uma das lingua-
gens artísticas. O fazer artístico em atenção ao brincar é um facilitador do aprendizado e 
constitui apoio para a articulação com as demais Áreas do Conhecimento. O instrumento 
principal, na produção artística nos Anos Iniciais, é o corpo, da mesma forma que, na 
Educação Infantil, o corpo é enfatizado na aprendizagem por ser considerado elemento 
iniciador para o brinquedo. Essa discussão da corporeidade liga-se intrinsecamente à 
Educação Física, outro importante componente desse processo e que tem na cultura 
corporal do movimento a matriz do percurso educativo para os Anos Iniciais.

A Área de Linguagens, assim, articula esses diferentes Componentes Curriculares 
que a constituem pelo enfoque na semiose — os diferentes signos, verbais e não verbais. 



Desafios MetoDológicos para a forMação continuaDa Dos/Das profissionais Da eDucação32

Tais signos viabilizam a interação social e facultam a organização do pensamento, e 
isso se estende para todos os campos do conhecimento, já que não é possível o ensino 
e a aprendizagem em nenhuma das Áreas sem o uso de algum tipo de linguagem.

1.2.2 Os eixos da Área de Matemática
A concepção de Matemática defendida na Proposta Curricular desta Rede é ser 

uma linguagem de leitura, compreensão e representação do mundo, e, ainda, uma 
Ciência, com seus conceitos próprios. A perspectiva defendida é que as crianças 
tenham acesso a textos que não sejam meros pretextos para justificar a realização de 
cálculos, mas que constituam contextos que as levem a pensar sobre as questões en-
volvidas e as mobilizem na busca de formas de compreensão e solução de diferentes 
situações, possibilitando a produção de novos textos matemáticos, orais, escritos ou 
pictóricos, de modo a expressar seu raciocínio, suas estratégias de resolução e seus 
conhecimentos. 

Para isso, o processo de formação tem de contemplar ações pedagógicas que criem 
condições para a criança: (i) ser lógica; (ii) aprender sistemas convencionais; e (iii) usar 
seu pensamento matemático de forma significativa e apropriada a tais diferentes si-
tuações. Estabelece-se, assim, que, para os três primeiros anos do Ensino Fundamental 
(1.º, 2.º e 3.º anos), o foco é compreender a linguagem matemática como uma entre as 
diferentes de linguagens; já para o 4.º e 5.º anos, buscar-se-ão ampliação e formalização 
da linguagem matemática, sempre na perspectiva dos contextos de sentido que tenham 
presentes as vivências das crianças. 

1.2.3 Os eixos da Área das Ciências Humanas
Quanto aos Eixos das Ciências Humanas — História e Geografia —, é fundamental 

considerar a importância de que cada criança se reconheça como sujeito histórico, 
sentindo-se protagonista na historicização da realidade social. Trata-se de uma busca 
para que a criança aprenda a respeitar também o outro como um sujeito histórico, 
favorecendo o contato com a diversidade e a diferença. Tematizar a história da família, 
do bairro e do ambiente escolar cria condições para redimensionar a percepção do 
sujeito acerca de si mesmo e de seu grupo social. A partir desse olhar, a criança tende 
a valorizar os saberes de seus familiares, amigos e vizinhos, reconhecendo-os como 
relevantes para a sua cultura e a vida em sociedade. 

Quanto às fontes históricas, ao se analisar, por exemplo, a escrita — livro, docu-
mentos oficiais, cartas, entre outros —, devem ser levadas em conta as intenções da 
escrita, o período histórico de quem escreveu, o público alvo, sobre o que ou quem está 
escrevendo e a forma de escrita do período.  Essa relação também ocorre quando a 
criança escreve sobre si e sobre o outro. Trata-se de lidar com as questões de tempora-
lidade, de registro e de pertencimento a partir da lógica das vivências nas relações com 
os diferentes sujeitos nos mais variados grupos sociais.
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Já na Geografia a leitura das imagens requer especial atenção. Tanto no processo 
de educação cartográfica, como para se trabalhar conceitos; as imagens são tomadas 
no ensino de Geografia como facilitadoras de um processo de aprendizagem, o que 
inclui fotografias, mapas, histórias em quadrinho, filmes, programas de televisão e 
ilustrações em livros e congêneres. A educação em Geografia, nos Anos Iniciais, implica 
desenvolvimento do domínio da linguagem cartográfica. Para isso, é necessário se 
apropriar do mapa como linguagem e tratar do seu estudo como um processo cognitivo 
e não apenas como “instrumentalização do mapa”. Compreende-se que a cartografia e 
os modos de representar o espaço atendem a anseios sociais, econômicos e culturais de 
cada época, o que exige desenvolvimento do pensamento crítico sobre o espaço em que 
as crianças vivem. 

1.2.4 Os eixos da Área das Ciências da Natureza
A abordagem dos conceitos de Ciências implica observação, análise e compara-

ção, buscando contribuir para o desenvolvimento da criança e desafiar sua curiosi-
dade e atenção deliberada. O ensino de Ciências tem como principal objetivo, aguçar 
nos/nas estudantes o interesse, a reflexão e a curiosidade científica sobre o mundo 
natural, ao mesmo tempo em que elaboram os conceitos básicos desta Área. Assim, a 
educação científica para crianças está articulada com o aprendizado da linguagem e 
com o desenvolvimento da cidadania. Essa educação pressupõe que os/as estudantes 
possam fazer ciência, sendo confrontados por problemas autênticos cuja resolução 
necessita de investigação. Dentre os enfoques desta Área destacam-se discussões 
sobre o planeta, a terra e o universo, a biodiversidade, a saúde e o bem-estar, além de 
materiais, substâncias e processos.

1.2.5  À guisa de fecho 
Tendo argumentado ao longo desta segunda seção em favor da integração das Áreas 

do Conhecimento, retomando, para tal, Eixos gerais dessas Áreas, passa-se, na próxima 
seção, a exemplificações de possibilidades dessa mesma integração no dia a dia da 
esfera escolar. Reitera-se, neste fecho, a importância da atenção docente para os três 
conjuntos de documentos constitutivos da Proposta Curricular na versão de 2016, já 
amplamente mencionados ao longo deste documento: os fundamentos que compõem a 
Parte I e os textos específicos das Áreas que compõem a Parte II do documento principal 
desta Proposta Curricular, assim como este 
documento referente aos desafios para a 
formação continuada dos/das profissionais 
da educação, além do documento que reúne 
relatos de vivências. A ciência do conteúdo 
desses textos é determinante para a com-
preensão do presente capítulo.

Sugere-se atenção às recomendações de leitura e 
aos sites indicados nos Capítulos referentes a cada 

uma das Áreas.

 
 
 

Para
 saber mais:
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1.3 A FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL NOS ANOS INICIAIS 
PELA INTEGRAÇÃO DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO: 
POSSÍVEIS CAMINHOS NO COTIDIANO ESCOLAR

Nesta seção ocupamo-nos da amarração das seções anteriores, fazendo-o por meio 
da apresentação de possíveis caminhos para empreender o percurso que vem sendo 
aqui delineado. A proposta assenta-se nos seguintes pilares: (i) busca da formação hu-
mana integral no percurso formativo sem rupturas entre os anos escolares; (ii) respeito 
ao brinquedo e aos jogos protagonizados como atividade principal do desenvolvimento 
infantil;4 (iii) integração das Áreas do Conhecimento tendo como ponto de convergên-
cia a Área de Linguagens; (iv) compreensão da escola como locus para a apropriação do 
conhecimento na tensão entre o que é parte do repertório cultural da criança e o novo, 
que se coloca para além desse repertório, no entrelugar no qual a criança pode se mover 
com a orientação do/da professor/a.

1.3.1 Um possível exemplo de integração entre as Áreas, partindo 
das Linguagens: os gêneros do discurso como base para uma 
maior imersão nas diferentes manifestações da cultura escrita5 
objetivando a apropriação conceitual
Nesta subseção, registra-se um exemplo do que se vem propondo ao longo 

deste documento metodológico. O risco de fazê-lo implica datar temporalmente este 
documento, já que se opta por usar as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, como 
base para tal exemplificação. Mesmo na ciência dessa limitação de datação temporal, 
propõe-se o exemplo, advertindo, porém, para a necessidade de o tomar exatamente 
como tal: um exemplo, e, a partir dele, pensar-se em outras possibilidades de levar a 
termo uma ação pedagógica que instigue o olhar infantil pela atenção ao tempo his-
tórico e à imersão sociocultural da criança, no diálogo com outros tempos históricos e 
outras configurações socioculturais.

(i) Todo o trabalho escolar se dá por meio de algum tipo de linguagem: O trabalho 
na escola — nos Anos Iniciais ou Finais — acontece por meio de textos, orais ou 
escritos, verbais ou não verbais. Esses textos se materializam em gêneros do 
discurso: são contos, lendas, fábulas, textos didáticos, verbetes de enciclopé-
dia, mapas, jogos de todo tipo, peças de teatro, notícias, e uma série de outros 

4 Reitera-se, aqui, a proposição de que sejam priorizados os jogos e o brinquedo na Educação Infantil e 
no Ensino Fundamental como instrumentos na atividade mediadora de ensino e aprendizagem e não 
como lógica e finalidade em si mesmos.

5 Opta-se por cultura escrita e não por letramento dada a compreensão de que aquele conceito está 
mais intrinsecamente ligado à busca por ampliação escolar de repertório cultural do que este último, 
mais vinculado à descrição antropológica das vivências com a escrita.
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gêneros.  Na educação matemática, sempre que o raciocínio lógico-matemático é 
contextualizado, também surgem os gêneros do discurso: cupons fiscais, boletos 
de pagamento, planos de viagens, receitas culinárias, orçamentos domésticos e 
tantos outros gêneros do discurso, isso porque os sujeitos só podem se relacionar 
com os outros e com a realidade natural e social por meio das linguagens, e elas 
formam textos que sempre estão em um gênero do discurso, o que — reitera-se 
— inclui o texto didático6 como gênero. E mais, a interação entre os sujeitos por 
meio de textos em gêneros acontece em uma esfera da atividade humana: textos 
didáticos existem na esfera escolar; cupons fiscais existem na esfera do consumo; 
receitas culinárias existem na esfera doméstica; enciclopédias existem na esfera 
das ciências; mapas existem na esfera do turismo, poemas existem na esfera das 
artes, dentre outras tantas possibilidades. A escola, quando traz os gêneros de 
outras esferas para dentro de seu espaço, não se limita a criar condições para in-
terações sociais por meio deles; ela faz mais do que isso, ela traz os gêneros para 
empreender o processo de apropriação do conhecimento: aprender a lidar com 
o espaço por meio de um mapa, aprender a ler contos, conhecer o conteúdo do 
verbete de enciclopédia; apreender o movimento da dança; educar-se para lidar 
com pesos e medidas nas receitas culinárias; conhecer o passado nos documen-
tos legais e afins. Em síntese: não há como educar fora das linguagens, e elas não 
existem fora dos textos, que, por sua vez, não existem fora dos gêneros, os quais 
só têm lugar nas esferas da atividade humana.

(ii) E como começar com o trabalho tendo as linguagens como ponto de partida? 
Arrisca-se um possível exemplo... Quer seja em atividades de aprendizagem, 
em projetos de letramento ou em sequências didáticas, importa que a atenção 
inicial do/da professor/a seja endereçada a quem são seus/suas estudantes e 
como eles se colocam no momento histórico em que o processo educativo se 
estabelece. Tome-se como exemplo a iminência da realização das Olimpíadas 
no Brasil: trata-se de um evento esportivo que, neste ano de 2016 — ano do 
delineamento deste documento metodológico — suscita atenção, interesse e 
polêmicas no dia a dia nacional, de crianças, adultos e idosos, ao mesmo tempo 
em que traz consigo uma historicidade e uma espacialidade que o situam em um 
percurso muito mais amplo em relação a esse mesmo cotidiano. Um exemplo 
como esse poderia ser o embrião do percurso metodológico, por meio de textos 
em diversos gêneros do discurso: Como as notícias e as reportagens tematizam 
esse evento (leitura de manchetes, de trechos de notícias, de posts nas redes 

6 Compreende-se texto didático como um gênero do discurso, considerando sua dimensão verbal e sua 
dimensão social na instituição de relações interpessoais na esfera escolar. Um texto escolar, por 
exemplo, sobre os estados físicos da água, não é um ensaio científico, mas um texto didático.
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sociais e afins — o/a professor/a como leitor no início da alfabetização)? Como 
ele se delineou historicamente (pesquisas em sites da internet, entrevistas com 
profissionais da Área e afins)? Quais são suas implicações políticas e econômi-
cas (comentários críticos sobre o evento, reportagens de denúncia, manchetes, 
entrevistas sobre os custos do evento e afins)? Que repercussões podem ter no 
município, no bairro, na vizinhança (notícias sobre mudanças de horários das 
instituições para acompanhamento de jogos, fotografias/selfies de enfeites nas 
ruas e praças, leiautes nas camisetas do Brasil pelas ruas, comentários de fa-
miliares sobre o evento e afins)? Por que questões ambientais como a poluição 
da Baía de Guanabara estão nos noticiários (entrevistas de jornais e revistas, 
blogs de notícias, incluindo navegação por sites em inglês e espanhol, com o/a 
professor/a na atividade mediadora)? Quem são os mascotes dos jogos? Como 
eles são esteticamente? Quais artistas os criaram? Que canções ou composições 
musicais lembram os jogos olímpicos (imagens com cores, formas, movimento, 
sons, acordes)? Que contos, lendas, fábulas exaltam os esportes? Quais são as 
modalidades esportivas que têm maior torcida no Brasil (exploração de sites 
com histórico e regras de algumas delas)? Por que algumas delas têm mais pres-
tígio e maior patrocínio (propagandas comerciais com atletas, notícias sobre as 
modalidades, posts críticos e afins)? Onde fica o Rio de Janeiro em relação a 
Florianópolis (estudo dos mapas)? Por onde a tocha olímpica passou? De onde 
ela veio (mapas, sites, livros didáticos, enciclopédias com histórico na cadeia 
temporal)? O que é a tocha olímpica? Por que ela tem espaços para entrada de 
ar? Por que ela não apaga mesmo com os/as atletas correndo (estudo de verbe-
tes ou de manuais sobre combustão e afins)? Quanto custa os ingressos para os 
jogos? Por que alguns são mais caros que os outros? Quem pode comprá-los? Por 
que os/as atletas têm logomarcas em suas roupas? Quem os patrocina? Por que 
o faz (ingressos dos jogos, sites de vendas, leiautes de camisetas e afins)? 

(iii) É possível um processo assim com crianças? Trata-se de uma proposta de 
envolvimento das crianças em torno de um percurso de estudo que tem início, 
meio e fim, que as mantenha motivadas, atentas, curiosas, próximas das novas 
tecnologias, integrando diferentes conceitos de modo aprazível, curioso, mas 
planejado e consequente, o que exige atenção ao seu tempo histórico e sua 
imersão cultural, a mais próxima e a mais distante. É importante, porém, ter 
presente que os gêneros de teor mais argumentativo e crítico são trabalhados 
no revozeamento do/da professor/a, na interação com opinião de familiares, 
tomados em trechos textuais apenas, de acordo com o percurso de desenvol-
vimento das crianças. Essa abordagem precisa ser feita em articulação com o 
brinquedo e os jogos protagonizados, o que se registra ao final desta seção. 

(iv) A imersão na cultura escrita — implicações do conceito de letramento na inte-
gração das Áreas: Compreendendo o conceito de letramento não como sinônimo 
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de competência7, mas como usos sociais da escrita situados social, cultural e 
historicamente, um trabalho escolar integrador das diferentes Áreas do Conhe-
cimento, tem como importante característica a busca pela ampliação da imersão 
da criança nas diferentes manifestações da cultura escrita. O processo educativo 
tem na linguagem verbal — oral e escrita — importante suporte, sempre na arti-
culação com a linguagem não verbal. Trata-se de um processo de ampliação de 
repertório cultural pela via da apropriação conceitual.

a) Assim, em um exemplo como o anterior, o papel do/da professor/a dos Anos 
Iniciais é criar condições para que os/as estudantes compreendam como 
se dão as relações entre os diferentes povos, os diferentes grupos sociais, 
situados em espaços geográficos tão distintos, como tais relações têm a ver 
com o percurso histórico desses grupos, com suas condições econômicas, 
com questões ligadas ao consumismo, com seu contexto político, favore-
cendo a apropriação de conceitos das Ciências Humanas que lhe permitam 
situar-se criticamente na realidade natural e cultural, compreendendo 
o tempo histórico — a evolução das Olimpíadas, por exemplo — e o tempo 
cronológico — o cronograma dos jogos, por exemplo — como parte desse 
amplo conjunto de relações — o que inclui poder econômico —, em atenção 
à interação produtiva, o sujeito histórico como produtor da espacialidade. 
Trata-se de uma proposta que busca imergir mais profundamente os/as 
estudantes nas diferentes manifestações da cultura escrita em articulação 
com a oralidade com as outras semioses na busca pela apropriação concei-
tual: localizar e estudar sites, mapas, ver GPS, posts, blogs, livros didáticos, 
dispositivos eletrônicos de localização espacial, álbuns de fotografias de 
Olimpíadas passadas, museus virtuais sobre os jogos, croquis e maquetes da 
Vila Olímpica, dentre tantas outras possibilidades de lidar com a História e 
a Geografia em articulação entre si e com as demais Áreas, como no cálculo 
da passagem do tempo ou na estética das imagens e afins.

b) Ainda no exemplo, cabe ao/à professor/a criar condições para que as 
crianças desenvolvam seu raciocínio matemático no domínio progressivo 
dos sistemas de numeração e das operações matemáticas, fazendo-o, por 
exemplo, na comparação de preços de ingressos, na fração de participan-
tes por modalidade esportiva, na reflexão sobre o número maior ou menor 

7 Brian Street (2000; 2003), um dos mais importantes teóricos dos estudos do letramento, chama 
atenção para a compreensão de que letramento não pode ser tomado como sinônimo de competência. 
A partir dos estudos do Reino Unido, entende-se o conceito de letramento como intrinsecamente 
relacionado aos usos sociais da escrita que têm lugar na ecologia dos diferentes grupos sociais, quer 
digam respeito a questões do cotidiano desses grupos, quer a questões que transcendem esse mesmo 
cotidiano.
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de atletas nas diferentes modalidades dos jogos, nos valores de patrocínio 
a esses/essas atletas, na ordem de classificação dos/das vencedores/as e 
perdedores/as, nas velocidades maiores ou menores de modalidades que 
as têm como fundantes, no cálculo de gols, pontos, na representação em 
romanos das edições dos jogos e possibilidades afins. Trata-se de estudos 
que exigem pensar por que determinados povos são tão desenvolvidos em 
determinadas modalidades e outros não (implicações econômicas, polí-
ticas, de clima, de relevo, de tradições culturais, de apoios institucionais 
e questões afins). Isso suscita maior imersão nos meandros da cultura 
escrita com acesso à configuração de ingressos, mapas de desempenho 
dos atletas, contato com biografias desses/dessas atletas, um conjunto 
infinito de questões que exigem a leitura das crianças e/ou do/da profes-
sor/a para elas, em associação a imagens, sons, números, em diferentes 
configurações do raciocínio matemático e da representação dele.

c) Também no exemplo, discussões importantes sobre ambiente e sustenta-
bilidade: Quem os mascotes representam (sites, entrevistas, propagandas 
que tematizam a representação da fauna e da flora nos mascotes)? O que 
mudou no Rio de Janeiro com as Olimpíadas (notícias sobre impacto urba-
no e bem-estar da população, entrevistas sobre veículo leve sobre trilhos 
e poluição do ar, leis para lixos nas ruas e afins)? Quais são os desafios 
para sediar uma Olimpíada (reportagens sobre corrupção, sobre a força 
do mar a destruir a passarela na orla carioca, posts sobre o temor dos/das 
estrangeiros/as ao vírus da Zika e afins)? Atenção, ainda a relações entre 
planeta/terra/universo: Onde está o Rio de Janeiro no Google Earth? E 
Florianópolis (imagens por satélite e afins)? Foco, também, em materiais, 
substâncias e processos e biodiversidade: Por que, em eventos grandes 
como as Olimpíadas, há maior preocupação nos aeroportos com bagagens 
internacionais (notícias sobre terrorismo — o que é explosivo e o que não 
é explosivo e por quê —, reportagens sobre tráfico de animais e de itens 
da biodiversidade brasileira e afins)? O que é dopping e por que, nos jogos 
Olímpicos, essa é uma questão tão importante (leis sobre substâncias proi-
bidas, reportagens sobre entorpecentes e afins)? Aqui, a maior imersão na 
cultura escrita implica a abertura de um leque amplo de possibilidades 
para compreender as ciências tanto no dia a dia — reportagens, posts, por 
exemplo — como para além dele — legislações, mapas virtuais e afins, em 
um percurso de paulatina maior apropriação conceitual. 

d) Permanecendo no exemplo, este parece ser um movimento interessante 
para o desenvolvimento na apropriação de conhecimentos no campo das 
Artes. Por que o Brasil atrai tantos/tantas turistas e especialmente o Rio 
de Janeiro? Por que os/as estrangeiros/as tendem a pensar que o Brasil é 
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só samba e Carnaval (breves ensaios ou textos didáticos sobre Carnaval e 
samba, audição de canções da Bossa Nova — os mascotes têm nomes dos 
principais compositores da Bossa Nova — com enfoque em composições 
infantis, assistência de peças de teatro ou de teledramaturgia para crian-
ças, visitas on-line por sites de museus como o Museu do Ipiranga, atenção 
a obras de arte que tematizam o Rio de Janeiro e afins)? Aqui, vivências de 
ampliação da cultura visual, imagética, do cancioneiro nacional e afins, o 
que implica a presença da escrita na articulação com outras importantes 
semioses.

e) Permanecendo no exemplo, a cultura corporal do movimento parece privi-
legiada aqui: o movimento nos jogos, na ginástica, nas lutas, na dança nas 
diferentes modalidades dos esportes. Que exigências de preparo físico/
tempos de treinamento se colocam? Quem pode atender a essas exigências 
para virar atleta de elite (reportagens, sites, blogs, entrevistas com atletas, 
propaganda que mostram a cultura do físico e afins)? Quantas vezes o/a 
atleta pode ou não errar em cada tentativa (regras escritas dos diferentes 
esportes)? Por que existem tantos suplementos alimentares para atletas 
(propagandas comerciais, rótulos com estudo dos riscos, das propriedades 
químicas e afins)? Por que questões de peso físico preocupam tanto os/
as desportistas (imagens, propagandas, gráficos, reportagens e afins)? 
Trata-se de um número expressivo de possibilidades de abordagem que 
imergem criticamente as crianças em diferentes facetas da cultura escri-
ta, em articulação com as diferentes Áreas do Conhecimento.

f) Por fim, no exemplo, o enfoque nas Línguas, com destaque aos processos 
de compreensão e autoria. Por que os voluntários nas Olimpíadas precisam 
dominar outras línguas (sites dos organizadores, entrevistas, mapas de 
países com delegações nesta Olimpíada, línguas que eles falam e afins)? Por 
que os mascotes escolhidos foram estes (sites, reportagens, propagandas, 
notícias sobre as escolhas dos mascotes)? Que animais e plantas são “a cara 
do Brasil” (verbetes de enciclopédia, livros didáticos, compêndios de ciên-
cias e afins)? Que contos, lendas, fábulas, canções, poemas tematizam esses 
animais e plantas? Trata-se, aqui, de um rol de possibilidades que objetivam 
ampliar a imersão crítica dos/das estudantes nas diversas manifestações 
da cultura escrita, criando condições para a educação para a compreensão 
e para a autoria de textos nos diversos gêneros do discurso, com atenção à 
apropriação do sistema de escrita alfabética.

(v) E as especificidades de cada Área ou Componente Curricular? No todo deste 
exemplo, é preciso ter presente que cada uma das menções feitas abre-se para 
um universo de possibilidades: recorrer ao Google Earth, por exemplo, vindo do 
universo planetário para o Rio de Janeiro e, depois, recorrer ao mapa físico para 
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calcular a distância do Rio de Janeiro até Florianópolis implica importantes pau-
sas, em várias aulas, para um enfoque mais demorado na Geografia — o mapa —; 
nas Ciências — o planeta —; na Matemática, a distância –; nas Línguas — o “Earth” 
em inglês ou a decomposição/união de “m+a+p+a” para aprender a (de)codificar 
no uso do sistema de escrita alfabética; na História, por que as grandes empresas 
de tecnologia são de língua inglesa e afins. Cabe ao/à professor/a administrar 
esses tempos, de modo a que, na integração de uma mesma atividade que tem o 
gênero “mapa” como base, por exemplo, esse conjunto de articulações vá sendo 
feito gradativa e planejadamente, com tempo para o processo de reflexão da 
criança: parar para “pensar sobre”, de modo que desenvolva sua criticidade no 
percurso de apropriação da cultura.

(vi) E quanto à configuração de jogo protagonizado e/ou de brinquedo neste percur-
so? O enfoque está em instigar a curiosidade infantil, atentando para o com-
ponente do brinquedo, mas tendo sempre presente que tais jogos e brinquedos 
estão a serviço da alfabetização. Quando, por exemplo, se menciona a discussão 
sobre controle de bagagens no aeroporto para compreender o conceito de subs-
tância e entender por que determinadas substâncias são controladas, pode-se 
simular um jogo, com a montagem de um aeroporto com brinquedos, definindo 
regras a serem cumpridas e simbolizando malas permitidas e malas não per-
mitidas com cores específicas. Já quanto à menção à ordem dos/das atletas no 
pódio e ao número de pontos necessários para ocupar os três lugares ali, po-
de-se simular a organização na classe de uma disputa envolvendo brinquedos 
personificados, com criação de medalhas, delegação de funções de arbitragem 
e avaliação, organização do pódio, tabelas de pontuação e itens afins, podem-
se simular equipes de nações diferentes, desenhar suas bandeiras e atividades 
congêneres. Quanto aos mascotes, podem-se produzir peças de teatro com 
animais e plantas brasileiros, personificando-os. Trata-se de uma infinidade de 
possibilidades a requerer a criatividade dos envolvidos, sempre tendo presente 
a natureza consequente e planejada das ações pedagógicas e os objetivos a se-
rem alcançados na ampliação crítica do repertório cultural das crianças.

(vii) Uma discussão sobre inclusão: Este exemplo parece fecundo para a problema-
tização de questões de segregação, de preconceito e para a educação à acolhida ao 
outro. Os Jogos Paraolímpicos, assim como a base que se quer articulada da inte-
ração entre culturas tão diferentes nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, poderia 
constituir importante eixo de reflexão ao longo de todos os itens anteriores, não 
como transversal a eles, mas como constitutiva deles.

Reitera-se, no final desta subseção, a natureza de “exemplo” do conteúdo que 
a constitui. O objetivo foi ilustrar possibilidades de abordagens metodológicas 
que tenham presente as importantes diretrizes anteriormente mencionadas: uma 
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formação humana integral ao longo de um percurso formativo sem rupturas, que 
considere o brinquedo e o jogo protagonizado como atividade principal8 do desenvol-
vimento infantil, sem perder de vista que o papel social da escola é ensinar as crianças 
a pensarem criticamente, de modo a transformar informação em conhecimento, o 
que requer apropriação conceitual nas Áreas do Conhecimento, que não podem ser 
tomadas isoladamente umas das outras, mas na estreita integração que as diferentes 
linguagens lhes facultam operar na esfera escolar.

No âmbito das menções feitas aqui, uma opção por projetos de letramento, por 
atividades de aprendizagem ou por sequências didáticas — ou ainda por outras for-
mas de abordagem em que a interação social historicizada no tempo e no espaço seja 
a matriz orientadora — requer do/da professor/a pensar essas possibilidades sob a 
lógica de sua escolha metodológica inicial: tais menções, nos projetos de letramento, 
precisam estar a serviço de problemas socialmente relevantes; nas atividades de 
aprendizagem têm de ter muito claras as relações entre motivos, ações e operações 
e, nas sequências didáticas precisam focalizar as especificidades dos gêneros do 
discurso que orientam a atuação pedagógica, entre outras especificidades.

Esse registro é importante porque o conteúdo dos itens anteriores tem propósito de 
exemplificação e se assenta sobre a seguinte base: as crianças precisam estar envolvi-
das no que lhes é proposto realizar, e isso exige que compreendam o que estão fazendo e 
por que o fazem — daí a importância do brinquedo —, de modo que possam efetivamente 
aprender a pensar sobre a realidade natural e cultural, apropriando-se de conceitos 
científicos na relação com os conceitos cotidianos e ampliando criticamente seu 
repertório cultural. Nesse processo, a formação humana integral precisa contemplar a 
acolhida para o outro, na singularidade que o caracteriza, não só pelo pertencimento a 
uma etnia, pela identidade de gênero, por suas filiações de espiritualidade e questões 
afins, mas, sobretudo, pelo nome que 
tem e que é único, pela historicidade 
que o caracteriza. Trata-se da busca 
pela inclusão e pela educação para 
a diversidade, requisito para uma 
formação que se ocupe da cognição, 
da afetividade, da corporeidade, 
das emoções, da criticidade política, 
sempre nas relações entre o sujeito, o 
outro e o mundo natural e cultural.

8 Atividade principal, aqui não significa “principais ações pedagógicas a acontecerem na sala de aula”; 
significa a forma por meio da qual as crianças lidam com a realidade natural e cultural, o modo como 
operam com essa realidade para aprender o que lhe está sendo ensinado.

Recomenda-se a leitura atenta dos quadros de objetivos de 
cada uma das Áreas, para que o planejamento docente, no 

todo de propostas como esta, não descuide desses objetivos 
e da gradação da abordagem ao longo dos Anos Iniciais.

 
 
 

Para
 saber mais:
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1.3.2 Uma discussão mais específica sobre o processo de alfabetização9

Os Anos Iniciais têm a seu encargo a consolidação do processo de alfabetização 
dos/das estudantes. A alfabetização é um processo muito discutido historicamente 
e concebido de diferentes formas, o que sinaliza para sua complexidade. Hoje, 
porém, parece consensual a compreensão de que não é mais possível polarizar a 
alfabetização para um lado ou para outro: para o domínio do sistema de escrita 
alfabética (SEA) apenas (como tende a ainda acontecer com os chamados “métodos 
sintéticos”) ou para os usos sociais da escrita apenas (quando equivocadamente se 
pensa que ensinar o SEA seja “coisa de professor/a tradicional”). Hoje, é amplamen-
te sabido que alfabetização se constitui dessas duas faces, que, na verdade, não 
são equivalentes, já que uma está a serviço da outra, como se tenta representar na 
imagem a seguir — o círculo interno pontilhado sinaliza para a interpenetração de 
ambas as faces da alfabetização:

Figura 2: Relações entre usos sociais da escrita e  
domínio do sistema de escrita alfabética

   

Domínio do SEA

Usos Sociais  
da Escrita

Fonte: os autores

9 Como este documento procura seguir a base da Parte I da Proposta Curricular, tem como fundamento 
a Teoria Histórico-cultural e a Pedagogia Crítica. Assim, não se propõe o tratamento com os estágios 
implicacionais do ideário construtivista, mas a atenção às zonas de desenvolvimento previstas pelo 
pensamento vigotskiano e o modo como a apropriação da escrita se historiciza nesse desenvolvimento, 
o que prevê saltos, em um movimento que não é linear e implicacional, como se dá no ideário 
construtivista.
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Como se coloca na Figura 2, a busca da escola é que os sujeitos façam usos sociais 
da escrita crescentemente mais complexos à medida que consolidam o domínio do 
SEA. Uma criança imersa na sociedade tecnológica atual, mesmo antes de dominar 
o SEA já tende a estar em contato com dispositivos alfabéticos em teclados de 
aparelhos eletrônicos, assim como com a escrita em placas de rua, na vida doméstica, 
ou, de modo mais intencional, em brinquedos projetados para apresentar a escrita ao 
mundo infantil, sem mencionar livros de todo tipo com que familiares interagem com 
as crianças muito precocemente. Assim considerando e diferentemente de como isso 
se dava no passado, muitas crianças hoje iniciam um processo de imersão nos usos 
sociais da escrita muito cedo. É preciso, porém, a atenção para a compreensão de que, 
em entornos altamente escolarizados e de poder econômico, essa imersão tende a ser 
favorecida; já naqueles de baixa escolaridade e restrições econômicas, muitas vezes 
acontece uma rarefação da escrita. O papel da escola é ampliar ao máximo o contato 
das crianças com as variadas manifestações da cultura escrita desde a Educação 
Infantil, nos usos sociais a que essa modalidade da língua se presta e sempre em suas 
relações com a oralidade, as imagens, os sons, o movimento.

Assim, aquilo que se coloca como uma busca por maior imersão nos usos da 
escrita na Educação Infantil, prossegue nos Anos Iniciais, mas ganha um novo desafio: 
ensinar às crianças o sistema de escrita alfabética no âmbito desses usos e nunca fora 
deles, como mostra a Figura 2. Assim concebendo e tendo presente o exemplo da sub-
seção anterior, quando a criança está lidando com os mascotes das Olimpíadas e lhes é 
dito que eles foram nomeados como Tom e Vinícius, cabe ao/a professor/a tomar, por 
exemplo, o nome “Tom” e empreender, com a criança, um processo de pensar sobre a 
escrita e a leitura desse nome, decompondo seus segmentos, buscando outras pala-
vras em que esses segmentos aparecem, realizando um percurso de estudos em que as 
relações entre grafemas e fonemas (leitura) e fonemas e grafemas (escritura) sejam 
objeto de apropriação, assim como as famílias silábicas nos contextos de sentido. 

Decompor/compor o nome do mascote “Tom”, nesse caso, será um tarefa escolar 
focada no SEA, mas no âmbito dos usos sociais da escrita: um dos mascotes das 
Olimpíadas se chama “Tom”, as crianças já o conhecem, o viram nos ingressos, nas 
propagandas, nas notícias, desenharam o mascote, aprenderam que “Tom” é o nome do 
mascote que “mistura todas as plantas das florestas brasileiras”, pesquisaram nomes 
de algumas dessas plantas em que os segmentos de “Tom” — t, o, m — estejam presen-
tes e tarefas afins — sempre no âmbito das escolhas metodológicas já mencionadas 
(projetos de letramento, atividades de aprendizagem, sequências didáticas).

Esse movimento de ensinar e aprender o SEA no âmbito dos usos sociais da escrita 
precisa envolver textos em gêneros do discurso de esferas do cotidiano — posts em 
redes sociais, por exemplo, com “Tom” — e aqueles gêneros de esferas do grande tempo 
— como, por exemplo, a música “Aquarela”, composta por Toquinho, um dos composi-
tores amigos de Tom e Vinícius, parte do movimento da Bossa Nova no Rio de Janeiro 
e cujo nome também começa com “T”. E esses são apenas dois exemplos das infinitas 
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possibilidades de se trabalhar a partir dessas relações. É importante ter sempre pre-
sente a dimensão de criticidade acerca disso, problematizando as razões pelas quais, 
por exemplo, o Rio de Janeiro foi escolhido para as Olimpíadas, os problemas desse 
Estado com a educação, a saúde, o pagamento dos funcionários públicos, na relação 
com os altos investimentos nos jogos feitos na capital e questões afins. Reitera-se que, 
nessas questões que envolvem argumentação, o revozeamento do/da professor/a e a 
proposta de participação das famílias nas reflexões com as crianças são fundamentais, 
e isso também pode ganhar forma de discussão pela personificação de animais, em 
lendas, por exemplo, nas quais o enfoque da ética está fortemente presentes.

Aqui, também importa um registro sobre as relações entre alfabetização e 
letramento, mas, para isso, sugere-se a leitura atenta do texto das Línguas, na Parte 
II da Proposta Curricular, no qual essas relações são especificadas detalhadamente, 
defendendo-se a articulação entre os conceitos cultura escrita (conceito mais amplo, 
que contém os outros dois: alfabetização e letramento), letramento (conceito contido 
na cultura escrita e que contém alfabetização) e alfabetização (conceito mais espe-
cífico, contido nos outros dois, cultura escrita e letramento, e, diferentemente deles, 
muito estreitamente vinculado à esfera escolar). Para ficar mais claro, retoma-se, aqui, 
a figura que consta no texto de Línguas da Proposta Curricular:

Figura 3: Relações entre cultura escrita, letramento e alfabetização

Letramento

Cultura Escrita

Esfera 
Jurídica Esfera 

Jornalística

Esfera  
Acadêmica

Esfera 
Literária

Esfera Escolar

Alfabetização

Fonte: Abdala Martins (2015)
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Ainda nesta seção, é importante registrar que o processo de apropriação da 
escrita como objeto cultural, por parte da criança, exige tempo de imersão nos usos 
dessa modalidade da língua e tempo de reflexão sobre esses usos, percurso no qual o 
papel do/da professor/a é fundamental. Nesse percurso, dois movimentos são espe-
cialmente importantes: aprender como transformar o fonema no grafema (escritura) 
e aprender a como transformar o grafema no fonema (leitura). Ainda que para as 
crianças nessa fase do aprendizado, os dois movimentos são difíceis, o/a professor/a 
precisa ficar atento para a compreensão teórica de que a leitura, em tese, é mais fácil 
do que a escritura, porque na leitura as relações entre os fonemas e os grafemas já 
foram estabelecidas por alguém. Na escritura, a criança precisa estabelecer essas 
relações ela mesma. Outra questão importante, aqui, é o/a professor/a estar ciente de 
que as relações entre grafemas e fonemas (leitura) e fonemas e grafemas (escritura) 
têm níveis diferentes de dificuldades, considerando a complexidade do sistema de 
escrita alfabética.

E não se trata apenas dessas relações; a autoria via modalidade escrita exige 
lidar (sem nomear conceitualmente ou estudar esses conceitos em si mesmos) com 
questões como estruturação de frases, processos de coesão e coerência, seleção de 
vocabulário, adequação ortográfica e processos de concordância, regência, colocação 
pronominal, acentuação e uma série de outros requisitos formais para autoria de um 
texto, seja qual for o gênero do discurso. Esse é, sem dúvida, um processo difícil para 
as crianças e que exige a orientação muito presente do/da professor/a.

Nessa orientação (que vale também para a leitura), é fundamental que o/a 
professor/a tenha ciência de que, no processo de apropriação a escrita, estão 
implicadas as relações entre linguagem externa e linguagem interior — como 
teoriza o ideário vigotskiano.10 A linguagem interior se caracteriza por uma sintaxe 
diferente da linguagem externa, pela prevalência da predicação, pela aglutinação 
de palavra, pela integração de sentidos.11 Assim, na escrita inicial, as propriedades 
da linguagem interior tendem a estar presentes, o que explicaria produções como 
a que segue, de uma criança no segundo ano escolar — ainda que se trate de um 
conhecido exemplo da literatura, entendemos que a relevância dele persiste para o 
enfoque desta discussão: 

10 Com base em Smolka (2012 [1988]).
11 Com base em Vigotski (2001[1934]).
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Figura 4: Texto de autoria de uma criança de segundo ano escolar

“O castelo. A princesa do Castelo Rainha... casou com príncipe... 
amaram... para a princesa... se casaram e viveram felizes para 

sempre. O princesa... fizeram o casamento e depois do casamento 
viveram felizes e surgiu um rato e assustou a princesa.”

Fonte: SMOLKA (2012, pp. 68-69)

Na Figura 4, temos a escritura de um conto, no qual há omissões, aglutinações e 
propriedades textuais que sugerem o entrelugar entre a linguagem interior — que 
organiza o pensamento — e a linguagem externa — linguagem para o outro. Com o per-
curso da escolarização, sob a orientação do/da professor/a, a criança vai aprendendo 
aos poucos não apenas a adequar as relações entre fonemas e grafemas na escrita, mas 
também a diminuir as omissões, a ajustar as aglutinações, a não escrever de modo tão 
predicativo, tornando explícitos os sujeitos das orações (não o conceito gramatical, 
mas o enfoque referencial) que não são conhecidos pelo/pela leitor/a, afinal começa 
a compreender que o outro com quem interage nem sempre compartilha daquilo que 
ela, a criança, sabe e que, em o sabendo, não precisaria ser escrito.

Importa, assim, que o/a professor/a compreenda que se trata de um percurso a 
ser realizado e que, nele, a orientação docente é fundamental, não no apontamento 
de erros, mas na contribuição para que os ajustes sejam feitos gradualmente, porque 
a razão de o fazer está sendo compreendida. Nesse processo, o/a professor/a precisa 
interpretar o texto escrito pela criança e, com ela, ir marcando o que precisa ser 
ressignificado e por quê. É melhor o/a professor/a propor um número menor de 
produções escritas e trabalhar melhor cada texto com as crianças para que sejam 
aprimorados, do que fazer várias produções e apenas marcar nelas o que vê como 
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erro. Sempre lembrando que não se escrevem “histórias” nem se fazem “livros”: 
escrevem-se lendas, contos, fábulas e afins, e os livros são sempre “livros de” algum 
gênero do discurso (livros de receitas, livros de contos e afins), como os Componentes 
de Línguas apontarão em seu capítulo específico.

No já mencionado texto das Línguas — Parte II da Proposta Curricular — insiste-
se em que a autoria precisa ser contextualizada: as crianças precisam saber o que 
estão escrevendo, a quem o fazem, o contexto em que a escrita tem lugar e como 
escrever (como começar, como prosseguir e como finalizar). O conceito de gêneros do 
discurso12 é fundamental para que essas compreensões sejam possíveis. Retomando 
o exemplo das Olimpíadas, após as crianças terem estudado em livros didáticos, em 
sites, em enciclopédias, em blogs sobre quais são as modalidades mais antigas nas 
Olimpíadas e em que elas consistem, elas serão convidadas a produzir um mural com 
verbetes sobre essas modalidades. Para isso, saberão que se trata de um mural de 
verbetes — ou um blog —, que será colocado no corredor da escola para todos/todas 
lerem (mural) ou que será divulgado na internet (blog). Isso exige que a linguagem 
seja clara, que não haja problemas de ortografia, que a informação seja fidedigna, o 
que requer um determinado estilo de escrita para veicular aquele conteúdo estudado, 
articulação com imagens, movimentos, sons (no caso do blog) e itens afins. 

Isso precisa ser ensinado pelo/pela professor/a, passo a passo, com atenção ao 
desenvolvimento de cada uma das crianças. Nesse percurso, o domínio do Sistema 
de Escrita Alfabética (SEA) se consolida. E, sublinha-se mais uma vez, um processo 
como esse não pode se ater ao desenvolvimento cognitivo, precisa atentar para o 
desenvolvimento da cidadania, e isso implica problematizar por que determinadas 
modalidades têm mais prestígio e mais patrocínio do que outras e questões afins, já 
mencionadas e ligadas às faces sociológicas, econômicas e políticas dos temas em 
discussão.

Ainda nessa reflexão sobre autoria, é importante ter presente que “formar-se 
como autor de um texto” é também um percurso que demanda tempo de vivências. 
Inicialmente, essa autoria pode ter mais de imitação — no sentido vigotskiano do 
conceito13 — do que de produção autoral. Aos poucos, à medida que o processo de 
escolaridade tem curso, a criança vai aprendendo a lidar com as vozes dos outros, 
incorporando a elas a sua voz, e a imitação deixa de ser a base da escritura, passando, 
o texto, aos poucos, a ganhar outros contornos de autoria.

É importante ter presente que é na intersubjetividade que o sujeito aprende a 
textualizar seus sentimentos, experiências, ideias, opiniões, bem como acolher e 

12 Para compreender melhor esse conceito, é importante ler o texto de Línguas na Proposta Curricular, 
assim como o documento Desafios Metodológicos. 

13 A imitação como parte do processo de aprendizagem e não como mera resposta associacionista a um 
determinado estímulo.
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interpretar e considerar os outros. É na análise/reflexão sobre a escrita que, em um 
primeiro momento, a criança passa a compreender os princípios do sistema de escrita 
alfabética e, quando ela já escreve, será também a análise/reflexão que possibilitará a 
correção e o aperfeiçoamento de seus textos.

Quanto à apropriação da leitura, dá-se o mesmo movimento, mas em “engenharia 
reversa”: a criança aprende sobre os itens mencionados anteriormente para a escritura 
(e outros tantos congêneres) na interação com os autores, nos textos já escritos em 
gêneros do discurso diversificados. Aqui, é muito importante a menção de que os 
gêneros do discurso em cujos textos prevalecem tipologias narrativas (as histórias) 
são muito importantes nos Anos Iniciais, porque as “histórias” ensinam muito sobre 
relações entre causas e consequências, sobre ambiente, tempo, espaço e inúmeros 
outros importantes conceitos que precisam ser objeto de apropriação, e o fazem — como 
nos contos, lendas e fábulas — tratando de importantes questões das relações humanas, 
que podem contribuir para a educação à acolhida na abordagem da diversidade.

Ao longo desta terceira e última se-
ção, registraram-se caminhos possíveis 
para, no dia a dia escolar, dar conta do 
papel social da escola: atuar em favor da 
formação humana integral, neste caso 
nos Anos Iniciais, em um percurso for-
mativo sem rupturas, no qual se criem 
condições para que os/as estudantes 
ampliem seu repertório cultural, no ten-
sionamento entre conceitos cotidianos 
e conceitos científicos, educando-se 
cognitiva, política, afetiva, física e emo-
cionalmente para compreender critica-
mente a si mesmo, para compreender 
e acolher o outro, para compreender 
criticamente o mundo e para contribuir 
na ressignificação das vivências na so-
ciedade, em busca da emancipação.

1.4 CONSIDERAÇõES FINAIS
Este documento se estruturou em três grandes seções: na primeira delas, pro-

curou-se registrar brevemente especificidades dos Anos Iniciais. Na segunda seção, 
veiculou-se uma proposta de integração das Áreas do Conhecimento, tendo como base 
a Área de Linguagens. Finalmente, na terceira seção, foram descritos, em linhas gerais, 
possíveis caminhos para essa integração, havendo uma discussão com mais vagar sobre 
alfabetização.

 

Sobre as implicações da linguagem interior na escrita 
das crianças: SMOLKA, Ana Luiza B. A criança na fase 

inicial da escrita. 13. ed. São Paulo: Cortez, 2012 .

Sobre o conceito de letramento: KLEIMAN, Angela 
(Org.). Os significados do letramento. Mercado das 

Letras: Campinas, 1995.

Sobre ensino e aprendizagem da língua nos Anos 
Iniciais: BRITTO, Luiz Percival Leme. Inquietudes e 

desacordos. Campinas: Mercado das Letras, 2012.

Sobre especificidades do sistema de escrita alfabética: 
BATISTA, Antônio Augusto Gomes, et al. Capacidades 

linguísticas: alfabetização e letramento. Pró-letramento 
Alfabetização e Linguagem. Brasília: Secretaria da 

Educação Básica/Ministério da Educação, 2012. pp. 
9-60. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.

php?option=com_docman&view=download&alias=6002-
fasciculo-port&category_slug=julho-2010-

pdf&Itemid=30192>
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Reitera-se que o estudo deste Capítulo precisa ser feito em estreita articulação 
com os capítulos das Áreas do Conhecimento, assim como com as Partes I e II da 
Proposta Curricular. Trata-se de um conjunto de documentos em diálogo para a for-
mação docente em se tratando dos Anos Iniciais, tendo presente a formação humana 
integral ao longo do percurso formativo como base fundante de todo o percurso de 
elaboração desses mesmos documentos.
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2

Este documento tem como objetivo apresentar caminhos para a implemen-
tação das bases que compõem a atualização da Proposta Curricular do Ensino 
Fundamental para os Componentes Curriculares das Línguas. A organização deste 
documento está estreitamente relacionada com o Quadro de Objetivos para os 
Componentes das Línguas — na versão para Língua Portuguesa e na versão para 
Línguas Estrangeiras/Adicionais. Nessa articulação entre o conteúdo deste docu-
mento e o conteúdo do Quadro, duas grandes seções compõem o presente texto. 

Na primeira delas, apresenta-se um percurso de encaminhamento para as 
aulas em Línguas, considerando as coordenadas do trabalho proposto, que são a 
interação social que acontece em esferas da atividade humana (do cotidiano ou 
do grande tempo), por meio de gêneros do discurso, o que requer o agenciamento 
de recursos linguísticos. Nesta primeira seção, retoma-se figura contida no 
documento da Proposta Curricular, figura que é base para toda a discussão que 
compõe este texto. Ainda nesta seção, apresentam-se possibilidades objetivas 
de organização das aulas nos Componentes das Línguas, sob o ponto de vista 
metodológico estrito.

Na segunda grande seção, tomam-se os desdobramentos do Quadro dos Objetivos 
— uma subseção para cada desdobramento do Quadro14 — objetivando deixar claro 
o que se projeta como implementação desses objetivos no dia a dia da ação escolar. 
Os enfoques são: ausculta, apropriação do sistema de escrita alfabética, leitura, 
autoria e apropriação e conhecimentos gramaticais.

Sugestões de leitura, links para consulta e itens afins são colocados em boxes 
no final de cada seção ou subseção, como complementares dos encaminhamentos. 
No fecho do texto, registram-se as Considerações Finais. Este documento, assim, 
objetiva orientar a ação docente a partir dos fundamentos delineados no texto 
principal da Proposta Curricular (2016).

14 À exceção de um deles (Enfoque articulado na ampliação das vivências por meio da leitura 
e da autoria na escrita), que foi diluído da discussão dos demais.

(Re)Pensando a Formação 
Continuada para os Componentes 

Curriculares de Línguas
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2.1 COORDENADAS PARA OS COMPONENTES DE LÍNGUAS: 
DA INTERAÇÃO SOCIAL NA HISTÓRIA E NA CULTURA PARA 
A MATERIALIDADE LINGUÍSTICA

Os Componentes das Línguas, na configuração de 2016 da Proposta Curricular, orga-
nizam-se mantendo os grandes avanços que a Rede Municipal de Ensino de Florianópolis 
(RMEF) já alcançou nos últimos anos e, ao fazê-lo, focam em uma ressignificação: 
partir da dimensão mais ampla da interação social, para, no âmbito e em favor dela, 
tomar os modos de narrar, relatar e afins de que já se ocupa a Rede atualmente. Assim, o 
encaminhamento que aqui se delineia não traz consigo um desenho inteiramente novo, 
totalmente distinto da historicidade do ensino e da aprendizagem em Línguas na Rede; 
ao contrário, reitera-o, mas implica uma reorganização na origem dos processos.

2.1.1  O ponto de partida e de chegada: a interação social nas esferas 
da atividade humana (no quadro dos objetivos: SubEixos 1 e 2)
Como planejar uma aula de Língua Portuguesa ou de Línguas Estrangeiras/

Adicionais a partir da versão 2016 da Proposta Curricular da Rede? O percurso que se 
coloca aqui tem como ponto de partida e de chegada a interação social nas diferentes 
esferas da atividade humana. A razão da eleição deste ponto é a compreensão de que 
a escola — e, nela, a educação em linguagem — existe para que, ali, os/as estudantes 
ampliem criticamente suas vivências com as línguas, de modo que, saindo da escola, 
possam monitorar mais efetivamente os usos que já fazem delas nas relações que 
estabelecem com os outros, assim como ampliem significativamente suas possibili-
dades para novos usos em novas interações sociais.

Ainda que a expressão interação social pareça hoje muito desgastada nas esferas 
educacionais, é ela o conceito que norteia toda esta proposta de ação pedagógica nas 
Línguas, isso porque a linguagem, como aponta o ideário vigotskiano, é instrumento 
psicológico de mediação simbólica que permite aos sujeitos interagirem socialmente. 
Assim, a educação escolar nas Línguas precisa partir da interação social e voltar a ela, 
de modo que, nessa volta, o/a estudante esteja mais preparado para monitorar seus 
usos das línguas no encontro com outro e para ampliar significativamente esses usos.  

O que isso significa no planejamento das aulas de Línguas?  Importa começar 
sempre pela interação social do modo como ela acontece no mundo da vida, para se 
usar um conceito bakhtiniano. Assim, o princípio não é a tipologia/sequência textual 
— modo de narrar, por exemplo —, nem o gênero do discurso em si mesmo — conto ou 
notícia, por exemplo — nem o sistema linguístico em si mesmo — verbo, por exemplo. 
Inicia-se pelo encontro do sujeito e do outro em uma relação social situada na história 
e na cultura, isso porque a interação social não acontece no vazio; ao contrário, está 
sempre situada em um lugar, em um tempo, em um espaço social e geográfico e 
sempre tem um propósito. Logo, precisa ser compreendida nas diferentes esferas da 
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atividade humana, porque essa conjugação de tempo, espaço e propósito enunciativo 
leva à atividade humana, compreendida como o trabalho humano na modificação da 
realidade natural e sociocultural; logo, na produção da cultura.

Assim considerando, entende-se que os sujeitos interagem socialmente com um 
propósito porque o fazem nas diferentes esferas da atividade humana: na esfera 
familiar, as interações têm propósitos e, portanto, configurações distintas dos propó-
sitos e das configurações que caracterizam as interações na esfera do lazer, na esfera 
laboral, na esfera da espiritualidade, na esfera do consumo, na esfera da ciência, na 
esfera das artes e tantas outras. Cada esfera agasalha interações com propósitos bem 
específicos para cujo alcance importa usar as línguas porque sem elas não é possível 
interagir com o outro no âmbito desses mesmos propósitos.

Compreender a interação social nas diferentes esferas da atividade humana é o 
fundamento para a ação pedagógica nas Línguas. E mais: considerando que a educação 
em linguagem não tem como objetivo apenas referendar o que os/as estudantes já 
conhecem, é preciso que a ação pedagógica nesses Componentes coloque em tensio-
namento as interações que acontecem nas esferas do cotidiano — aquelas com cujas 
interações sociais os sujeitos já estão habituados, como esfera familiar, esfera do lazer, 
esfera das redes sociais e afins — com as interações sociais que acontecem no que se 
nomeia neste documento como esferas do grande tempo — aquelas esferas com cujas 
interações os/as estudantes em geral não estão habituados, como a esfera da ciência, a 
esfera das artes, a esfera jurídica e afins.

Isso significa que, ao planejar as aulas, é preciso atenção para não incorrer em dois 
riscos: (i) ficar apenas nos usos das Línguas que já são amplamente conhecidos pelos/
pelas estudantes — trazer, por exemplo, redes sociais para as aulas e repetir na escola 
exatamente o que os/as estudantes fazem em casa, sem promover um olhar de estra-
nhamento, de reflexão sobre o modo como usam tais redes; ou (ii) ficar apenas nos usos 
das Línguas completamente desconhecidos dos/das estudantes — tomar, por exemplo, o 
conto no livro didático, realizar atividades sobre o conteúdo temático do conto e encerrar 
a aula, sem estabelecer ligação com livro de contos, blogs de contos e afins, em uma abor-
dagem que crie condições para que os/as estudantes, saindo da aula em que trabalharam 
o conto possam se educar para ler contos fora da escola, nos livros, nos blogs e afins.

É preciso, pois, que o que é do grande tempo — o conto de Clarice Lispector, por 
exemplo, nos livros de literatura (ou mesmo no livro didático) ou em outros dispo-
sitivos — dialogue com o que é do cotidiano — uma frase, por exemplo, de conto de 
Lispector citada nas redes sociais (boa parte das vezes sem menção à autoria) como 
prosaica mensagem de “bom dia” e afins; vale, também, raciocínio contrário: o que é do 
cotidiano precisa dialogar com o que é do grande tempo. O objetivo é que as vivências 
no grande tempo ajudem a compreender criticamente as vivências do cotidiano, tan-
to quanto estas ajudem a compreender criticamente aquelas. E, assim acontecendo, 
os/as estudantes ampliem suas experiências e seus conhecimentos com os/sobre os 
usos da linguagem e, em o fazendo, aprendam mais sobre as Línguas e se desenvolvam 
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quanto ao que conhecem sobre elas e ao modo como operam com elas, tendo sempre 
como questão maior enriquecer a interação social por meio das línguas.

Assim, retomando o exemplo anterior: não começamos pela tipologia/sequência 
textual — modo de narrar, por exemplo —, nem pelo gênero do discurso — conto ou no-
tícia, por exemplo — nem pelo sistema linguístico — verbo, por exemplo. Começamos 
pelo encontro do eu e do outro em uma relação social em uma esfera da atividade 
humana e, ao final, retornamos para ela. Neste caso, poderíamos começar de dois 
modos, dentre outros tantos possíveis, como segue.

(i) Começar pela interação social na esfera literária das artes – uma primeira 
[dentre muitas] possibilidade(s):

a) O ponto de partida, por exemplo, poderia ser uma reflexão com os/as es-
tudantes sobre como as relações sociais se estabelecem usando as línguas 
para finalidades artísticas, infuncionais, que buscam lidar com as dife-
rentes formas de os sujeitos compreenderem a realidade humana. Trata-
se de relações sociais muito específicas, que têm lugar em espaços sociais 
também específicos: bibliotecas, livrarias, museus, galerias — físicos ou 
virtuais —, teatros, praças, entre outros e que envolvem suportes muito 
diferenciados — na esfera literária, prevalece o livro físico ou virtual como 
suporte, começando a dividir espaços hoje com blogs literários e afins. 

b) Nessa reflexão, é necessário pontuar os propósitos aos quais essas rela-
ções sociais se prestam, exigindo que as línguas assumam configurações 
muito particulares e que precisam ser conhecidas pelos/pelas estudantes, 
os quais devem apropriar-se delas para ampliar seu repertório cultural — 
aqui, entram os gêneros do discurso. Dentre essas conformações, estão, 
por exemplo, os contos. 

c) Dando sequência, valeria discutir com os/as estudantes que a condição 
fundamental para que o conto estabeleça uma relação social é a autoria — 
o autor que escreve o conto —, de um lado, e a leitura, de outro — o sujeito 
que o lê —, daí a importância da educação para ambos os processos — neste 
caso, sobressai-se a leitura de contos. A autoria, em textos neste gênero é 
importante na escola e ganha especial destaque desde os Anos Iniciais, na 
compreensão de que não se “escrevem histórias”, mas se escrevem histó-
rias no conto [na lenda, na fábula, na piada, nas histórias em quadrinhos e 
nos demais gêneros em que a narrativa é componente principal].  No caso 
do conto (como também outros gêneros dessa esfera), a autoria na esfera 
escolar pode se dar a partir do lançamento de um livro [de contos].

d) Para que os/as estudantes se apropriem de um gênero do discurso como 
o conto, precisam compreender que, neste gênero, exige-se um recurso 
muito específico das línguas, o ato de narrar, dentre outros tantos re-
cursos de que não se tratará neste exemplo. Desse modo, é necessário 
compreender especificidades desse ato e por que ele é fundamental para 
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interações sociais no gênero do discurso conto. Neste caso, o/a estudante 
deve entender que se trata de um recurso prevalente, mas não exclusivo, 
já que outros recursos como descrever também se colocam como fundan-
tes nesse gênero.

e) Compreender o ato de narrar exige que o/a estudante compreenda 
também que se trata de um recurso de linguagem que agencia verbos 
em conformações muito específicas: os verbos no pretérito perfeito são 
fundamentais para que a história que constitui o conto seja narrada. Já 
os verbos no pretérito imperfeito não se prestam ao ato de narrar, mas ao 
ato de descrever e são, pois, complementares entre si no gênero conto.

f) Dominar tais especificidades requer que os/as estudantes conheçam as 
marcas de um tempo verbal e de outro, não para dominarem a flexão verbal 
em si mesma, mas para autorregularem sua conduta no uso desses verbos 
no movimento de narrar ou de descrever, quer se trate da leitura de um 
conto, quer se trate de exercitarem a autoria em textos desse gênero.

g) Nas Línguas Estrangeiras/Adicionais, coloca-se, ainda aqui, um desdo-
bramento importante: a apropriação do idioma, o conhecimento do voca-
bulário e da gramática da língua estrangeira/adicional — neste caso, as 
atividades escolares promoveriam essa apropriação no âmbito do conto.

(ii) Começar pela interação social na esfera do jornalismo — outra [dentre muitas] 
possibilidade(s):

a) O ponto de partida seria, por exemplo, uma reflexão sobre as interações 
sociais que usam as línguas com o propósito, de um lado, de divulgação 
da informação e, de outro, de obtenção de informação. Trata-se de rela-
ções que têm lugar na esfera do jornalismo e envolvem suportes físicos 
ou virtuais como jornais, revistas, blogs de notícias e afins.

b) Neste caso, importa destacar, com os/as estudantes, que interações 
sociais com tais propósitos exigem que os sujeitos usem as línguas em 
configurações também muito específicas a essa esfera, e a educação em 
linguagem precisa criar condições para que os/as estudantes se apro-
priem delas, a exemplo da notícia — aqui, entra o gênero do discurso.

c) Dando sequência a essa reflexão, também aqui a condição fundamental 
para que a notícia estabeleça a relação social é: a autoria, de um lado, e a 
leitura, de outro, daí a importância da educação para ambos os processos. 
No caso da notícia, a autoria na esfera escolar pode se dar em jornais, revis-
tas e rádios escolares, por exemplo, hoje muito comuns em versões on-line.

d) Para a apropriação da notícia, como uma das conformações por meio das 
quais os sujeitos interagem nessa esfera com o propósito de divulgar ou 
de obter informações, o/a estudante precisa compreender que tal divul-
gação e obtenção requerem a narração (dentre outros tantos recursos 
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linguísticos) — o fato noticiado precisa ser contado/lido, assim como os 
contextos respectivos a eles precisam ser detalhados, descritos.

e) Também aqui, os verbos do narrar e do descrever se colocam nas especi-
ficidades mencionadas anteriormente, mas, agora, o fazem em favor de 
outros propósitos, em outra esfera, o que também precisa ser objeto de 
apropriação por parte dos/das estudantes, em nome da autorregulação 
da conduta nas interações sociais a acontecerem ali.

f) Mais uma vez, marcações morfológicas precisam ser conhecidas, não em 
nome das flexões em si mesmas, mas em nome do monitoramento no uso 
delas nas mencionadas interações.

g) Nas Línguas Estrangeiras/Adicionais, coloca-se, ainda aqui, um desdobra-
mento importante: a apropriação do idioma, o conhecimento do vocabulá-
rio e da gramática da língua — neste caso, dar-se-ia no âmbito da notícia.

Com esses breves exemplos — poderiam ser outros tantos —, tomam-se apenas al-
guns dentre os muitos pontos que constam na Matriz Curricular de Línguas, objetiva-
se deixar claro o movimento proposto na Proposta Curricular cuja figura ilustrativa é 
retomada aqui — os círculos menores estão contidos nos círculos maiores; logo, cada 
círculo menor está a serviço do(s) círculo(s) maior(es).

Figura 5: Movimento curricular sobre as linguagens
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em que acontece a interação
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Como se pode observar, o ponto de partida e de chegada é a interação social, o 
maior círculo de todos — parte-se da interação social na esfera da atividade humana 
para chegar aos gêneros do discurso e, deles, entra-se na materialidade linguística 
das tipologias textuais — narrar, descrever e afins — e, no âmbito delas, no sistema 
linguístico — no exemplo dado, os verbos. E, muito importante, o final retoma o início 
do processo. Com isso, espera-se que o/a estudante, na vida social, torne-se leitor 
crítico de contos e de notícias, fora da escola, exercitando com segurança a autoria 
de textos nesses gêneros quando e se isso lhe for requerido — compreendendo, no 
âmbito deste exemplo, como os verbos nas línguas são usados a tal serviço.

Sob essa perspectiva, não se ensinam ao/à estudante as desinências modo-
temporais de pretérito perfeito, por exemplo, ensina-se a ele/ela que existe um 
recurso linguístico bem específico quando é preciso contar um fato real ou fictí-
cio. Ensina-se, também, que esse recurso só tem razão de ser [e de ser aprendido] 
para que se possa monitorar o modo de fazer isso na interação social, a fim de 
atender aos propósitos a que ela se presta em cada uma das esferas da atividade 
humana. Desse modo, espera-se que os envolvidos na educação em linguagem 
compreendam que os Componentes das Línguas, diferentemente dos demais 
Componentes — afinal, todas as Áreas do Conhecimento usam as línguas — têm a 
seu encargo dois grandes objetivos que vimos reiterando ao longo deste texto e dos 
demais: criar condições para que o/a estudante monitore com maior segurança e 
criticamente os usos que já faz das línguas, tanto quanto amplie as possibilidades 
de autorregular sua conduta em novos usos.

É ainda fundamental registrar que esses dois exemplos não são escolhas fortui-
tas, ao acaso. Ao contrário, buscam 
materializar a proposta de tensiona-
mento entre as interações sociais do 
cotidiano, como por meio da notícia, 
com aquelas do grande tempo, como 
por meio do conto. Esse é um impor-
tante desdobramento do que se de-
lineia neste documento: por meio do 
ensino, criar condições para que o/a 
estudante aprenda novos modos tanto 
para lidar com o que já conhece, como 
para experienciar o que ainda não co-
nhece em se tratando dos usos sociais 
da linguagem, fazendo-o criticamente.

 

Cinco obras teóricas são a base desta seção:
VIGOTSKI, L. A construção do pensamento e da linguagem. 

São Paulo: Martins Fontes, 2001.

BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 5. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2010.

______. Para uma filosofia do ato. São Carlos (SP): Pedro e 
João, 2010.

HELLER, Agnes. O cotidiano e a história. 10. ed. São Paulo: 
Paz e Terra, 2014.

BRITTO, L. P.L. Inquietudes e desacordos: a leitura além do 
óbvio. Campinas(SP): Mercado de Letras, 2012.

 
 
 

Para
 saber mais:



Desafios MetoDológicos para a forMação continuaDa Dos/Das profissionais Da eDucação58

2.1.2 Desenhos metodológicos para empreender o percurso proposto: algumas 
possibilidades (Esta seção relaciona-se com todo o Quadro dos Objetivos)
O percurso proposto na seção anterior, que torna mais explícita a proposta que se 

coloca para Línguas na Matriz Curricular, pode ser empreendido de modos distintos, 
respeitando-se o que os/as professores/as já vêm fazendo nas escolas da Rede. 
Retomam-se, aqui, três percursos distintos, compreendidos em suas especificidades: 
(i) sequências didáticas; (ii) atividades de aprendizagem; e (iii) projetos de letramento.

2.1.2.1 Um trabalho orientado por atividades de aprendizagem
Compreende-se que as atividades de aprendizagem são o caminho mais coerente 

com os fundamentos da proposta das Línguas porque o enfoque sob o qual essa proposta 
se delineia é histórico-cultural; assim, como se prevê para a Rede Estadual de Ensino, 
entende-se que uma abordagem por meio de atividade de aprendizagem — concepção com 
base em autores de fundamentação vigotskiana — seria uma escolha metodológica mais 
coerente com o lastro teórico em questão. Não se discute, aqui, o que sejam atividades de 
aprendizagem, encaminhamento já amplamente conhecido, porque este não é o propósito 
do presente documento. Caso o/a profissional tenha interesse por conhecer melhor este 
modo de trabalhar, recomendamos a leitura das obras que estão no boxe ao final desta seção.

Como a fundamentação é a “Teoria da Atividade” 15, se reconhece o grau de dificul-
dade para compreensão de um trabalho com atividades de aprendizagem; de todo modo, 
fica o convite para estudo e aprofundamento dos/das profissionais que se sentirem 
motivados a realizar um trabalho mais convergente com as bases teóricas propostas para 
os Componentes das Línguas neste documento. 

2.1.2.2 Um trabalho orientado por sequências didáticas
Se a opção for por manter uma abordagem com sequências didáticas, o que já acon-

tece na RMEF, recomenda-se que esse olhar seja ressignificado, de modo a contemplar 
o percurso delineado na seção 1.1 anterior, a fim de que a lógica organizadora do 
percurso não sejam as ordens do narrar, do relalar e afins, mas que essas ordens sejam 
tratadas no âmbito da interação social nas esferas da atividade humana, a serviço delas 
e não como ponto de partida para a organização do trabalho escolar. Do contrário, o en-
foque estrutural parece prevalecer, distinguindo-se das bases que ancoram esta versão 
da Proposta Curricular em Línguas para a RMEF. Um trabalho por meio das sequências 
didáticas com o enfoque que a Rede assume nas Línguas hoje tem como fonte obras de 
Bernad Schneuwly e Joaquim Dolz já conhecidas dos/das profissionais, por isso esta 
discussão não se atém a elas.

15 Com base em Aleksei Nikolaevich Leontiev.
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2.1.2.3 Um trabalho orientado por projetos de letramento
Se a opção for por trabalhar com projetos de letramento, a ancoragem são estudos 

de Angela Kleiman e de seu grupo. No caso desta opção, recomenda-se o cuidado para 
que, na organização dos projetos, não se caia no equívoco do relativismo e no foco apenas 
na aprendizagem. Explicando melhor: um trabalho com projetos de letramento para ser 
convergente com o que se propõe para Línguas nesta versão da Proposta Curricular da 
RMEF, não pode ter como ponto de partida e de chegada “uma insularização no interes-
se do/da estudante” — o que às vezes acontece no trabalho por projetos na Educação, 
de modo geral —, nem ter como ponto de partida e de chegada “a insularização em um 
problema social em que as vivências com a escrita estejam presentes”, base na qual 
pautamos projetos de letramento (destacando-se que tais bases, em si mesmas, não 
recomendam tal insularização).

O ponto de partida e de chegada, reiteramos, é a interação social situada nas 
diferentes esferas da atividade humana, mas sempre no tensionamento entre o 
que é do cotidiano e o que é do grande tempo. Isso significa o cuidado para que um 
trabalho com projetos não fique restrito ao cotidiano — o interesse imediato dos/
das estudantes —, perdendo de vista o que é do grande tempo e que pode não ser de 
interesse discente imediato, mas que precisa ser objeto cultural de apropriação para 
a ampliação do repertório cultural desses/dessas mesmos/mesmas estudantes para 
além do já conhecido.

Um cuidado como esse evita o relativismo (o foco apenas no interesse dos/das 
estudantes), assim como o universalismo (todos/todas têm de aprender o mesmo, 
independentemente de suas vivências). Busca-se, ao contrário, o movimento dialético 
(com base no pensamento vigotskiano) ou dialógico (com base no pensamento 
bakhtiniano): assim, por exemplo, em um projeto de letramento que considere “um 
problema social em que a escrita está presente”, como a necessidade de orientação 
para os/as analfabetos/as em pontos de ônibus urbanos, e que tenha chamado a 
atenção dos/das estudantes, é preciso ter presente que esse problema acontece em 
uma esfera do cotidiano cuja compreensão requer relações com esferas do grande 
tempo. Desse modo, por exemplo, é tão importante propor aos/às estudantes, no 
projeto de letramento, lidar com mapas de linhas de ônibus com cores e ícones de 
fácil compreensão para quem não domina a escrita, quanto lidar com reportagens 
e editoriais sobre o analfabetismo no Brasil e ensaios e textos didáticos sobre 
implicações políticas, econômicas e culturais desse mesmo analfabetismo, conhecendo 
o que acontece em nível local assim como o que acontece em nível global. 

No âmbito dessas articulações entre o cotidiano e o grande tempo, compreender, 
por exemplo, como recursos linguísticos a exemplo de categorias nominais são agencia-
dos para referenciar esses sujeitos — a exemplo de: “os usuários do transporte coletivo”, 
“os analfabetos”, “aqueles que não sabem ler, “os sujeitos à margem da cultura escrita”, 
“os cidadãos destituídos de seus direitos”, “as pessoas que não frequentaram a escola” e 
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inúmeros outros — constituem escolhas necessariamente convergentes com o gênero 
do discurso, a esfera da atividade humana e a origem de tudo: quem está em interação 
social — quem se enuncia para quem — por meio desse gênero e nesta esfera. Assim, se 
for um mapa das linhas de ônibus, as categorias nominais serão agenciadas de um modo 
muito distinto do que se for um editorial criticando como a condição de analfabetismo 
restringe a mobilidade urbana dos sujeitos.

O que se busca marcar aqui é que uma escolha por trabalhar via projeto de 
letramento não pode perder de vista as especificidades dos Componentes de 
Línguas: compreender como as línguas se prestam para “aquela” interação social. 
Muitas vezes, esses projetos terminam por se ater a discussões sociológicas, polí-
ticas, e afins, daquilo que está em estudo, perdendo de vista as especificidades dos 
Componentes das Línguas. No caso das Línguas Estrangeiras/Adicionais, a apro-
priação do vocabulário e da gramática dessas línguas é questão fundamental; logo, 
as categorias nominais que forem tematizadas precisam considerar as dificuldades 
de vocabulário e de sintaxe dessas línguas. Assim, é importante evitar os equívocos 
que muitas abordagens de projetos tendem a cometer — contrariando a perspectiva 
sobre a qual se sustenta o conceito de projeto de letramento — ao ficarem restritas 
aos “interesses dos/das estudantes”. Tais interesses são muito importantes, cons-
titutivos da educação em linguagem, mas a educação em linguagem não pode ficar 
restrita a eles.

2.2 EM FAVOR DA INTERAÇÃO SOCIAL NAS ESFERAS DA 
ATIVIDADE HUMANA: A AUSCULTA, A LEITURA E A AUTORIA

 

LOPES-ROSSI, Maria Aparecida Garcia. (Org.). Gêneros discursivos no ensino de leitura e produção de 
textos. Taubaté: Cabral Editora e Livraria Universitária, 2002.

Nesta obra, são apresentados resultados de pesquisas, realizadas com base em projetos pedagógicos para 
a leitura e produção de textos em gêneros do discurso na escola. Há projetos tanto em Língua Portuguesa 

como em Língua Inglesa.

Atividades de aprendizagem:
Ver Proposta Curricular de Santa Catarina, incluindo a versão de 2014, e Cadernos ‘Tempo de Aprender’, 

publicados no final da década de 1990 e início da década de 2000. Disponível em: <http://www.
propostacurricular.sed.sc.gov.br/site/index.php?p=midiateca>

Projeto de letramento:
KLEIMAN, Angela. Projetos de letramento na educação infantil. Revista Caminhos em Linguística 

Aplicada, Taubaté, v. 1, n. 1, pp. 1-10, 2009.
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Tendo presente a seção 1 anterior, que contém as coordenadas gerais para o 
trabalho com as Línguas, nesta segunda seção discutem-se os três grandes desdo-
bramentos sob os quais se organiza o Quadro dos Objetivos das Línguas: a ausculta, a 
leitura e a autoria — recomenda-se retomar a figura da seção 1.1 para localizar esses 
três desdobramentos. 

2.2.1 A ausculta e autoria na oralidade/sinalização16 
Nesta versão da Proposta Curricular, sugere-se nomear como ausculta, em lugar 

de escuta, a relação com a autoria na oralidade. A ideia de ausculta traz consigo a 
proposta de abrir-se ao outro para ouvi-lo, dar tempo a ele para que se enuncie, aco-
lher a palavra do outro. Já a autoria na oralidade implica a educação para enunciar-se 
oralmente, de modo improvisado ou de modo planejado, em interações sociais nas di-
ferentes esferas da atividade humana por meio de gêneros do discurso na oralidade. 

Tal como mencionado no texto das Línguas na Parte II da Proposta Curricular, 
quando se faz remissão a outro, compreende-se de dois modos: o outro como o interlocu-
tor corpóreo, físico, com quem o sujeito interage, mas também o Outro como o genérico 
humano, o que remete ao conceito vigotskiano de ontogênese. Assim, na ausculta, por 
exemplo, é importante abrir-se tanto para o interlocutor físico com quem o sujeito está 
em interação, como abrir-se para o modo como o ser humano se historiciza ao longo da 
história e da cultura, no grande tempo. Em uma abordagem mais objetiva do exemplo: 
quando o/a estudante está lendo uma notícia em um jornal, coloca-se em interação 
com o outro, o jornalista que a produziu, assim como com o Outro, toda a historicidade 
humana no âmbito da qual a notícia se situa e com quem o jornalista está em diálogo. 
Ver a interação social sob esse ângulo possibilita colocar em articulação o presente e 
o passado na prospecção com o futuro, impedindo que o/a estudante se limite ao seu 
tempo histórico e a suas experiências imediatas, aos interlocutores diretos com quem 
tem contato; afinal, esses interlocutores estão sempre em diálogo com outros tempos e 
outros espaços socioculturais, em uma cadeia infinita.

Considerando, então, no Quadro de Objetivos, a seção “Enfoque na ausculta e na 
autoria na oralidade”, propõe-se uma ação docente que considere fundamentalmente 
os pontos a seguir especificados.

a) Trata-se de um processo que exige atividades que requeiram do/da estudante 
colocar-se em posição de ausculta, sem pressa, dando tempo para que o outro 
se enuncie. Isso pode acontecer, por exemplo, em atividades,17 que envolvam 

16 Cf.: Divisão com este mesmo nome no Quadro dos Objetivos
17 Vamos manter deste ponto em diante, neste documento, a nomeação “atividade”, que pode ser 

compreendida no âmbito das atividades de aprendizagem, das sequências didáticas ou dos projetos 
de letramento, dependendo da escolha do/da professor/a para sua ação pedagógica.
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interação social em gêneros do discurso das esferas do cotidiano, como audição 
de notícias, audição de contos sobre histórias de família, audição de piadas, 
audição de vídeos nas redes sociais e afins, na tensão com atividades que en-
volvem a interação social em gêneros do discurso das esferas do grande tempo, 
como audição de lendas e fábulas na chamada “contação de histórias”, audição 
de poemas em saraus, audição de arrazoados em debates políticos, científicos 
ou jurídicos, audição de canções em espetáculos, audição de peças instrumen-
tais em consertos, audição de entrevistas científicas e afins. Essas audições que 
têm lugar na “vida lá fora”, podem vir para as aulas por meio de gravações em 
áudio e vídeo, por meio de projeções via internet, ou mesmo pela sua reprodu-
ção em sala de aula via saraus escolares, debates escolares, entrevistas feitas 
na escola e afins. Projetos de jornais, revistas e rádios escolares on-line, assim 
como horas culturais e experiências congêneres, contribuem muito para isso. 

b) Tais atividades devem sempre ser propostas a partir de um roteiro inicial a ser 
combinado com os/as estudantes — e sempre em trabalhos articulados via ativida-
des de aprendizagem, sequências didáticas ou projetos de letramento — e, ao final 
do percurso, a reação-resposta desses/dessas estudantes deve ser foco de interlo-
cução, de modo a ir educando a atenção para esse abrir-se à autoria do outro, tanto 
quanto educando os diferentes modos de responder oralmente a esse outro.

c) Questões específicas quanto aos recursos linguísticos precisam ser foco de aten-
ção em tais atividades: é importante discutir com os/as estudantes a adequação 
de vocabulário, de registro (formal, informal, gíria, jargão), de variedade linguís-
tica (norma “culta” ou não), de extensão textual (quando uma fala mais longa é 
esperada e é preciso ter predisposição para ouvi-la; quando uma fala mais longa 
é inadequada e deve ser evitada). Esses enfoques precisam ser planejados pelo/
pela professor/a sempre na atenção aos modos como se distribuem os círculos na 
figura que consta na seção 1.1, ou seja: todas essas adequações ou inadequações 
só têm sentido tendo presente o gênero do discurso, a esfera da atividade hu-
mana e quem está se colocando em interação social nessa esfera por meio desse 
gênero. Isso nunca pode ser perdido de vista pelo/pela professor/a.

d) Ainda com relação a essas adequações e inadequações, as atividades propostas 
pelo/pela professor/a têm de considerar quando uma fala deve ser planejada 
e quando acontece de improviso, o que, mais uma vez, tem como baliza quem 
está em interação social, em que esfera e por meio de qual gênero. Para tanto, 
é importante que o/a estudante se aproprie de formas de planejar sua fala em 
situações mais formais, tanto quanto de formas de educar-se para a polidez (e 
cuidados afins) em interações informais, quando a fala se dá ao acaso. Esse é 
um processo que exige tempo, vivências por meio dos diferentes gêneros do 
discurso e, sobretudo, educação para o respeito ao outro, o que, mais uma vez, 
envolve a ausculta.
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e) Nas Línguas Estrangeiras/Adicionais (LE/LA), o conteúdo deste tópico é muito 
importante, porque se trata de língua(s) que não é(são) a(as) língua(s) mater-
na(s) dos/das estudantes. No caso de LE/LA, a educação para a ausculta traz 
consigo a educação para a compreensão nessas línguas — o sujeito só pode 
interagir com o outro se compreende o que ele está dizendo, e isso é muito 
importante em LE/LA porque envolve apropriação de vocabulário e se sintaxe 
nessas línguas, dentre outros desdobramentos linguísticos, como repertório 
de fonemas respectivos a elas.

f) Nessas línguas, vale o mesmo para a autoria. Se, em Língua Portuguesa, o/a 
professor/a se ocupa com questões de adequação de conteúdo e de forma, de 
extensão textual e de registro e variedade, por exemplo, em LE/LA, o/a pro-
fessor/a tem de ocupar-se adicionalmente com a apropriação do idioma. De 
todo modo, persiste o percurso que se vem marcando neste documento: essa 
apropriação tem de se dar no âmbito da interação social, por meio dos gêneros 
do discurso nas diferentes esferas da atividade humana. Para isso, é funda-
mental haver atividades de ensino e de aprendizagem que exijam dos/das 
estudantes interagirem usando essas línguas para finalidades específicas, 
tanto no cotidiano como no grande tempo: interagir no cotidiano, por exem-
plo, por mensagens eletrônicas de áudio usando o inglês ou o espanhol, assim 
como cantar canções, em inglês ou espanhol, que ganharam o grande tempo.

g) Isso sempre no movimento previsto na figura da seção 1.1, ou seja: sempre 
chegando aos círculos menores a partir dos círculos maiores e voltando a es-
ses círculos maiores. Assim, o/a estudante deve compreender, por exemplo, 
as diferenças entre as vogais do espanhol e as do português ou compreender 
por que em português as desinências dos verbos são diferentes das do in-
glês, mas fazê-lo cantando as canções, mandando as mensagens de texto e 
em tantas outras atividades que tenham a interação social como ponto de 
partida e de chegada.

Todos esses pontos são fundamen-
tais para a educação em linguagem para a 
oralidade/sinalização, mas é preciso rei-
terar a importância da atenção aos círcu-
los da figura da seção 1.1: a educação nas 
línguas parte da interação social e volta 
a ela, mas não descuida dos recursos lin-
guísticos, tomados sempre em favor da 
interação social. Cada aula, em Língua 
Portuguesa e nas Línguas Estrangeiras/
Adicionais precisa ser pensada sob essa 

 

Sobre fala:
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: 
atividades de retextualização. São Paulo: Cortez, 

2008.

Sobre norma culta:
FARACO, Carlos Alberto. Norma culta: desatando os 

nós. São Paulo: Parábola, 2008.
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base, tendo presente a escolha do/da professor/a de trabalhar sob forma de ativida-
des de aprendizagem ou de sequências didáticas ou de projetos de letramento. No 
âmbito dessa escolha as atividades de que trata esta seção serão articuladas umas 
com as outras, lembrando que se a escolha for por atividades de aprendizagem ou por 
sequências didáticas ou por projetos de letramento deve ser mantida uma só escolha 
ao longo do ano letivo, para manter uma ação pedagógica internamente coerente.

2.2.2 Enfoque na apropriação das convenções básicas da escrita18

Considerando que, nas discussões que correspondem ao todo deste documento 
há um espaço específico para discussão dos Anos Iniciais, esta seção atém-se a apon-
tamentos breves sobre o trabalho com as línguas quanto a tais convenções básicas. 
Entendem-se, assim, como questões fundamentais na apropriação das convenções 
básicas da escrita as que seguem especificadas, que constam aqui na busca de abrir 
encaminhamentos para a implementação de ações pedagógica em atenção ao Quadro 
de Objetivos das Línguas.

a) Compreende-se que os Anos Iniciais precisam consolidar a apropriação do sis-
tema de escrita alfabética (SEA), o que implica distinguir letras de desenhos 
e de números, aprender a segmentação das palavras, relacionar grafemas a 
fonemas para ler e relacionar fonemas a grafemas para escrever e tópicos afins, 
e isso precisa se consolidar até o terceiro ano do Ensino Fundamental, mas ao 
primeiro ano compete responsabilidade definitiva nesse percurso, o que não 
significa, porém, “atropelar” as crianças em seu processo de desenvolvimento. 
Importa haver bom senso entre, de um lado, assumir, no primeiro ano, a respon-
sabilidade definitiva por esse processo todo e, de outro, respeitar as zonas de 
desenvolvimento das crianças, e isso depende em grande parte das vivências 
dos/das estudantes com a escrita em sua historicidade familiar. O que não é 
possível é um ano escolar delegar ao outro a responsabilidade por consolidar 
essa apropriação, tendo presente que se trata de uma responsabilidade com-
partilhada — se, porém, o primeiro ano delegar ao segundo, e o segundo dele-
gar ao terceiro, o terceiro poderá compreender que o aprendizado deveria ter 
acontecido nos anos anteriores, e quem perderá é a criança que nada aprendeu 
nos três anos. Logo, define-se, neste documento, que ao primeiro ano compete 
introduzir, aprofundar e consolidar o processo de alfabetização; nos demais 
anos, a consolidação se reitera e há a retomada desse processo.

b) Mais uma vez considerando os círculos da figura da seção 1.1, a apropriação do 
sistema de escrita alfabética mencionada no item anterior tem de acontecer 

18  Cf.: Divisão com este mesmo nome no Quadro dos Objetivos.
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na relação com os gêneros do discurso nas esferas da atividade humana nas 
quais a interação social tem lugar. Assim as crianças devem aprender desde 
questões básicas de segmentação — como: “casa amarela” se pronuncia de modo 
articulado (“cazamarela”), mas se escreve de modo separado — até complexas 
relações que envolvem a representação dos segmentos nasais — consoantes “m” 
e “n”, “til” e desdobramentos correlatos — no âmbito da interação social: a “casa 
amarela” tem de estar, por exemplo, na canção ou no conto ou no post que o/a 
professor/a trouxe para a aula como parte da atividade de aprendizagem, da 
sequência didática ou do  projeto de letramento. Assim também as demandas 
de representar os segmentos nasais têm de vir da fábula que está sendo escrita 
coletivamente para o blog da escola ou da receita de bolo de “laranja” que as 
crianças estão escrevendo coletivamente como parte do projeto de produção de 
um livro de receitas para presentear familiares na “Festa da família” nos meses 
de maio ou de agosto, evento recorrente na esfera escolar.

c) Paralelamente a essas questões básicas de apropriação do sistema de escrita al-
fabética, questões notacionais também são importantes na educação nesta eta-
pa: primeiras noções de paragrafação, uso de maiúsculas e minúsculas, formas de 
usar a página em branco e afins. Mais uma vez, isso só faz sentido no escopo dos 
gêneros do discurso, nas esferas da atividade humana em que as interações so-
ciais têm lugar. Assim, a criança precisa aprender que a escrita se dá da esquerda 
para a direita, de cima para baixo, que não é possível escrever uma página inteira 
sem dividir em parágrafos, que os títulos têm funções específicas nos textos e 
questões afins, mas fazendo-o ao escrever um bilhete para os pais, uma mensa-
gem de texto para um amigo, um conto coletivo para o blog da escola, um cartaz 
de boas-vindas para a “Festa da família” e afins. Já na leitura, por exemplo, nem 
sempre o movimento é de cima para baixo, como nos hipertextos.

d) Em se tratando das línguas estrangeiras/adicionais, nos Anos Iniciais não ha-
verá enfoque com a escrita, mas apenas com a oralidade; logo, a apropriação do 
sistema de escrita alfabética é questão atinente apenas à Língua Portuguesa. 
Tendo se apropriado desse sistema, os/as estudantes aprenderão, nos anos 
posteriores, que, no inglês ou no espanhol, há diferenças nas relações entre 
grafemas e fonemas na leitura e fonemas de grafemas na escrita, considerando 
as especificidades do sistema fonológico de cada língua. Assim, para que se 
apropriem sem maiores dificuldades dessas relações nas línguas estrangeiras/
adicionais, é fundamental que os/as estudantes tenham sido efetivamente al-
fabetizados em Língua Portuguesa.

Desse modo, sublinha-se, aqui, que não é mais possível ao/à professor/a dos Anos 
Iniciais dissociar, de um lado, apropriação do sistema de escrita alfabética e questões 
notacionais da escrita, e, de outro, usos sociais dessa modalidade da língua. Não há mais 
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como “primeiro ensinar o SEA e de-
pois ensinar ler e escrever textos 
nos gêneros”, tanto quanto não é 
possível “ler e escrever textos nos 
gêneros sem dominar o SEA”. São 
“duas faces de uma mesma moeda”: 
cada uma tem especificidades, 
mas a moeda só existe com as duas 
faces. A apropriação de ambas as 
faces tem de se dar aos poucos, mas 
conjuntamente.

2.2.3 Enfoque na ampliação das vivências por meio da leitura19 
Quando se trata de educação em línguas para a leitura, duas grandes questões se 

colocam aos/às professores/as: educar o olhar dos/das estudantes para a dimensão 
social dos gêneros do discurso e para a dimensão verbal dos gêneros do discurso. Na 
figura da seção 1.1, aquilo que é da dimensão social dos gêneros do discurso é enfoque 
dos três círculos maiores; já o que é da dimensão verbal dos gêneros do discurso é 
enfoque dos dois círculos menores. A partir dessas considerações e dos vários itens 
que constam no Quadro dos Objetivos para as Línguas, atenta-se, nesta seção, para 
esses dois grandes desdobramentos, como se especifica a seguir.

1.º   Educar o/a leitor/a no que diz respeito à dimensão social dos gêneros do discur-
so exige ter presente que, quando o/a estudante toma um texto em mãos para 
ler, precisa prestar atenção a: quem está em interação social por meio desse 
texto; em que esfera da atividade humana essa interação está acontecendo; por 
meio de qual gênero do discurso isso acontece; em que suporte o texto se mate-
rializa no âmbito desse gênero; que tempo e que espaço sociais estão implicados 
na interação por meio desse gênero  nessa esfera. Tome-se um exemplo ao longo 
dos itens a seguir:

a) Um/Uma professor/a encaminha a leitura de um texto intitulado “Os ho-
mens e a natureza”. Entrega ao/a estudante o texto em uma folha avulsa, 
xerografada, ou transcreve-o no quadro e pede ao/à estudante que o copie. 
Depois propõe perguntas sobre o conteúdo do texto. Um trabalho com es-
ses contornos não atende ao que se propõe aqui porque nele foi apagada a 
dimensão social do gênero, os três círculos maiores da figura da seção 1.1.

b) Na presente proposta como sugere a figura da seção 1.1, nunca um texto 
será apresentado ao estudante fora da articulação com o gênero, com a 

19  Cf.: Divisão com este mesmo nome no Quadro dos Objetivos.
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esfera e, portanto, fora da articulação com a interação social. Logo, o que 
precisaria mudar no encaminhamento que se registra no item anterior? A 
resposta está de (i) a (v) a seguir.
(i) O/a professor/a, no âmbito da atividade de aprendizagem ou da se-

quência didática ou do projeto de letramento, colocaria em questão, 
para os/as estudantes, como os homens vêm se relacionando com 
a natureza ao longo da história humana, levantando questões que 
vão desde comportamentos cotidianos como não separar o lixo em 
casa até questões do grande tempo como a miséria humana que se 
alimenta do lixo. 

(ii) Para tanto, proporia aos/às estudantes um conjunto de atividades, 
no âmbito das quais uma delas teria enfoque nas esferas do grande 
tempo: seria seu propósito colocar os/as estudantes em interação com 
um autor do campo da Ética que escreve um breve ensaio sobre “como 
a geração atual coloca em risco a vida das novas gerações pelo modo 
como lida com os dejetos urbanos” (ou com um jornalista que escreve 
um editorial sobre a dimensão política do problema do lixo urbano; 
ou com um fabulista que escreve uma fábula tematizando a briga da 
coruja com o lixo na floresta, entre outras tantas possibilidades, de-
pendendo do ano e do planejamento docente).

(iii) Feita a escolha, apresentaria o ensaio (ou o editorial ou a fábula ou 
outras tantas possibilidades) no suporte original do texto, no âmbito 
do gênero por meio do qual se estabelece a interação social na es-
fera da atividade humana correspondente (nos exemplos, respecti-
vamente: esfera científica para o ensaio; esfera jornalística para o 
editorial; esfera literária para a fábula). Se o suporte do ensaio for 
um livro, o/a professor/a faria o exemplar circular entre os/as es-
tudantes para que o conhecessem; se for um site ou blog, abriria no 
computador para que os/as estudantes o vissem — não havendo com-
putadores em rede, o/a professor/a poderia “printar” a tela, imprimir 
a imagem e fazer a folha com a imagem “printada” circular entre os/
as estudantes; se for um jornal físico, circularia o exemplar entre os/
as estudantes, e outras possibilidades afins.

(iv) Sendo, assim, conhecidos quem são os/as interactantes (quem é o/a 
autor/a e quem é seu público alvo), qual é a esfera da atividade hu-
mana, qual é o gênero do discurso e qual é o suporte em que o texto se 
materializa, daí, sim, o/a estudante estudaria atentamente detalhes 
do texto que tem em mãos. Logo, o título “O homem e a natureza” seria 
o título de um ensaio (ou de um editorial, ou de uma fábula…), não se-
ria apenas “o título de um texto” para ler na escola. Preferencialmente, 
a folha que o/a estudante teria em mãos seria uma cópia xerografada 
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do original que acabou de circular pela sala. Se essa relação toda não 
for considerada, o/a estudante terá sempre em sua frente apenas uma 
folha avulsa (dada pelo/pela professor/a ou uma folha de seu caderno, 
fruto de cópia do quadro) com um texto avulso. Estudar um texto nessas 
condições não ajudará o/a estudante a sair da esfera escolar e reco-
nhecer textos do mesmo tipo fora dessa esfera: ou seja, ajudará pouco 
o/a estudante a ser leitor de ensaios em livros ou revistas científicas; 
ser leitor de editoriais em jornais; ser leitor de fábulas em livros, sites 
e afins. Vale o mesmo raciocínio para propostas que constam nos livros 
didáticos: se o/a professor/a não fizer o movimento aqui proposto, 
mesmo que o livro didático informe que o texto é um conto, contos não 
existem “na vida lá fora” em livros didáticos, materiais que são “coisas 
da escola”. Logo, ler conto [no livro didático] pode ser compreendido 
pelo/pela estudante apenas como “tarefa escolar”.

(v) Este documento não coloca esse percurso como “opcional”, mas como 
“fundante” do planejamento do/da professor/a para a apresentação 
do texto à leitura dos/das estudantes. Sem esse percurso, os três cír-
culos maiores da figura da seção 1.1 são completamente apagados. 
Esse raciocínio vale tanto para Língua Portuguesa como para Línguas 
Estrangeiras/Adicionais. Para cada fase do percurso, atividades têm 
de ser propostas — oralmente, em sinalizações ou por escrito — in-
dividuais ou coletivamente; os/as estudantes têm de “pensar” sobre 
cada uma dessas relações e discutir suas ponderações com colegas e 
professor/a.

2.º Educar o/a leitor/a no que diz respeito à dimensão verbal dos gêneros do discurso 
exige considerar a materialidade textual: o texto, desde o título até o ponto final. 
Esta etapa já terá sido antecipada ao longo da etapa anterior, porque, para que 
o/a estudante entenda que o texto que tem em mãos é um ensaio escrito por tal 
autor na esfera científica para tal público alvo, terá de prestar atenção a marcas 
linguísticas presentes no texto, do que os substantivos que nomeiam o/a autor/a 
são apenas um exemplo. Neste segundo enfoque, porém, o propósito é chamar 
atenção para o “debruçar-se sobre o texto”, no conjunto de parágrafos que o 
constituem e no conjunto de frases que constituem os parágrafos — com atenção 
também ao que é não-verbal. Importa, porém, tomar o texto sempre como enun-
ciado, ou seja, sem perder de vista o que foi apontado quanto à dimensão social 
do gênero anteriormente mencionado. Já este enfoque na dimensão verbal do gê-
nero tem de considerar, dentre outras possibilidades, três grandes movimentos, 
que não devem ser tomados como sucessivos, mas como interpenetrados:

a) Mapeamento das informações do texto: neste enfoque, importa que o/a 
professor/a proponha atividades que chamem a atenção dos/das estudan-
tes para o que consta explicitamente no texto. Trata-se do conteúdo que 
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constitui a materialidade textual. Esse movimento, embora possa parecer 
menos complexo, exige agenciamento de conhecimentos prévios — de 
vocabulário e de conceitos e representações de mundo — o que demanda a 
intermediação do/da professor/a.

b) Inferenciação a partir do conteúdo explícito: neste enfoque, importa que 
o/a professor/a proponha atividades aos/às estudantes que exijam o es-
tabelecimento de relações no âmbito do conteúdo que está explícito para 
compreender os implícitos. São relações das quais decorrem inferências 
sobre o que não está explícito, mas é possível de ser interpretado — eis o “ler 
nas entrelinhas”. Também aqui, conhecimentos prévios são fundamentais.

c) Reflexão e avaliação: neste enfoque, tendo compreendido o conteúdo do 
texto com base em sua atividade interpretativa, o/a estudante se posiciona 
em relação a esse mesmo conteúdo, marcando o seu olhar, colocando a sua 
“voz” ali. Para este olhar, quanto mais amplo for o repertório cultural dos/
das estudantes, maiores serão suas possibilidades de reação-resposta ao 
conteúdo interpretado.

Reitera-se não se tratar de etapas isoladas, mas interpenetradas, uma suscitando a 
outra e requerendo atividades bem planejadas para que esse percurso de compreensão 
a partir das vivências dos/das estudantes lhes faculte um processo interpretativo ao 
longo das aulas. Em Línguas Estrangeiras/Adicionais, o cuidado do/da professor/a pre-
cisa contemplar, ainda, neste percurso, a apropriação do idioma tanto quanto precisa se 
valer desse percurso para consolidar aos poucos essa mesma apropriação.

Assim, compreende-se que o processo de educação para a leitura de textos em 
diferentes gêneros do discurso requer planejamento atento de modo a ter presente 
que, quando o/a estudante tem em mãos o texto para ler, precisa compreender como 
esse texto se coloca no escopo 
mais amplo das relações hu-
manas, tanto quanto precisa 
desenvolver aos poucos au-
tonomia para lidar com a ma-
terialidade textual, de modo 
a compreender criticamente 
efeitos de sentido, propósitos 
enunciativos e especificida-
des da interação social que se 
institui por meio de tal texto 
em um determinado gênero 
em uma esfera específica da 
atividade humana.

 

Leitura nas Línguas Estrangeiras/Adicionais:
HEBERLE, V. M. Estudos em multiletramentos e possíveis intersecções 

com o ensino de inglês no Brasil. In: M. Borges Mota et al. Língua e 
literatura na época da tecnologia. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2015.

Dimensão social e dimensão verbal na leitura:
CERUTTI-RIZZATTI, M.E.; DAGA, A.; CATOIA DIAS, S. 

Intersubjetividade e intrassubjetividade no ato de ler: a formação de 
leitores na Educação Básica. Calidoscópio, São Paulo v. 12, n. 2, p. 226-

238, mai/ago 2014.

Formação de leitores na escola:
ANTUNES, I. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: 

Parábola, 2010.
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2.2.4 Enfoque na autoria na oralidade e na escrita20

Os encaminhamentos em Línguas para esta versão da Proposta Curricular 
lidam com autoria em lugar de produção textual em nome do propósito de focalizar 
mais efetivamente o papel do sujeito na relação com o outro por meio do texto nos 
gêneros do discurso. Com relação a esses desdobramentos do presente documento, 
consideram-se as questões a seguir.

Desdobramento único: Vivenciar a autoria de textos em gêneros do discurso 
das esferas do cotidiano e das esferas do grande tempo: Esse encaminhamento 
reitera o enfoque que perpassa toda a proposta das Línguas, no sentido de colocar 
em movimento dialético — base vigotskiana — e em movimento dialógico — base 
bakhtiniana — aquilo que é familiar aos/às estudantes, em seu cotidiano, e aquilo que 
ainda não lhes é familiar, que está para além de seu tempo e de seu espaço imediato. 
Essa proposição, porém, mantém a atenção para as duas dimensões registradas 
na educação para a leitura: a formação para a autoria considera tanto a dimensão 
social dos gêneros do discurso — reiterando-se os três círculos maiores na figura da 
seção 1.1 — quando a dimensão verbal dos gêneros do discurso, reiterando-se os dois 
círculos menores naquela figura. Para tanto, é preciso considerar os movimentos a 
seguir especificados.

a) As vivências com a autoria precisam estar relacionadas a vivências com a 
leitura, não sendo possível exercitar a autoria de textos em gêneros do dis-
curso sem ter havido vivências com a leitura neles: o/a estudante não pode ser 
convidado a escrever um conto antes de ter tido amplas vivências como leitor 
de contos; vale o mesmo para demais gêneros do discurso.

b) Vivências com a autoria no Ensino Fundamental não precisam se dar em todos 
os gêneros do discurso nos quais aconteceram o estudo do texto na leitura: 
há gêneros do discurso de esferas da atividade humana que são muito impor-
tantes para a educação em leitura, mas nos quais a vivência com autoria não 
necessariamente implica a mesma importância que tem para a leitura. Nos 
Anos Iniciais, por exemplo, a leitura de lendas é uma importante experiên-
cia a ser promovida, o que não significa que as crianças tenham de escrever 
lendas. Já nos Anos Finais, a leitura de artigos de opinião constitui vivências 
enriquecedoras, o que não significa que os/as estudantes tenham de exercitar 
a autoria em um gênero como esse. Nas relações entre, de um lado, “vivências 
com a leitura em textos do gênero” e, de outro, “exercício de autoria em textos 
do gênero” — reitera-se o que já consta no texto de Línguas — vale o bom senso 
do/da professor/a, de modo a avaliar o que de fato será enriquecedor para a 
sua turma no momento em que tais vivências acontecem.

20  Cf.: Divisão com este mesmo nome no Quadro dos Objetivos.
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c) Quanto aos movimentos de autoria mencionados no texto das Línguas da 
Proposta Curricular, não se pode esperar de um/uma estudante em início do 
processo de escolaridade um envolvimento com a autoria que se espera de um/
uma estudante ao final do Ensino Fundamental. Mais uma vez, o bom senso do/
da professor/a no tratamento dessa progressão é de fundamental importância.

d) Uma questão muito importante em se tratando da autoria na oralidade/sinali-
zação e na escrita são as condições de produção: o/a estudante deve vivenciar a 
autoria tendo sempre presente — tal qual na leitura — de que gênero do discurso 
se trata, quem é o público alvo do/da autor/a, em que esfera da atividade huma-
na a interação social acontece, em que suporte o texto será veiculado. Escrever 
uma história em uma folha e entregar para o/a professor/a corrigir forma e 
devolver como fecho do processo seguramente é atividade que não corresponde 
ao que se propõe neste documento.

e) As vivências com a autoria lidam necessariamente com várias versões para 
um mesmo texto, até que ele atenda ao que o/a estudante e seu/sua interlocu-
tor/a mais experiente, o/a professor/a, entendam como um texto satisfatório 
para ser publicizado, mesmo que essa publicização aconteça no mural do cor-
redor da escola — eis, a refação, a reescrita, importante e conhecido processo 
do percurso de autoria.

f) Quanto à leitura do/da professor/a — e não à “correção” do/da professor/a — 
precisa contemplar as mencionadas: dimensão social e dimensão verbal dos 
gêneros do discurso. Logo, ortografia, acentuação, regência, concordância, co-
locação pronominal e paragrafação são apenas alguns dos focos da leitura que 
o/a professor/a faz do texto do/da estudante. Adequação ao projeto discursivo 
e, portanto, ao gênero do discurso, à esfera da atividade humana, ao suporte e, 
em razão disso tudo, adequação à interação social, é critério no âmbito do qual 
deve se dar a leitura do texto do/da estudante por parte do/da professor/a.

Trata-se, assim, de um percurso que aten-
de ao movimento proposto na figura da seção 
1.1, a partir da qual o Quadro de Objetivos das 
Línguas se delineia. Vivenciar a autoria na 
esfera escolar implica vivenciar a leitura e 
a ausculta como constituintes da interação 
social. Desse modo, exige-se o ir-e-vir entre 
estudante e professor/a, nas várias versões 
para um mesmo texto até que esteja concluído 
e possa ser lido pelo público alvo, mesmo que 
esse público seja sempre os/as colegas de clas-
se do/da estudante. 

 

FURLANETTO, M.M. Autoria: a recusa do 
impossível? Revista Linguagem em (Dis)curso 

on-line, v. 1, n. 2, jan.-jun. 2001.

______. Gêneros e autoria: relação, possibilidades 
e perspectivas de ensino. In: Encontro do 

Círculo de Estudos Linguísticos do Sul, 8, 2008, 
Porto Alegre - RS. Anais.... Pelotas: EDUCAT, 

2008. v. 1.

GERALDI, J.W. A aula como acontecimento. 
Universidade de Aveiro. Aveiro, Portugal, 2004.
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2.2.5 Enfoque nos conhecimentos gramaticais em 
favor da ausculta, da leitura e da autoria 21

Esta seção corresponde ao último desdobramento do Quadro dos Objetivos de-
lineados para as Línguas: os conhecimentos gramaticais, colocados como o círculo 
menor na figura da seção 1.1. “Menor” não no sentido de “menos importante”, mas 
no sentido de “mais específico” e, portanto, a serviço de todos os demais círculos 
e nunca com razão de ser em si mesmo. Quanto a esses conhecimentos, o texto de 
Línguas da Proposta Curricular detém-se demoradamente na discussão. Assim, 
neste documento metodológico, entende-se possível limitar a marcação aos quatro 
pontos a seguir.

a) Coloca-se como desafio a fuga de uma abordagem normativista ou taxionô-
mica e a adoção de uma abordagem que se preste para que os/as estudantes 
possam apropriar-se de recursos linguísticos que lhes permitam monitorar 
mais efetivamente a ausculta, a leitura e a autoria na interação social por 
meio dos gêneros do discurso nas diferentes esferas da atividade humana.

b) Para dar conta de uma abordagem com os contornos propostos no Quadro de Ob-
jetivos de Línguas, é importante que o/a professor/a de Línguas — Anos Finais 
— estude, na formação continuada, questões de enunciação, de textualidade, 
de materialidade linguística, de modo a compreender que, quando usamos, por 
exemplo, um nome — substantivo, expressão substantiva, oração substantiva 
— para referenciar algo nos textos nas interações sociais, essa escolha não é 
aleatória, tem efeitos de sentido bem específicos — e este é apenas um exemplo. 
Vale o mesmo para recursos linguísticos outros — relacionados a questões mais 
estritas, como o uso de um determinado conectivo, ou a questões mais amplas 
como a configuração de toda uma estrutura sentencial. E todas essas escolhas 
não se atêm à materialidade textual porque atendem sempre a questões discur-
sivas mais amplas. 

c) Trata-se, assim, de um processo de vivências e exercitação constantes por 
parte dos/das professores/as de Línguas, de modo a evitar, por um lado, re-
torno do normativismo comprovadamente inócuo, e, por outro, o apagamento 
de qualquer menção aos conhecimentos gramaticais, na suposição de que é 
possível trabalhar com as línguas em uso sem ter presente tais recursos. 

Para dar conta dos desafios deste último item — que só faz sentido nas relações 
com os demais itens trabalhados neste documento — é importante que os processos de 
formação continuada prevejam momentos de estudo teórico dos/das professores/as 

21  Cf.: Divisão com este mesmo nome no Quadro dos Objetivos.
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acerca dessas questões, para que 
possam desenvolver estratégias de 
abordagem teoricamente susten-
tadas. Aos/Às professores/as dos 
Anos Iniciais, esse compromisso 
restringe-se a promover “vivências 
dos/das estudantes com as lín-
guas”; nos Anos Finais, inter-rela-
cionadas a essas “vivências com” as 
línguas, é preciso haver “reflexões 
sobre” as línguas; jamais, porém, 
em dissociação com o uso. 

2.3 CONSIDERAÇõES FINAIS
Este capítulo dos Componentes das Línguas organizou-se com a finalidade de es-

pecificar as bases delineadas para esses Componentes na Proposta Curricular da Rede 
Municipal de Ensino — versão 2016. Para tanto, tomaram-se as linhas orientadoras do 
Quadro de Objetivos proposto para os Componentes em questão e procurou-se registrar 
encaminhamentos possíveis para atender a tais objetivos. 

O fio condutor das mencionadas bases e deste documento é a interação social 
nas diferentes esferas da atividade humana por meio dos gêneros do discurso, nos 
quais se materializam textos cuja estruturação requer recursos lexicais e gramaticais 
convergentes com os projetos de dizer que vinculam os interactantes e historicizam 
suas relações sociais. A mencionada interação implica ausculta, leitura e autoria na 
oralidade e na escrita, requerendo uma ação docente que faculte aos/às estudantes 
avançarem em suas zonas de desenvolvimento no que diz respeito ao modo como 
interagem com o outro por meio das Línguas.

A grande busca é que a educação em Línguas que tem lugar na esfera escolar 
tensione/integre22 vivências do cotidiano dos/das estudantes com vivências do grande 
tempo, de modo a criar condições para que eles possam monitorar mais efetivamente os 
usos das línguas que já lhes são familiares, apropriando-se daqueles usos que ainda não 
o são. Entende-se, assim, que o papel da escola, no que concerne a esses Componentes, 
é ampliar o repertório cultural dos/das estudantes para que estabeleçam interações 
sociais sempre mais enriquecedoras linguisticamente em seu percurso de formação 
integral.

22 “Tensionar”, com base no ideário vigotskiano; “integrar”, com base no ideário bakhtiniano.

 

POSSENTI, S. Por que (não) ensinar gramática na escola. 
Campinas: Mercado das Letras, 2002.

GERALDI, J. W.; ALMEIDA, J. M.; LEITE, L. C. M. et al. (Orgs.).  
O texto na sala de aula. Ática, 2003.

______. Portos de passagem. São Paulo: Mercado Aberto, 1997.

ANTUNES, I. Muito além da gramática: por um ensino de línguas 
sem pedra no caminho. São Paulo: Parábola, 2007.
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32
(Re)Pensando a Formação 

Continuada para o Componente 
Curricular de Artes

Na Proposta Curricular do Ensino Fundamental, em sua versão de 2016, atinente 
ao campo do Componente Curricular Artes, foi enfatizada a importância da formação 
continuada para que se dinamize um projeto educacional com qualidade. As demandas 
educacionais são contínuas e exigem dos/das profi ssionais da educação a refl exão e 
revisão constante de suas propostas pedagógicas, a fi m de contribuírem para o desen-
volvimento integral dos/das estudantes.

Desde 1998, com a implementação das linguagens artísticas ministradas por 
professores/as específi cos, o processo de formação continuada tem buscado subsidiar 
as práticas curriculares dos/das profi ssionais da educação que atuam nas escolas. Este 
processo tem se realizado por meio de diferentes formatos onde a problematização, 
refl exão e estudos têm uma constante. Os temas abordados estão, comumente, associa-
dos às demandas dos/das próprios/próprias professores/as que identifi cam assuntos e 
questões a serem tratados neste processo contínuo de aperfeiçoamento profi ssional, 
além daqueles que derivam de questões gerais da educação que afetam todos os 
Componentes Curriculares que compõe a Proposta Curricular (2016).

A formação continuada tem se mostrado um exercício importante para o desen-
volvimento de propostas curriculares. Permite, além do aprofundamento de temas 
relevantes para o ensino das Artes nas escolas, a inovação dos processos pedagógicos 
desenvolvidos pelos/pelas professores/as. Através de trocas de experiências, da 
apresentação e discussão de aspectos didáticos e pedagógicos de cada linguagem 
artística que são praticados pelos/pelas professores/as em seu cotidiano escolar, os/as 
profi ssionais da educação que atuam no ensino das Artes na RMEF vivenciam e reafi r-
mam a importância de um trabalho coletivo de (re)produção de sentido e signifi cados e 
de protagonismo destes/destas atores/as que atuam no Ensino Fundamental, em suas 
diferentes modalidades. 

Para tanto, é de primordial importância à formação de cada professor/a de modo 
a instrumentalizá-los/las e empoderá-los/las para o referido ensino. Somente com 
intencionalidade será possível fazer as melhores escolhas no planejamento, as quais 
serão reveladas pela organização de ambientes pedagógicos, pela escolha dos textos e 
das músicas, pelas visitas aos museus, teatros, cinemas, pela apropriação dos espaços 
da cidade, enfim por todas as possibilidades favoráveis à expressão da atividade 
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artístico-criadora necessárias para uma aprendizagem que se comprometa com a 
formação integral dos/das estudantes.

Como os/as professores/as deste Componente Curricular possuem o diferencial 
de serem professores/as e artistas, a formação continuada também se constitui em um 
importante espaço para criações artísticas coletivas e práticas de grupo. Sendo assim, 
em diferentes momentos os/as professores/as utilizam estes momentos coletivos 
para ensaiar os repertórios de cada Área específica e potencializar a criatividade na 
experienciação de técnicas e possibilidades de composição e investigação artística 
tanto corporal quanto musical ou visual. 

Ademais, os encontros de formação continuada também possuem a característica 
do exercício da experiência estética, incluindo o âmbito do espaço físico ocupado para 
este fim. Destarte, os encontros são planejados para acontecerem em museus, teatros, 
galerias, cinemas e escolas constituídas para a finalidade específica de formação 
profissional nas quatro Áreas de artes (música, teatro, dança e artes visuais), visando 
à contínua participação nos movimentos artísticos na cidade de Florianópolis e a 
ampliação e fortalecimento do repertório linguístico dos/das professores/as.  

Como parte desse processo de formação continuada pode ser destacada a partici-
pação dos/das professores/as das diferentes linguagens artísticas em eventos diversos 
como seminários, simpósios, fóruns, congressos e palestras, dentre outros. Este tipo de 
participação oportuniza a troca de experiências com outros profissionais, em outros 
contextos educativos, ao mesmo tempo em que exige do/da professor/a a construção 
de argumentos e a apresentação de evidências que fundamentam as práticas realizadas 
na RMEF. A publicação de trabalhos apresentados nesses eventos também funciona 
como forma de divulgação daquilo que vem sendo praticado em termos de ensino de 
Artes nas Instituições de Ensino municipais.

Outra maneira importante de fomentar e promover o processo contínuo de 
formação dos/das profissionais da educação da RMEF está na realização de cursos de 
pós-graduação lato sensu e stricto sensu nas diferentes linguagens das Artes. Cada vez 
mais professores/as estão envolvidos/as com este tipo de formação que agrega valor 
ao que vem sendo desenvolvido nas escolas da RMEF, já que muitos destes trabalhos se 
direcionam para a análise de aspectos específicos que fazem parte das ações dos/das 
profissionais do ensino das Artes.

Com base nessas premissas, salienta-se que o processo de formação continuada, 
vem alcançando resultados positivos ao longo dos anos que podem ser percebidos pelo 
aumento da participação efetiva, para além das convocações, e também pela efetivação 
de discussões em rede e de rede, marcadamente verificadas nas trinta e seis unidades 
educativas de Ensino Fundamental. Nesse sentido, a necessidade atual é de aprimorar 
aquilo que já foi conquistado em termos curriculares, considerando, obviamente, as 
demandas que se apresentam a partir de cada contexto escolar. 

A formação continuada esposada concebe os/as profissionais da educação como 
protagonistas na medida em que se identificam as demandas educacionais a partir 
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da realidade de cada Unidade Educativa e, com base nelas, é proposto a discussão e a 
intervenção nas práticas pedagógicas. Assim, a continuidade deste trabalho coletivo 
configura-se como um importante vetor de aperfeiçoamento da educação que é desen-
volvida na RMEF.

Intencionalmente, os/as profissionais desse Componente Curricular estão im-
buídos do mesmo objetivo apresentado pelas demais Áreas: fazer descobertas sobre o 
desenvolvimento psicológico humano para entender melhor os processos de ensino e 
de aprendizagem. Nesta direção, o desafio é complexo, especialmente quando em tela 
estão as discussões sobre o Ensino das Artes nos Anos Iniciais. 

A conquista da hora-atividade desencadeou a pluridocência nos Anos Iniciais, 
com o/a professor/a de 1.º ao 5.º ano compartilhando seu tempo na turma com o/a 
professor/a do Laboratório de Ciências, do Laboratório de Informática, de Educação 
Física, das Artes, Língua Estrangeira e com o/a professor/a Auxiliar de Ensino. Essa 
realidade criou uma nova demanda, focada especialmente no ensino das Artes para 
os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e fazendo emergir a necessidade de estudos 
sobre as concepções atinentes à criança e à infância, assim como, discussões sobre a 
necessidade de uma organização pedagógica atenta à ressignificação e reorganização 
curricular nos primeiros anos escolares, fazendo com que o ensino das Artes esteja fo-
cado especialmente na aprendizagem, a qual envolve aspectos cognitivos, emocionais, 
orgânicos, psicossociais e culturais.

Nessa tessitura, o ensino das Artes fortalece o aprendizado criador quando vai além 
da técnica em si, voltando-se para um processo de educação estética fundamentado no 
entendimento e na percepção das obras de arte, das peças teatrais, na composição das 
peças, enfim nos muitos textos e pretextos que compõe as Artes. Além disso, a criativi-
dade estética permite à criança exercitar seus desejos e desenvolver atitudes, dominar 
o funcionamento da representação simbólica na linguagem, formular e transmitir suas 
ideias, bem como, desenvolvendo o seu pensamento.

Tendo essa intencionalidade, para o/a profissional que ensina esse Componente 
Curricular é imperativo perguntar-se: Como desenvolver estratégias, no ensino das 
Artes, de modo a contribuir para o processo de alfabetização nos Anos Iniciais? Qual 
o papel das Artes na valorização do percurso de desenvolvimento infantil? Quais 
as melhores técnicas de expressão artística? Como potencializar a capacidade de 
entendimento estético? Como aprimorar o olhar estético dos/das estudantes? Como 
produzir sentido com a educação estética? 

Essas preocupações intencionam a possibilidade de as Artes emergirem, dentro 
do currículo escolar, como um potencializador da criatividade. Nessa perspectiva, 
entende-se a centralidade dos estudos das Artes, como mediadores do pensamento na 
apropriação da dimensão estética da realidade, fundamental para o desenvolvimento das 
crianças, jovens e adultos na Educação Básica. Por isso, as atividades práticas e a fruição 
no ensino das Artes devem ser desenvolvidas com o objetivo de promover o contato dos/
das estudantes com a produção artística de todos os tempos e em diferentes lugares.
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A formação continuada dos/das professores/as de Artes além favorecer a qualifi-
cação pedagógica de cada Área em suas especificidades, precisa continuar possibilitan-
do a articulação entre as Áreas numa proposta interdisciplinar para o desenvolvimento 
de projetos. Para tanto, é imprescindível que continuem sendo discutidos e elaborados 
planejamentos baseados em diferentes Propostas Metodológicas existentes no cenário 
da Arte Educação.

Assim como o conceito das Artes tem sofrido alterações com o passar dos anos, 
as metodologias para o ensino e a aprendizagem das Artes também estão sofrendo 
alterações. Novas abordagens estão sendo propostas, tendo como base principalmente 
três fatores de mudança no contexto da cultura contemporânea, sendo eles:

• A ampliação da ideia de Arte. As Artes contemporâneas, num prolongamento em 
diversos aspectos das propostas das vanguardas modernistas, se caracterizam 
por enfatizar questões que se referem à narração de histórias, por abordar te-
mas controvertidos ou que chamam a atenção para aspectos sociais e políticos 
da vida cotidiana em sociedade. A ordem formal cede lugar às linguagens híbri-
das que se configuram em narrativas.

• As transformações no campo das pesquisas das teorias e histórias das Artes. Diante 
da diversificação do campo das práticas artísticas, os estudos sobre as Artes fo-
ram confrontados com paradoxos que impulsionaram questionamentos como, 
por exemplo, as analogias e diferenças entre as Artes canônicas e a cultura 
visual, entre o teatro e as produções dramatúrgicas dos meios de comunicação 
de massa, ou ainda a legitimidade e hegemonia das formas de Artes considera-
das cultas frente às formas populares. Houve um deslocamento de interesse da 
obra ou do artista para os processos de circulação, de recepção e de apropriação 
das artes, e também, a observação de como as Artes interatuam com o social, o 
político ou o estético e como incitam o olhar do espectador, não mais entendido 
na atualidade como um sujeito passivo, mas como um interator.

• A evidência da crescente influência educativa da cultura visual nas sociedades tec-
nológicas. Na sociedade atual, tanto o conhecimento quanto o entretenimento 
tem uma representatividade muito grande na forma visual. A presença do vi-
sual na vida cotidiana dos/das estudantes está gerando uma distância abismal 
entre suas capacidades e a dos/das professores/as, formados/as em sua maioria 
na cultura das letras e pouco habituados/as a manejar o mundo das imagens e 
das novas tecnologias. Os/as estudantes interatuam durante a maior parte do 
tempo com a cultura que advém dos meios de comunicação de massa (internet, 
televisão, videogames, música popular, televisão, publicidade, cinema), sendo 
que, esta cultura massificada transmite valores e aporta conhecimentos aos 
processos identitários. Portanto, esta questão também é premente para qual-
quer projeto educativo de Artes na atualidade.
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Com o objetivo de atender às demandas educativas contemporâneas para o 
ensino das Artes, atualmente existem algumas propostas vigentes na RMEF, que 
independente da Área específica de origem, dialoga entre as quatro Áreas deste 
Componente Curricular, apresentando intenções e preocupações diferenciadas quanto 
à abordagem teórico e metodológica, sobre o ensino e a aprendizagem de Artes. Porém, 
cabe salientar neste documento que todas as propostas vigentes abarcam as etapas 
envolvidas no processo artístico, ou seja, o produzir/fazer/executar, o fruir/apreciar/
executar e os lugares históricos do fazer e do apreciar, refletindo sobre o que são as 
Artes em diferentes espaços e tempos. Dentre estas propostas destacam-se: a Proposta 
Triangular, a Proposta da Estética do Cotidiano, a Proposta Multicultural e a Proposta 
de Trabalhos com projetos.

A Proposta Triangular, amplamente divulgada no ensino das Artes, foi difundida 
no Brasil por Ana Mae Barbosa (1997). Inicialmente recebeu o nome de Metodologia 
Triangular. Sua difusão ocorreu em 1987, por meio do Museu de Arte Contemporânea 
(MAC), em São Paulo e da Fundação Iochpe, por meio do Projeto Arte na Escola. Esta 
Proposta destaca que a articulação do conhecimento artístico se dá através da inte-
gração entre o fazer artístico, a leitura e a contextualização histórica da obra de arte, 
atualmente entendida também como objeto artístico. Nesta proposta, o fazer artístico 
contempla as apropriações realizadas pelos/pelas estudantes através de suas vivências 
e de suas origens no contexto histórico-cultural. 

Na Proposta Triangular, a produção que se configura na ação criativa, permite 
que o/a estudante amplie suas experiências e as transforme em códigos pessoais. Para 
tanto, é necessário que o/a professor/a favoreça a experimentação com diferentes 
materiais, técnicas e suportes, para que os/as estudantes possam produzir de forma 
significativa — expressando a imaginação, reflexão e o conhecimento de mundo — pois, 
nesta experiência ocorre o favorecimento da descoberta de possibilidades e limita-
ções das linguagens expressivas e dos diferentes materiais e instrumentos. Nesta 
proposta, a leitura ou apreciação da obra ou objeto artístico abrange outras Áreas do 
Conhecimento e é nesta relação mais ampla que se desenvolve o pensamento artístico 
e a reflexão estética.

É importante destacar que a Proposta Triangular apresenta as Artes de forma 
contextualizada, ou seja, as Artes estão situadas no tempo e no espaço e contemplam os 
acontecimentos históricos, políticos, sociais e culturais da humanidade. 

A Proposta da Estética do Cotidiano, que propõem um olhar sobre a realidade 
do dia a dia, considerando os aspectos estéticos do entorno, da natureza e da cultura, 
surgiu nos anos oitentas, com destaque em países como a Alemanha e Chile. Seus 
principais teóricos são Edmund Feldman, Rudolf Steiner e Goethe, e no Brasil foi 
divulgada por Ivone Richter e Marcos Vilela Pereira (1995). 

A Proposta da Estética do Cotidiano enfatiza que o/a professor/a deve valorizar os 
aspectos culturais e da natureza que o/a estudante traz, considerando que esta valo-
rização permite com que ocorra a construção articulada entre o conhecimento prévio 



Desafios MetoDológicos para a forMação continuaDa Dos/Das profissionais Da eDucação80

— construído no cotidiano — com o aprendizado das Artes através do conhecimento 
adquirido na leitura da produção artística presente na sociedade. 

Portanto, enquanto a Proposta Triangular apresenta a preocupação estética e 
artística, baseada na produção e no conhecimento artístico acumulado pela humani-
dade, a Proposta Estética do Cotidiano amplia o repertório das Artes, propondo uma 
metodologia crítica que considera a possibilidade de leitura de mundo como exercício 
estético.

A Proposta Multicultural, que tem como um dos seus referenciais as proposições 
de Peter McLaren (1997), apresenta o entendimento das Artes como manifestações 
da cultura, buscando reconhecer as produções artísticas através de um olhar plural. 
Sua ênfase está na necessidade de valorizar a própria cultura sem perder de vista a 
variedade e amplitude da produção cultural, da valoração de outros grupos sociais, 
de diferentes épocas, fazendo uma crítica aos programas de ensino de Artes voltados 
exclusivamente para as produções artísticas no recorte ocidental, modernista e 
europeu, produzido predominantemente por homens brancos. Esta proposta aposta no 
multiculturalismo como uma possibilidade de romper a perspectiva dominante.

Para compreender melhor a Proposta Multicultural é importante refletir sobre os 
principais pontos de intervenção propostos por McLaren que são: 

• A defesa da pedagogia crítica. 

• A reflexão acerca da sociedade de classes e seus desdobramentos para com a 
educação. 

• A percepção das descriminações sociais, de gênero e de raça sofridas na escola. 

• A crítica às tradições escolares, brancas ocidentais, cristãs e machistas. 

• A linguagem como elemento estruturador das discriminações na escola.

Sobre a Proposta Multicultural é importante ressaltar, conforme os estudos de 
FONSECA (2002) que pensar um ensino de Arte multicultural é propor a organização do 
currículo escolar, discutindo o papel da mulher na história da Arte, a produção artística 
africana, a contribuição indígena e também a europeia, para falar apenas das raízes 
culturais do país23. Entender a cultura do outro como diferente e não como inferior, é 
um desafio que está posto aos/às educadores/as que no cotidiano veiculam uma visão 
etnocêntrica da cultura dominante. E ainda, discutir o papel da obra de arte que sai do seu 
contexto e vem fazer parte de um espaço institucional como o museu faz parte do currí-
culo desenvolvido com a Proposta Multicultural. Através da contextualização da obra de 

23 Para saber mais pesquisar em FLORIANÓPOLIS. Secretaria Municipal de Educação. Matriz Curricular 
para Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica. Florianópolis: PMF/SME, 2016.
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arte, onde não apenas as questões bibliográficas fazem parte do contexto, mas também 
os acontecimentos da sociedade e da política deste determinado momento histórico.

A Proposta de Trabalhos com Projetos, de autoria de Fernando Hernandez (2000), 
no âmbito das Artes, apresenta segundo a escrita do próprio autor, que o conhecimento 
artístico constitui uma via de conhecimento caracterizada pela utilização de estraté-
gias de compreensão. Sendo assim, nesta abordagem, os artefatos artísticos de dife-
rentes culturas, principalmente os visuais, devem ser interpretados e construídos, pois 
revelam temas relevantes sobre o mundo. Na proposta apresentada por Hernandez, as 
obras artísticas ou ainda os elementos da cultura visual, são objetos que levam a refletir 
sobre as formas de pensamento da cultura onde são produzidos, sendo assim, olhar uma 
manifestação artística de outro tempo ou de outra cultura implica numa reflexão mais 
ampla do que meramente o que é apresentado visualmente, é preciso um olhar para a 
vida desta determinada sociedade representada por seus objetos artísticos, portanto, 
olhar a produção artística nesta perspectiva se configura num olhar cultural.

A Proposta de Trabalhos com Projetos propõe a apropriação das criações artísticas 
e os elementos do universo visual presente na vida cotidiana, que devem ser entendidos 
como interlocutores de significados, possibilitando e descortinando diferentes formas 
de compreensão da humanidade. 

Com o surgimento de novas demandas e necessidades dos/das estudantes na con-
temporaneidade, principalmente naquilo que é referente ao ensino das Artes, outras 
propostas metodológicas vêm sendo desenvolvidas no intuito de contemplar estas 
necessidades e promover uma relação de aprendizado e percepção não só da Arte, mas 
da cultura na qual o/a estudante está imerso.

Ao refletir sobre as diferentes propostas metodológicas que podem ser utilizadas 
para abordar os Eixos temáticos das Artes e os seus objetivos nos encontros de forma-
ção continuada, os/as professores ampliam também a compreensão do entendimento 
da relação entre os sujeitos da aprendizagem e os objetos e produções artísticas. Por 
conseguinte, é imperativo a reflexão contínua sobre a criação artística, entendida 
por obra ou objeto artístico que se situa no ponto de encontro entre o particular e o 
universal da experiência humana e que revela para o/a artista e para o/a expectador/a 
uma possibilidade de existência e comunicação, além da realidade de fatos e relações 
tradicionalmente conhecidos.

Neste sentido a formação de professores/as é o grande elemento a ser investido no 
âmbito da RMEF. Formar continuamente esses/essas profissionais no sentido de buscar 
capacitação tanto técnica quanto politicamente, para a reflexão do fazer pedagógico. 
Esta formação precisa estar estruturada no sentido de investir na capacidade do/da 
professor/a pesquisar, não só fontes para alimentação constante de sua formação, 
como também, pesquisar seu próprio trabalho, buscando formas de tornar-se reflexivo. 
Sendo este Componente — Artes — constituído por linguagens específicas — Artes 
Visuais, Música, Teatro e Dança — construídas a partir de códigos e materiais próprios e 
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assumindo diversas funções sociais, este documento tem no seu encaminhamento me-
todológico a visão de que o ensino das Artes, para que seja significativo, deve articular 
diferentes dimensões do conhecimento de cada uma das linguagens artísticas. 

O texto da Base Nacional Comum (BRASIL, 2016), traz seis dimensões “[...] que 
caracterizam a singularidade da experiência estética [...]”, dimensões estas tratadas de 
forma geral, que poderiam nortear propostas de Artes Visuais, Dança, Música e Teatro:

A dimensão “estesia” é relativa às condições para que o estudante 
experimente o espaço, o tempo, o som, a imagem, o corpo e os materiais, 
articulando a sensibilidade e a percepção, tomadas como uma forma de 
conhecer.
A “fruição” implica na apreciação estética de distintas experiências 
sensíveis e de produções artísticas e culturais oriundas das mais diversas 
épocas, lugares e grupos.
A “expressão” diz respeito às possibilidades de experimentar formas de 
manifestação, a partir da exploração do espaço, do tempo, do som, do 
corpo, dos materiais, das imagens e das tecnologias.
A “criação”, individual e/ou coletiva, resulta da atitude intencional do 
sujeito, que confere materialidade estética à sua subjetividade, seus 
sentimentos, ideias, imaginações, invenções, desejos, representações e 
proposições em acontecimentos e produções artísticas.
A “reflexão” se refere ao exercício, pelo sujeito, do pensamento e 
julgamento das fruições, experiências e explorações criativas, artísticas 
e culturais, sozinho ou com o auxílio de algo ou alguém.
A “crítica” proporciona condições para que o estudante estabeleça 
relações entre as experiências e manifestações artísticas e culturais 
vividas e conhecidas, favorecendo um estranhamento ante o mundo e 
projetando o sujeito na direção de algo novo. (BRASIL, 2016, pp. 84-85)

A partir dessas dimensões sugeridas pela BNCC, podem ser organizados diferentes 
encaminhamentos pedagógicos, respeitando as especificidades de cada linguagem 
artística. Essas dimensões, mesmo que em fase de elaboração, oferecem elementos 
básicos para o estabelecimento de propostas dos/das professores/as das várias 
linguagens artísticas na escola, e dialogam com os objetivos de cada uma das Áreas do 
Componente Curricular Artes, em cada ano escolar conforme os encaminhamentos 
específicos da Proposta Curricular da RMEF de 2016.

3.1 CONSIDERAÇõES FINAIS
A formação continuada no campo do Componente Curricular, na Área de Artes, 

possui uma trajetória bem-sucedida na RMEF, onde foram empreendidos esforços dos/
das professores/as das diversas linguagens artísticas e da administração municipal 
no sentido de promover, de forma permanente, o aprimoramento das ações referentes 



83(Re)Pensando a foRmação continuada PaRa o comPonente cuRRiculaR de aRtes

ao ensino das Artes nas escolas da rede. Destarte, os/as profissionais ligados a este 
Componente Curricular vêm atuando para atender às demandas educacionais atuais, 
marcadamente desafiadoras e instigantes.

Diante desta realidade na RMEF, pode-se afirmar que o município de Florianópolis 
se destaca no cenário nacional com relação à oferta das Áreas voltadas especificamen-
te para cada linguagem artística, assim como pelo processo de formação continuada 
desenvolvido há vários anos e que tem propiciado um crescimento quantitativo e 
qualitativo das ações voltadas para o ensino das Artes na escola pública municipal. Este 
destaque é fruto de um trabalho comprometido dos/das profissionais da educação que 
militam em favor de uma educação de qualidade social que se deseja oferecer à popu-
lação florianopolitana, mais especificamente, àqueles que convergem para instituições 
educativas da RMEF.

As práticas educativas da RMEF têm sido tratadas em diversas discussões educa-
cionais, incluindo aquelas que são realizadas no âmbito acadêmico nos cursos superio-
res e nos cursos da pós-graduação. Estas discussões colocam esta Rede em evidência 
em vários aspectos que já foram equacionados no currículo escolar como um todo. No 
campo das Artes é notória a referência à experiência de RMEF com relação ao ensino de 
cada linguagem artística por professores/as específicos, desde 1998.

O que se conclui desta experiência de formação continuada é que tem sido funda-
mental o exercício coletivo envolvendo os diversos profissionais da educação que estão 
alinhados com a prática curricular. Portanto, este trabalho deve ser reconhecido e 
mantido para as próximas ações, sempre tendo em vista as demandas de cada momento 
histórico e de cada situação contextual. 
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42
(Re)Pensando a formação 

continuada para o Componente 
Curricular de Educação Física

A proposta de formação de professores/as para atender às atuais demandas da 
Educação Física advém da análise crítica das orientações curriculares produzidas pela 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF) nas últimas duas décadas, conside-
rando, inicialmente, o desafi o ético-político de desconstruir e reconstruir a tradição e a 
legitimidade da Educação Física articulada à função social da escola. 

Esse esforço de análise contou com a coordenação de integrantes do Núcleo de 
Estudos e Pesquisa Educação e Sociedade Contemporânea (NEPESC/CED/UFSC/CNPq) 
e com a participação de professores/as de Educação Física em momentos de formação 
continuada oferecidos pela RMEF, ao longo de 2014 e 2015. 

A síntese provisória dos encontros, incluindo a análise dos anseios, as refl exões 
sobre as práticas e sobre as produções teóricas se configuraram como pilares para 
a construção da Proposta Curricular 2016 que deve ser apresentada, discutida, 
vivenciada, praticada, problematizada e ampliada ao longo dos processos de formação 
continuada oferecidos pela Rede. 

Trata-se de promover distintos modos de apropriação e renovação da Proposta 
Curricular da Educação Física, considerando-a como um “documento vivo”, cada vez 
mais praticado, de modo que se possa reafi rmar a identidade de Componente Curricular 
na Rede, e cada vez mais complexifi cado, de modo que as questões teóricas e empíricas, 
oriundas do permanente (re)encontro e do confronto com a proposta pensada-pratica-
da, favoreçam o seu alargamento. Isso implica em um movimento de aproximação, mas 
também de distanciamento, de estranhamento permanente daquilo que, à primeira 
vista, nos parece tão familiar como, por exemplo, a instituição escolar, seus tempos e 
espaços educativos, as legitimidades de um Componente como a Educação Física, suas 
formas de organização, conteúdos e práticas que historicamente a conformam e que se 
ofereceram como indicativos para construção da Proposta 2016, mas que também se 
oferecem como temas a serem abordados na formação. 

Nessa direção, considerando o tema ou o desafio ético-político de revisitar e 
reconstruir caminhos conjuntos no que se refere ao trabalho com a Educação Física 
Escolar da Rede (enquanto dimensão da cultura e no que diz respeito à responsabilida-
de com o conhecimento produzido em torno do Componente), a formação emerge agora 
como uma nova etapa que privilegia temas ou desafi os interdisciplinares e didáticos, 



Desafios MetoDológicos para a forMação continuaDa Dos/Das profissionais Da eDucação86

referenciados na Matriz Curricular (em construção - 2011), ela mesma expressão de 
temas ou desafios de ordem curricular, no sentido de explicitar e organizar conheci-
mentos pelos quais a Educação Física é responsável. 

Os temas ou desafios interdisciplinares, que favorecem o diálogo com os conhe-
cimentos produzidos e trabalhados nas demais Áreas e Componentes Curriculares 
e que oferecem representações sociais das práticas corporais da nossa cultura, 
devem ser abordados de forma concomitante aos desafios didáticos, implicados pela 
vivência, pela elaboração, pela problematização e pela recriação de estratégias para 
ensinar e avaliar os conteúdos em uma perspectiva coerente com os propósitos da 
Educação Física como Componente da Área das Linguagens. Tais temas se associam 
à construção de formas-aula de Educação Física que expressem os pressupostos 
teórico-metodológicos presentes na Proposta Curricular, interpretando-os e com-
plexificando o trabalho com os conceitos que a delineiam (especialmente em relação 
aos conceitos de corpo, movimento e cultura corporal de movimento), assim como 
promovendo ações conjuntas que não se limitam ao como fazer, mas que permitam 
praticar-pensar o que se faz no presente.

A fim de viabilizar ações conjuntas que favoreçam a prática-pensamento da 
Proposta Curricular (2016), considera-se interessante e desejável a presença de 
pedagogos/as e professores/as especialistas voluntários/as de distintas Áreas que 
atuam na Rede, assim como profissionais que estão na direção e equipe pedagógica 
das unidades educativas, criando, de um lado, um espaço interdisciplinar de reflexão 
com a Educação Física e, de outro, visando desconstruir a visão de muitos atores 
institucionais a respeito da Educação Física, que ainda aparece fortemente vincu-
lada ao planejamento de exercícios físicos para potencializar capacidades físicas 
ou promover a distensão ou recreação por meio de jogos e brincadeiras, desenvolver 
habilidades essenciais para a escrita, dentre outros. 

Se a finalidade pedagógica das aulas de Educação Física for, conforme pressuposto 
na Proposta Curricular (2016), sistematizar e reelaborar criticamente um campo 
de expressões culturais denominado de cultura corporal de movimento, torna-se 
necessário então que a organização didática dos conteúdos e das sequências de ativi-
dades favoreça o ensino e a aprendizagem dos conhecimentos relativos aos diferentes 
modos de apreender corporal e conceitualmente as práticas corporais em estudo. Daí, 
novamente a importância da participação de pedagogos/as que atuam em diferentes 
etapas da Educação Básica da Rede, assim como de professores/as que pesquisam e que 
atuam nos demais Componentes da Área das Linguagens, mas também da Matemática, 
das Ciências Humanas e das Ciências da Natureza, para que venham a contribuir, como 
especialistas, em torno dos interesses da prática pedagógica em Educação Física, em 
específico, e da Educação Básica, em geral. 

Desde esta perspectiva, pode-se também atender as Diretrizes Curriculares para 
a Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (FLORIANÓPOLIS, 
2015), especialmente no que se refere à organicidade na transição entre as etapas da 
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Educação Básica e da vida das crianças, a continuidade de seus processos peculiares de 
aprendizagem e desenvolvimento, tomando sempre em consideração as especificida-
des do Componente Curricular da Educação Física. 

Nesse contexto, os temas ou desafios interdisciplinares e didáticos incluem as 
marcas que se inscrevem sobre os corpos e as trajetórias formativas de crianças, ado-
lescentes, jovens, adultos e idosos, como: a fome, a pobreza, a violência, o abandono, as 
drogas, os castigos, as ameaças, as premiações, os preconceitos, as práticas de exclusão, 
os ideais de beleza, os princípios da competição, do rendimento, a indiferença à dor e 
ao sofrimento e toda a sorte de sacrifícios que a civilização exige de seus indivíduos, 
conforme se discute na Proposta Curricular (2016).

Com base nessas questões, inerentes à Proposta Curricular, indica-se uma for-
ma-encontros de formação, de modo similar ao que se apresenta como forma-aula da 
Proposta, ou seja, diretamente relacionadas às dimensões técnica, conceitual, esté-
tica, ética e mimética dos conhecimentos que o Componente Curricular da Educação 
Física comporta, de modo espiralado e ascendente, no sentido da apropriação de ele-
mentos da cultura corporal de movimento mediante a introdução, o aprofundamento, 
a consolidação e a retomada de conceitos e experiências corporais que favorecem a 
continuidade e a organicidade dos Eixos (ampliação das possibilidades de movimento 
dos seres humanos; conhecimento das manifestações sistematizadas da cultura 
corporal de movimento; compreensão das estruturas e representações sociais que 
atravessam o universo das manifestações da cultura corporal de movimento) e con-
teúdos (brincadeiras e jogos; ginásticas; praticas corporais rítmicas; esportes; lutas; 
práticas corporais de aventura urbanas e na natureza) da Educação Física. 

Em síntese, trata-se de “viver o documento”, de praticar-pensar a Proposta 
Curricular (2016) durante a formação e, ao mesmo tempo, de “viver o documento” 
durante a atuação pedagógica com as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos 
nas unidades educativas da Rede — implicada pelo planejamento de formas-aula 
e por registros escritos, fílmicos e fotográficos a serem revisitados em momentos 
específicos da formação.

O quadro a seguir sintetiza as orientações acima, além de indicar possíveis enca-
minhamentos para sua efetivação, favorecendo, inclusive, a construção de referenciais 
e consensos em torno do que significam, ou do que se pode perspectivar, na condição 
de professor/a, em termos de introdução, aprofundamento, consolidação e retomada, 
tanto no que se refere aos objetivos delimitados para os diferentes anos do Ensino 
Fundamental, conforme apontado na Proposta Curricular, quanto no âmbito da própria 
dinâmica formação continuada, como expressado anteriormente. 
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Blocos Ações Descrição

Bloco I Introduzir

Encontros com consultor externo para leitura, esclarecimento de dúvidas e debate sobre a 
Proposta; análise dos principais conceitos.
Oficinas com consultores abrangendo a apresentação do planejamento de conteúdos, a vivência 
prática e análise de aulas de Educação Física, considerando os Eixos de organização do trabalho, 
assim como as dimensões técnica, conceitual, estética, ética e mimética do conhecimento.

Bloco II Aprofundar

Organização de planejamento, desenvolvimento e registro de um conjunto de intervenções dos/
das professores/as participantes da formação continuada em aulas de Educação Física, sob 
a orientação de um/uma consultor/a ou consultores/as, preferencialmente em pareceria com 
pedagogo/as, ou com um/uma professor/a de outro Componente Curricular, abrangendo distintos 
modos de conhecer os conteúdos e considerando os Eixos de organização do trabalho, assim 
como as dimensões técnica, conceitual, estética, ética e mimética do conhecimento.
Encontros de professores/as por região ou bairro em unidade escolar para debater o planejamento 
e as práticas com a eventual presença de um/uma consultor/a externo.

Bloco III Consolidar

Encontros com consultor/a externo para apresentação de relatos de experiência relativos ao Bloco 
II, problematizando e complexificando questões conceituais, assim como analisando questões 
ligadas ao tempo, espaço, aos recursos, bem como às questões socioculturais como as de gênero, 
exclusão, performance, etc.

Bloco IV Retomar

Oficinas de professores/as voluntários/as sob orientação de consultor/a externo/a, abrangendo 
a apresentação do planejamento de conteúdos, a vivência prática e análise, considerando os 
Eixos de organização do trabalho, assim como as dimensões técnica, conceitual, estética, ética 
e mimética do conhecimento. As oficinas devem ser acompanhadas de registro para posterior 
debate mediante a indicação de leituras complementares.
Complementação da Proposta Curricular (2016) a partir das experiências de formação e 
organização dos planos e registros produzidos para Publicação de Livro de Experiências no 
Componente Curricular de Educação Física, com material apresentado e ampliado nas oficinas e 
encontros de formação.

Fonte: os autores

Considerando as indicações sintetizadas acima, especificamente no que diz respei-
to aos encaminhamentos metodológicos e às estratégias de avaliação dos encontros de 
formação, sugere-se, portanto: a realização de encontros com consultores/as externos; 
desenvolvimento de leituras e discussões de artigos, relatos de experiências e outras 
produções bibliográficas, bem como de documentos orientadores; sistematização, 
apresentação e discussão de unidades didáticas considerando os conteúdos, Eixos e ob-
jetivos da Proposta Curricular; produção e socialização de relatos de experiências por 
parte dos/das professores/as; realização de oficinas com consultores/as e professores/
as para contato com manifestações da cultura corporal de movimento; análise coletiva 
de planejamentos que buscam tomar as orientações da Proposta Curricular (2016); 
desenvolvimento de debates com estagiários/as e extensionistas que desenvolvem pro-
jetos de ensino de Educação Física na Rede; promoção de encontros descentralizados, 
por Unidade Escolar ou por bairro ou região, a fim de produzir planejamentos coletivos 
e socializar experiências; dentre outros.

Quadro 1:  Eixos, Ações e Descrição - Proposta para Formação 
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PARA SAbER MAIS [Sugestões de fontes de consulta]

Esporte e Arte: diálogos. Disponível em:
<http://www.anima.eefd.ufrj.br/esportearte/home.asp> (filmes, pinturas, esculturas, xilogravu-
ras, fotografias, peças de dança, performances, músicas, videogames, literatura que abordam a 
cultura corporal de movimento).

Cadernos de Formação RBCE: Disponível em:
<http://revista.cbce.org.br/index.php/cadernos>(publica trabalhos que contemplam experiências 
relacionadas à prática de ensino de Educação Física, objetivando compartilhar estudos, análises, 
propostas, comentários, relatos, práticas e atividades que foram ou estão sendo desenvolvidas 
em escolas e demais instituições nas quais os/as professores/as de Educação Física exercem seu 
ofício. Além disso, tratam de temas monográficos que interessam à formação de professores/
as, seja no âmbito das práticas pedagógicas ou no que diz respeito a temas transversais, como 
infância, juventude, gênero, sexualidade, inclusão, entre outros. Assim, os Cadernos de Formação 
RBCE se materializam em textos que procuram dialogar mais diretamente com o cotidiano 
daqueles/daquelas que atuam no magistério, não apenas com seus fazeres, mas muito em função 
das possibilidades de reflexão que emergem das práticas e que sobre elas se debruçam).

Centro de Memória do Esporte. Disponível em:
<http://www.ufrgs.br/ceme/sitecervo/12_Escola_de_Educacao_Fisica>(tem como missão recons-
truir, preservar e divulgar a memória do esporte, educação física, lazer e dança no Rio Grande do 
Sul e no Brasil).

ANAIS dos Congressos Brasileiros de Ciências do Esporte. Disponível em:
<http://www.cbce.org.brnais.php> (disponibiliza a publicação eletrônica dos anais dos congres-
sos científicos brasileiros e regionais da Educação Física nos seguintes grupos de trabalho: 
Atividade Física e Saúde; Comunicação e Mídia; Corpo e Cultura; Epistemologia; Escola; Formação 
Profissional e Mundo do Trabalho; Gênero; Inclusão e Diferença; Lazer e Sociedade; Memórias da 
Educação Física e Esporte; Movimentos Sociais; Políticas Públicas; Treinamento Esportivo).
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52
(Re)Pensando a Formação 

Continuada para o Componente 
Curricular de Matemática

Historicamente a formação de professores/as para o ensino de Matemática se or-
ganiza principalmente a partir de duas correntes: uma direcionada à formação para 
atuação nos Anos Iniciais e a outra para os Anos Finais. Para os Anos Iniciais é comum 
a adoção do modelo de racionalidade prática, no qual as questões metodológicas são 
o foco da formação, criando modelos de atuação docente a serem aplicados na sala de 
aula para trabalhar determinado conceito e conteúdo matemático. Já para atuação 
nos Anos Finais do Ensino Fundamental, é comum organizar-se a partir do modelo de 
racionalidade técnica, supervalorizando o conhecimento teórico e conceitual, tendo 
como foco principal o desenvolvimento da dimensão cognitiva, relegando ao segundo 
plano e, em alguns casos, suprimindo discussões relacionadas às dimensões peda-
gógica, profi ssional e socioafetiva, presentes no processo formativo. A busca é pela 
superação desses modelos de formação, os quais têm refl etido na atuação docente 
para o ensino de Matemática em todos os anos e etapas de escolarização, gerando 
resultados nem sempre satisfatórios. 

É preciso considerar as diferentes dimensões da formação docente, para que 
o/a professor/a desenvolva uma identidade profi ssional e a autonomia para ampliar 
propostas que deem conta das necessidades para a atuação a partir das demandas 
educativas contemporâneas. Para tanto, torna-se necessário a promoção de pro-
cessos refl exivos, valorizando a autoformação, considerada uma importante forma 
de formação continuada e, portanto, primordial para o processo de aprimoramento 
profi ssional.

A valorização da reflexão na formação dos/das professores/as que ensinam 
Matemática, contemplando possibilidades de socialização e produção de conheci-
mentos, superando o isolamento e fomentando o desejo de contribuir com o coletivo 
de seus pares, evidencia-se na proposta de formação da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis (RMEF), uma vez que defende o protagonismo dos sujeitos em formação.

O processo formativo deve contemplar a formação integral do/da professor/a 
de Matemática, para que, dessa forma, consiga superar os modelos tecnicistas de 
ensino que ainda permeiam muitas salas de aulas no Ensino Fundamental. Com isso, 
valorizar, também, as diferentes dimensões humanas no seu papel como formador/a 
dos/das estudantes, promovendo também processos reflexivos e de autoformação. 
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Levar a Matemática a ser reconhecida como conhecimento que contribui com a 
formação integral do sujeito significa deixar de usá-la para a domesticação dos/das 
estudantes, na busca por atender às necessidades da sociedade tecnológica, passando a 
um status de promotora de uma visão crítica que desenvolva uma postura democrática 
na sociedade tecnológica. Dessa forma, é preciso compreender os conceitos matemáti-
cos, compreender que a própria Matemática é uma construção social, não neutra, que 
atende a interesses de diversas ordens, podendo estar a serviço da democracia ou não.

A partir dessa compreensão acerca do papel da Matemática para a formação dos/
das estudantes na sua integralidade, contribuindo para a promoção de uma sociedade 
democrática, é que os objetivos da Educação Matemática na Rede foram definidos na 
Proposta Curricular (2016), sendo eles:

• Revelar que esta Área do Conhecimento é uma construção histórica, sendo 
constituída como mecanismo de transformação social, tendo sua origem e 
organização a partir de desafios enfrentados pela humanidade em diferentes 
espaços, tempos e culturas;

• Capacitar os/as estudantes para compreenderem a relação dialética e o ten-
sionamento entre os conhecimentos matemáticos desenvolvidos ao longo da 
história da humanidade e o contexto social, percebendo as relações possíveis 
de serem estabelecidas;

• Promover o domínio das diferentes representações e códigos da Linguagem 
Matemática e suas formas de operacionalização, possibilitando comunicar-se 
matematicamente, ler e produzir textos matemáticos ou que envolvam infor-
mações matemáticas;

• Desenvolver a autonomia, a criatividade, o interesse, a curiosidade, a perseve-
rança, a autoconfiança, a cooperação, a alteridade e o espírito de investigação 
em diferentes contextos que envolvam a Matemática;

• Estabelecer parâmetros para a interpretação, análise crítica de situações, or-
ganização e produção de informações de forma a contribuir com a tomada de 
decisões;

• Proporcionar vivências relacionadas a interpretar, elaborar e resolver situa-
ções-problemas significativas e desafiadoras, com vistas à elaboração de dife-
rentes estratégias e aprimoramento conceitual;

• Demarcar a importância dos conceitos matemáticos nas práticas sociocientífi-
cas, através das relações com recursos de TIC.

Tendo em vista o exposto, alguns desafios se apresentam à formação conti-
nuada dos/das professores/as que ensinam Matemática do 1º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental, como a superação da formação inicial que ainda hoje, muitas vezes, 
apresenta-se de forma fragmentada e tecnicista. 
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Torna-se necessário buscar modos de superação dos resultados negativos em 
relação à apropriação dos conhecimentos matemáticos pelos/pelas estudantes da 
Educação Básica, revelados, muitas vezes, em avaliações realizadas por diferentes 
instâncias. Relacionar a Matemática estudada na escola com ideias que comumente 
se utilizam para solucionar situações da vida diária parece ser um grande desafio 
aos/às estudantes dos diversos níveis acadêmicos. A busca, então, é pela superação 
desse panorama histórico e já cultural, dando sentido ao que é estudado em 
Matemática na escola. 

Observando propostas e práticas em Educação Matemática que vêm ocorrendo 
na Rede, é possível perceber movimentos e tentativas na promoção de aprendizagens 
significativas dos conhecimentos matemáticos aos/às estudantes, contribuindo 
com sua formação como sujeito integral. Muitas delas revelam a importância de se 
estabelecer relações entre a Matemática e as demais Áreas do Conhecimento, numa 
perspectiva interdisciplinar, ou, ainda, desenvolver as relações simbólicas necessá-
rias entre os conhecimentos e seus significados e representações, possibilitando o 
alcance da abstração. Aprender deverá ser entendido como um processo que envolve 
a produção e criação e uso de significações, sendo que conhecer é compreender, 
portanto, significar.

Assim, os diferentes Eixos da Matemática escolar: Números e Operações; 
Geometria; Grandezas e Medidas; Estatística e Probabilidade; Álgebra e Funções, 
fixados na Proposta Curricular (2016), precisam ser compreendidos e relacionados 
aos conhecimentos prévios dos/das estudantes, que estão inseridos/as em um mundo 
permeado de informações matemáticas mesmo antes de ingressar na escola. Dessa 
forma, torna-se possível dar significado e promover a ampliação, através de práticas 
que permitam a apropriação de forma significativa do que foi historicamente 
constituído.

O Eixo Números e Operações abrange os conhecimentos e as ideias relacionados 
ao conceito de número, seu sentido e significado, com vistas à compreensão de como 
a linguagem matemática, seus códigos e signos foram sendo desenvolvidos ao longo 
da história da humanidade para possibilitar a representação, controle e tomada de 
decisões diante de situações vivenciadas nas suas atividades cotidianas. 

Muitas civilizações desenvolveram seus próprios sistemas de numeração, como 
os maias, os babilônios, os egípcios, os chineses, os gregos, os romanos, os hindus e os 
árabes. Essas elaborações possibilitaram à humanidade buscar novas formas de orga-
nização social, estabelecendo novas relações a partir de registros das situações, mesmo 
antes do surgimento de sistemas de escrita alfabética.

As formas de registro numérico possuem uma história, na qual acabou preva-
lecendo o sistema que melhor atendeu as necessidades de diferentes civilizações. 
Dessa forma, no século XV, o sistema de numeração chamado hindu-arábico alcançou 
diversas regiões do planeta, sendo adotado por diferentes grupos, em substituição 
aos demais sistemas de registros numéricos. O sistema hindu-arábico superou os 
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demais sistemas numéricos, principalmente em função de suas características, pois a 
composição dos numerais torna-se possível a partir da combinação de apenas dez sím-
bolos (os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), em que a cada algarismo se associa a um 
valor relativo à posição ocupada. A posicionalidade oferece inúmeras possibilidades 
de representação que facilitam o registro, pois permite a representação de números, 
que em outros sistemas ocupariam espaços enormes, em espaços reduzidos. Outros 
sistemas numéricos antigos, mencionados anteriormente, adotaram o valor posicio-
nal, no entanto, as operações matemáticas através de algoritmos não eram possíveis. 
Além disso, esse sistema possui o algarismo ZERO, o que possibilita a ampliação das 
representações, garantindo manter a posicionalidade em qualquer situação. 

A composição do sistema hindu-arábico possibilita a adoção de diferentes bases 
de representação, sendo a base decimal a escolhida como convencional, originando 
o que chamamos de Sistema de Numeração Decimal. Ao se adotar esse sistema 
de numeração, possibilitou-se representar qualquer número, associando o valor 
posicional dos algarismos que o compõe a múltiplos de 10, o que agrega a cada 
algarismo seu valor a partir da propriedade multiplicativa. Além da base decimal, 
hoje tem em vigor outras bases muito utilizadas, a exemplo da base sexagesimal, 
que era utilizada no sistema numérico babilônico, e que ainda hoje é empregada nas 
medidas de tempo.

Depois de estabelecido o Sistema de Numeração Decimal (SND) como a conven-
ção adotada de representação numérica na linguagem matemática usual formal, 
seu estudo ampliou-se, sendo estabelecidas subdivisões em Conjuntos Numéricos, 
para melhor caracterização e possibilidades de compreensão. Esses conjuntos são 
organizados em Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais e Complexos. Cada 
conjunto possui definições e formas de operacionalização própria, sendo relaciona-
dos a diferentes situações e fenômenos do mundo físico.

A partir dos códigos adotados, a humanidade avança na exploração de outras 
possibilidades numéricas, como a experimentação de diferentes bases nos sistemas 
de numeração. Um dos resultados dessa experimentação matemática é o código 
binário, ou sistema de numeração binária, em que a base dois foi adotada. Ela é 
amplamente utilizada na linguagem de programação e armazenamento de dados 
digitais. A compreensão desse código possibilitou a programação computacional, 
dando origem a todo sistema tecnológico digital, hoje suporte do funcionamento da 
sociedade contemporânea, auxiliando nos avanços científicos e sociais.

O Eixo da Geometria envolve questões relacionadas à representação ideal do 
mundo físico. Quando se busca associar objetos do entorno a objetos geométricos tem 
uma inversão do que de fato essas representações significam em sua origem, visto que 
se deve observar que objetos do entorno os objetos geométricos tentam representar. 
Dessa forma, se a compreensão de Matemática adotada é que essa é uma linguagem 
de representação e leitura de mundo, não são as formas geométricas que estão em 
todo lugar, mas sim as formas geométricas tentam representar os diversos objetos que 
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estão em todo lugar. Assim, os padrões geométricos originam-se da observação de fatos 
e de regularidades existentes na natureza, na tentativa de representá-los e melhor 
compreendê-los.

A partir da definição desses padrões, o ser humano elaborou um conjunto de 
possibilidades de representações geométricas, sendo definidas as características de 
classificação e os elementos dessas formas, bem como postulados e teoremas que lhes 
empreguem condições de existência, possibilitando a criação de novos elementos 
abstratos, não observáveis no mundo real.

A geometrização do mundo busca encontrar formas de representar a comple-
xidade do que se observa no entorno, desenvolvendo uma visão geométrica, em que 
se percebam as regularidades e padrões estéticos, como se organizam os espaços, 
como se definem posições, que formatos são observáveis, entre outros. Portanto, essa 
parte da linguagem matemática visa à organização e à leitura do mundo, permitindo 
construir representações que se aproximem do que se quer representar e possam ser 
classificadas a partir de leis gerais.

Dessa forma, surgem diversos desdobramentos da Geometria, ou diversas 
Geometrias, as quais subdividem os elementos observáveis do mundo físico, agru-
pando-os por características comuns a partir dessas representações ideais, como: a 
Geometria Euclidiana, a Geometria Projetista, a Geometria Descritiva, a Geometria 
Esférica, a Geometria Analítica; a Geometria Fractal; entre outras.

Para além desses desdobramentos formais do conhecimento científico matemá-
tico, no que se refere a Geometria, é preciso levar em conta que em muitas culturas 
são desenvolvidas outras Geometrias não-formais. Constituindo um corpo de conhe-
cimentos válidos no cotidiano, como: Geometria do/da pedreiro/a, Geometria do/a 
carpinteiro/a, Geometria do/a pescador/a, Geometria do/a agricultor/a, entre muitas 
outras. Essas, apesar de não-formais, possuem sentido e significado para quem as 
utiliza, podendo servir de ponto de ancoragem de novos conhecimentos geométricos 
— os escolares. Tensionar os conhecimentos originados nas diferentes Geometrias, 
formais e não-formais, possibilita questionar a homologação dos conhecimentos 
geométricos instituídos como escolares. Possibilitar essas reflexões auxilia no 
desenvolvimento da visão crítica acerca das escolhas realizadas historicamente nos 
currículos, que, por vezes, geram distanciamento da Geometria do cotidiano.

O Eixo Grandezas e Medidas tem como essencial a compreensão do que são as 
grandezas e quais as possibilidades de sua organização e mensuração. Na tentativa 
do ser humano de controlar os elementos do mundo físico, orientando a organização 
social e a tomada de decisões, é que surgem as diferentes grandezas. Grandeza engloba 
determinado tipo de característica que pode ser mensurada, por exemplo: tempo, 
comprimento, massa, capacidade, volume, velocidade, valor monetário, superfície, 
temperatura, dentre outros.

A possibilidade de mensuração de uma grandeza é que dá origem aos sistemas 
de medidas. Durante a história da humanidade a atividade de medir aparece como 
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uma constante. Definir que diferentes situações pertencem a uma determinada 
grandeza deu subsídios para pensar em formas de registro e mensuração quando 
essa se apresenta. Dessa forma, o ser humano criou as unidades de medida e os 
instrumentos de medição, mas esses nem sempre compartilhados por todos/todas.

Ao estudar a história dos sistemas de medidas é possível perceber como cada 
civilização foi desenvolvendo estratégias para medir. A necessidade da criação de 
unidades deu-se a partir de situações que se apresentavam no cotidiano dos grupos 
sociais, as quais precisavam ser resolvidas para manter a organização, como: medir 
terras, quantidades de grãos, o tempo de plantio, entre outros. Cada civilização se 
organizou a partir de seu sistema de medidas, no entanto, quando tentava se rela-
cionar com outros grupos sociais é que os problemas surgiam, pois não havia com-
patibilidade de unidades e instrumentos, tampouco maneiras de conversão. Desse 
modo, ao longo da história da humanidade, o que se estabeleceu por vários séculos 
foram maneiras de conversão entre os diferentes sistemas, o que, muitas vezes, 
gerou imprecisões e conflitos, ou a padronização de algumas unidades entre povos 
que se relacionavam mais intimamente, principalmente por conta do comércio.

As relações entre as nações foram ganhando dimensões mundiais e, dessa 
forma, algumas grandezas acabaram tendo suas unidades de medidas padronizadas, 
como: o tempo, a massa e o comprimento. Somente no século XX, em 1960, é que 
se estabeleceu um Sistema Internacional de Medidas (SI), no qual as grandezas 
consideradas principais foram determinadas e suas unidades-padrão e símbolos 
foram estabelecidos, sendo elas: Comprimento (metro), Massa (quilograma), 
Tempo (segundo), Corrente Elétrica (ampère), Temperatura (kelvin), Quantidade 
de Matéria (mol) e Intensidade Luminosa (candela). Além dessas, são estabelecidas 
também as unidades-padrão das grandezas consideradas derivadas, como: Área 
(metro quadrado), Volume (litro, metro cúbico), entre outros.

O SI no mundo atual é amplamente utilizado e permite estabelecer relações em 
escala global, em que as grandezas são mensuradas e representadas de forma padro-
nizada em diferentes situações e fenômenos de mesma natureza. Vale ressaltar que 
se estabelecem, também, relações possíveis entre as unidades-padrão de diferentes 
grandezas. Assim, adotam-se formas de conversão entre diferentes sistemas de 
medidas para possibilitar a compreensão e solução de situações que se apresentem 
em diferentes contextos sociais.

Estatística e Probabilidade é um Eixo que abrange conhecimentos básicos acerca 
do estudo de informações a partir de fenômenos, suas formas de organização, 
representação e interpretação, que possam embasar tomadas de decisão e estimar 
possíveis resultados.

A Estatística é um campo amplo da Matemática, surge historicamente da neces-
sidade de controlar e prever situações cotidianas. Existem indícios da utilização de 
elementos da Estatística que datam de mais de dois mil anos, quando se realizavam 
credenciamentos para controle de impostos e cômputo de populações. A Estatística 
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Descritiva é um método de estudo de dados quantitativos ou passíveis de quantifica-
ção, prevendo diferentes momentos e parâmetros que permitem confiabilidade nos 
resultados alcançados. Considerar essas dimensões em sua plenitude é fundamental 
para chegar a conclusões significativas embasando teoricamente a tomada de decisões. 
O tratamento estatístico é amplamente utilizado quando se deseja compreender um 
fenômeno, extraindo, organizando e representando os dados, calculando as estatísticas 
que fornecem elementos para análise e a construção de conclusões. Além disso, é 
preciso ler e interpretar os elementos da Estatística, visto que muitas informações são 
veiculadas utilizando: gráficos, tabelas, diagramas, quadros, planilhas, dentre outros.

A probabilidade torna-se necessária nesse campo conceitual, principalmente, 
pela necessidade de levantar hipóteses quando não há dados precisos para se 
chegar a conclusões acerca do fenômeno utilizando a Estatística Descritiva. Dessa 
forma, torna-se necessário saber estimar resultados a partir da análise das infor-
mações disponíveis acerca do fenômeno, considerando diferentes possibilidades e 
estabelecendo critérios de análise e elaboração de possíveis conclusões.

O Eixo Álgebra e Funções compreende as relações genéricas que foram elabora-
das para representação de diferentes situações e fenômenos, relacionadas às ideias 
de quantificação e mensuração, sendo desenvolvidos ao longo da história da huma-
nidade. A álgebra se aplica a todos os demais campos da Matemática, introduzindo o 
conceito de incógnita, que passa a representar um número desconhecido, ou seja, é 
uma variável representativa de um número. 

Os indícios mais antigos de representações algébricas foram encontrados nos 
artefatos babilônicos que possuem aproximadamente quatro mil anos de existência. 
Outras civilizações antigas também se debruçaram sobre os estudos algébricos como: 
os egípcios, os romanos e os gregos. As discussões e elaborações desses povos giravam 
em torno do estabelecimento e estudo de propriedades algébricas que garantissem 
seu caráter genérico. Destarte, a álgebra compreende o estudo das estruturas algé-
bricas e de distintas formas de representação que manipulem incógnitas a partir de 
propriedades operatórias.

Nesse contexto de elaboração conceitual, surgem as equações e as funções algébri-
cas. As equações permitem operar com variáveis representativas de números em situa-
ções que envolvem igualdades, permitindo encontrar os valores desconhecidos a partir 
de sistemas operatórios. Já as funções, estabelecem possibilidades a partir de variáveis 
interdependentes, o que se aplica a diversas situações cotidianas e científicas, a partir 
do emprego de determinados parâmetros que definam os resultados pretendidos. 
O conhecimento de funções também permite estimar resultados, pois possibilita a 
construção de modelos matemáticos representativos de fenômenos.

A linguagem matemática relacionada à álgebra e funções favorece a abstração e 
generalização, desde que se oportunize não somente o acesso as propriedades operató-
rias e de manipulação, mas, também, a que fatos podem se referir e auxiliar na tomada 
de decisões.
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A partir desse panorama, percebe-se que na busca pela formação integral dos/
das estudantes no Ensino Fundamental, os conhecimentos específicos do Componente 
Curricular de Matemática devem ganhar sentido, fortalecendo a compreensão de suas 
origens e das relações possíveis de serem estabelecidas, possibilitando a apropriação 
conceitual da Área. 

Trabalhar, por exemplo, o conceito de número em situações cotidianas que envol-
vem medidas de diferentes grandezas ou associado a estudos da Geometria, torna-se 
profícuo quando se pretende oferecer sentido e significado aos conceitos matemáticos. 
Além disso, fazer o estudo de dados provenientes de medições de grandezas, que ofere-
çam números pertencentes a algum dos Conjuntos Numéricos, através dos elementos 
da Estatística, podendo resultar em representações geométricas, como gráficos, por 
exemplo, é uma articulação possível e necessária. 

Os/As estudantes precisam ser desafiados/as a estabelecer essas relações e, atra-
vés delas, o/a professor/a deve desenvolver propostas pedagógicas que estabeleçam 
contextos favoráveis a essas elaborações.

Sendo assim, o que se pretende evidenciar é que a Matemática aqui é compreen-
dida como forma de leitura, compreensão e representação do mundo, então, é preciso 
ser trabalhada a partir de relações entre os diferentes Eixos e conceitos matemáticos, 
assim como relacionando ao mundo físico que lhes dão origem.

Como parâmetro geral, tem-se que, para os três primeiros anos do Ensino 
Fundamental (1.º, 2.º e 3.º anos), o foco é na perspectiva do Letramento, considerando 
a Linguagem Matemática como Componente da Alfabetização. Para o 4.º e 5.º anos, 
é a ampliação e formalização da Linguagem Matemática. Nos 6.º e 7.º anos torna-se 
necessário a retomada, consolidação e ampliação dessa linguagem, para que, nos 8.º 
e 9.º anos, seja possível alcançar o protagonismo juvenil nas ações de comunicação 
matemática ou que envolvam conceitos matemáticos. 

No quadro a seguir, há a apresentação dos Eixos e objetivos da Área da Matemática 
no Ensino Fundamental, indicando o que se espera em cada ano escolar, a partir da 
seguinte compreensão:

I (introduzir): Implica noções gerais dos conceitos em estudo.

A (aprofundar): Implica aprofundamento conceitual no que diz respeito a carac-
terísticas e sistematizações básicas.

C (consolidar): Implica uso de linguagem específica da área como suporte ao pen-
samento complexo e abstrato, com apropriação de procedimentos e influen-
ciando atitudes. 

R (retomar): Implica utilização, em contextos diversos, dos conteúdos já formali-
zados e consolidados. 



99(Re)Pensando a foRmação continuada PaRa o comPonente cuRRiculaR de matemÁtica

EIXOS OBJETIVOS 1.º 
Ano

2.º 
Ano

3.º 
Ano

4.º 
Ano

5.º 
Ano

6.º 
Ano

7.º 
Ano

8.º 
Ano

9.º 
Ano

Números e 
Operações

Compreender o significado e sentido do 
conceito de número e suas distintas funções 
do uso social dos numerais

I A C R R R R R R

Reconhecer que os sistemas de numeração 
são construções históricas e sociais elaboradas 
para compreensão, registro e solução de 
situações vivenciadas pela humanidade

I A A C R R R R R

Conhecer as características e estrutura do 
Sistema de Numeração Decimal, seus padrões 
observáveis e formas de operacionalização na 
sociedade contemporânea

I A A C R R R R R

Reconhecer os diversos conjuntos numéricos, 
suas características, diferenças, semelhanças, 
relações e formas de operacionalização, bem 
como situações e fenômenos que possam 
representar

--- --- --- I A A A A C

Geometria

Compreender a Geometria como uma criação 
humana, desenvolvida para representar de 
forma ideal os elementos do mundo físico.

I A A A A A A A C

Verificar a existência de diferentes tipos de 
Geometria e compreender o que buscam 
representar

I A A A A A A A C

Diferenciar, identificar e construir objetos 
geométricos pertencentes à Geometria 
Euclidiana, Projetista e Descritiva, 
estabelecendo as relações existentes entre si e 
o que representam

I A A A A A A A C

Conhecer as características e elementos de 
diferentes objetos geométricos, postulados 
e teoremas da Geometria Euclidiana e sua 
utilização social

I A A A A A A A C

Reconhecer padrões de repetições e 
similaridades a partir de Eixos, considerando 
os movimentos de translação, rotação e 
reflexão, para desenvolver a visão geométrica, 
percebendo como a ordem e estética está 
presente no mundo físico

I A A A A A A C R

Perceber a importância e como utilizar 
elementos geométricos para localização no 
espaço e otimização da organização e leitura 
de mundo

I A A A A A A C R

Grandezas e 
Medidas

Compreender o que são grandezas e a 
importância histórica e social da elaboração 
dos sistemas de medidas

I A A A A C R R R

Identificar diferentes grandezas e dominar 
a leitura, registro e formas de utilização dos 
sistemas de medidas usuais em diferentes 
fenômenos

I A A A A A A A C

Verificar a relação existente e as diferenças 
entre os sistemas de medidas e as 
possibilidades de transformação entre eles 
para compreensão e solução de situações

I A A A A A A A C

TABELA 1: Eixos e objetivos da Matemática



Desafios MetoDológicos para a forMação continuaDa Dos/Das profissionais Da eDucação100

EIXOS OBJETIVOS 1.º 
Ano

2.º 
Ano

3.º 
Ano

4.º 
Ano

5.º 
Ano

6.º 
Ano

7.º 
Ano

8.º 
Ano

9.º 
Ano

Estatística e 
Probabilidade

Compreender o significado de aleatoriedade, 
estimativa, população, espaço amostral, 
resultados possíveis, resultados favoráveis, 
probabilidade, tentativas, experimentos 
equiprováveis, média, moda, mediana, 
frequência absoluta e relativa, entre outros, para 
embasar decisões sobre situações do cotidiano

I A A A A A A A C

Classificar diferentes eventos a partir 
de análises de suas características e 
compreensão das relações estabelecidas em 
diferentes situações do cotidiano para estimar 
resultados

--- I A A A A C R R

Conhecer como se realiza a coleta, 
organização, representação e estudo pela 
Estatística Descritiva de dados de diferentes 
naturezas para compreensão de fenômenos e 
tomada de decisões

I A A A A A A A C

Construir, ler e interpretar tabelas, listas, 
diagramas, planilhas, quadros e gráficos, 
considerando os elementos que os compõem, 
em diferentes situações sociais que se 
apresentem, para compreensão de fenômenos 
e tomada de decisões

I A A A A A A A C

Álgebra e 
Funções

Reconhecer a álgebra como forma de 
registro genérico historicamente construído 
pela humanidade, que adota variáveis 
representativas de números em situações de 
quantificação e mensuração

--- --- --- I A A A A C

Compreender que as relações e funções 
algébricas possibilitam a representação formal 
de diversos fenômenos e auxiliam na tomada 
de decisões e antecipação de resultados 
possíveis

--- --- --- --- I A A A C

Compreender, representar e resolver diferentes 
situações que envolvam igualdades e 
operações matemáticas que tenham termos 
desconhecidos

I A A A A A A C R

Conhecer diferentes possibilidades de 
representação algébrica em situações que se 
organizam de forma sequencial, permitindo 
conhecer qualquer elemento de sua coleção, a 
partir das regras estabelecidas

I A A A A A A A C

Apresenta-se ainda a indicação de mais uma leitura possível da organização 
dos Conceitos Matemáticos, mapeando a evolução esperada de cada um ao longo dos 
nove anos do Ensino Fundamental. A organização desse quadro é fruto das discussões 
estabelecidas com os/as professores/as de Matemática, nos diferentes anos escolares 
durante a elaboração da Proposta Curricular (2016). Vários conceitos colaboram para 
o alcance de vários objetivos concomitantemente, na superação da fragmentação do 
conhecimento e pretensão de uma formação integral dos/das estudantes.
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Tabela 2: Eixos e Conceitos da Matemática

EIXOS CONCEITOS 1.º 
Ano

2.º 
Ano

3.º 
Ano

4.º 
Ano

5.º 
Ano

6.º 
Ano

7.º 
Ano

8.º 
Ano

9.º 
Ano

Números e 
Operações

Número e suas funções I A C R R R R R R
Sistemas Numéricos I A C R R R R R R
Sistema de Numeração Decimal I A A C R R R R R
Operações no SND I A A C R R R R R
Números Naturais I A A A A C R R R
Operações com Naturais I A A A A C R R R
Múltiplos e Divisores -- I A A A C R R R
Números primos -- -- -- I A C R R R
Números inteiros -- -- -- -- I A C R R
Operações com inteiros -- -- -- -- I A C R R
Números racionais I A A A A A A C R
Operações com racionais -- -- -- -- I A A C R
Números irracionais -- -- -- -- -- I A A C
Números reais -- -- -- -- -- -- I A C

Geometria

Plano cartesiano I A A A A C R R R
Espaço I A A A A C R R R
Simetria I A A A A A A C R
Figuras planas (polígonos e não polígonos) I A A A A C R R R
Figuras espaciais (poliedros e não poliedros) I A A A A C R R R
Lugar geométrico I A A A A A A C R
Retas I A A A A C R R R
Perímetro -- I A A A C R R R
Ângulos -- I A A A A C R R
Área -- -- I A A A C R R
Elementos das figuras geométricas I A A A A A C R R
Semelhança -- -- -- I A A C R R
Congruência -- -- I A A A C R R
Teorema de Pitágoras -- -- -- -- -- -- -- I A/C
Teorema de Tales -- -- -- -- -- -- -- I A/C
Relações métricas do triângulo retângulo -- -- -- -- -- -- -- I A
Razões trigonométricas -- -- -- -- -- -- -- -- I/A

Grandezas e 
Medidas

Medidas de comprimento I A C R R R R R R
Medidas de superfície I A A A A A C R R
Medidas de capacidade I A A A C R R R R
Medidas de massa I A A A C R R R R
Medidas de volume I A A A A A A A C
Medidas de tempo I A A C R R R R R
Medidas de temperatura -- -- -- I A A C R R
Sistema monetário I A A A A C R R R
Proporcionalidade -- -- -- I A A C R R

Estatística e 
Probabilidade

Estimativa I A A A A A C R R
Eventos I A A A A C R R R
Variáveis I A A A A A A A C
Dados quantitativos I A A C R R R R R
Tabelas, listas, diagramas, planilhas e 
quadros I A A A A A A A C

Gráficos I A A A A A A A C
Média -- -- -- I A C R R R
Moda I A A A A A A A C
Mediana -- -- -- -- I A A A C
Probabilidade -- -- -- I A A C R R
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EIXOS CONCEITOS 1.º 
Ano

2.º 
Ano

3.º 
Ano

4.º 
Ano

5.º 
Ano

6.º 
Ano

7.º 
Ano

8.º 
Ano

9.º 
Ano

Álgebra e 
Funções

Relações por atributos I A C R R R R R R
Relações numéricas I A A A A C R R R
Sequências I A A A A A A A A
Operações inversas I A A A A A C R R
Razão e proporção -- -- -- I A A C R R
Regra de três -- -- -- -- I A C R R
Juros -- -- -- I A A A C R
Variável I A A A A A C R R
Incógnita I A A A A A C R R
Equações do 1º grau -- -- -- -- -- I C R R
Sistemas de equações do 1º grau -- -- -- -- -- -- I A C
Expressões algébricas -- -- -- -- -- I A C R
Polinômios -- -- -- -- -- -- I A/C R
Equações do 2º grau I A/C
Sistemas de equações do 2º grau -- -- -- -- -- -- -- -- I/A
Função do 1º grau -- -- -- -- -- -- -- I A
Função do 2º grau -- -- -- -- -- -- -- -- I

Importante salientar que os conceitos apresentados se complementam e são 
interdependentes, então cabe aos/às professores/as estabelecer essas relações e 
propor formas de promover sua integração em suas propostas pedagógicas. Além disso, 
de forma alguma se pretende defender o desenvolvimento do ensino de Matemática 
de forma linear e sistemática em que movimentos nessa estrutura não possam ser 
realizados. Considerando os diferentes ritmos de aprendizagem e as individualidades 
— de quem ensina e de quem aprende — o quadro pretende oferecer um parâmetro 
geral de organização do planejamento de trabalho na Rede como um todo. No entanto, 
torna-se imprescindível ao/à professor/a ouvir a voz dos/das estudantes, compreender 
seus anseios e potencialidades, buscando com os/as estudantes oportunidades de 
aprendizagem coletivas e individuais.

Por fim, observa-se que esse documento orientador da formação busca colaborar 
com a qualificação do espaço formativo, indo ao encontro da perspectiva de Educação 
Matemática estabelecida na Proposta Curricular (2016). Para atingir os objetivos 
traçados, torna-se necessário, além da apropriação dos conceitos matemáticos supra-
citados, proporcionar a ampliação destes, valorizando conhecimentos e vivências que 
contribuam com a formação integral dos/das estudantes. 

Buscando oferecer suporte à compreensão da proposta do Componente Curricular 
de Matemática instituída, auxiliando os/as professores/as na tomada de decisões 
durante o planejamento e execução de seus planos de docência, é que a formação 
continuada adota os seguintes objetivos:
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1. discutir as concepções filosóficas e epistemológicas defendidas na Proposta Cur-
ricular da Rede, acerca da Matemática e da Educação Matemática;

2. apresentar os conceitos basilares à proposta de Educação Matemática para for-
mação do sujeito integral, considerando as diferenças individuais;

3. abordar os elementos da Didática da Matemática, refletindo acerca da influência 
destes no planejamento, execução e avaliação em Educação Matemática na pers-
pectiva defendida;

4. promover debates, reflexões e elaboração de propostas que considerem os/as es-
tudantes a partir de sua realidade local e os resultados alcançados nas avaliações 
institucionais da Rede, valorizando diferentes conhecimentos e experiências vi-
vidas, além das especificidades de cada grupo, observando o ano de escolarização 
e possibilidades de abordagem dos conhecimentos matemáticos;

5. realizar oficinas para estudo, discussão e socialização de propostas de encami-
nhamentos metodológicos, a partir das tendências atuais para o ensino de Ma-
temática, levando em conta ações e projetos existentes na Rede e as concepções 
defendidas na Educação Matemática.

5.1 CONCEPÇõES ACERCA DA MATEMÁTICA 
E DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Os documentos orientadores da RMEF apresentam a Matemática como sendo:

 [...] 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. [E, ainda, é] uma ferramenta especialmente 
adaptada ao tratamento das noções abstratas de qualquer natureza e, 
neste domínio, seu poder é ilimitado. [Além disso,] ela é uma linguagem, 
isto é, uma maneira de representar e falar ou escrever sobre quantidades 
e formas. (FLORIANÓPOLIS, 2008, p. 142). 

Portanto, a Matemática é compreendida fundamentalmente como Ciência — 
que apresenta leis internas e conhecimentos específicos que lhe regem — e como 
Linguagem, por consistir em uma leitura e representação do mundo. Cabe assim, pensar 
no processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, a partir dessa compreensão o 
que demanda reflexões e estudos sobre as implicações no contexto educacional.

Dessa forma, a Educação Matemática é evidenciada, pois é o campo de estudos 
que discute os processos de ensino de aprendizagem da Matemática, refletindo sobre 
que Matemática será ensinada, para que, para quem e como. Pensando na formação 
integral dos/das estudantes, a proposta aqui é ampliar as discussões da Educação 
Matemática para uma dimensão que tem como objetivo desenvolver a criticidade a 
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partir da reflexão, que levem a Matemática para além do processo educacional, tendo 
o fortalecimento da democracia como fim: a Educação Matemática Crítica.

Contemplar nas formações dos/das professores/as que ensinam Matemática as 
concepções defendidas nos documentos orientadores da Rede demanda discutir criti-
camente com os diferentes grupos as correntes existentes, confrontá-las e promover 
a tomada de consciência pelos sujeitos em formação a partir da reflexão, exposição de 
ideias e estudos individuais e coletivos.

5.2 CONCEITOS bASILARES À PROPOSTA DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA PARA FORMAÇÃO INTEGRAL

A contribuição da Educação Matemática para a formação integral demanda 
compreender e discutir qual a definição de integralidade na formação humana que é 
adotada. É preciso retomar as diretrizes e propostas da Rede para que os/as professo-
res/as se apropriem dessa discussão em suas diversas dimensões.

Para tanto, torna-se fundamental discutir crítica e conscientemente o significado 
das “diferenças na escola” e da proposta de “Educação Inclusiva”, as quais sustentam as 
discussões do papel da escola e das diferentes Áreas do Conhecimento na formação de 
todos os sujeitos, independentemente das especificidades que possam apresentar. A 
escola, como local de formação humana, não pode categorizar os sujeitos em formação, 
excluindo esse/essa ou aquele/aquela do processo; deve sim organizar-se para cumprir 
seu papel social que é promover a aprendizagem com vistas à inclusão social e ao 
desenvolvimento de uma sociedade democrática e que preserva a cidadania.

Discutir o significado de Numeralização e de Alfabetização Matemática, refletir 
acerca das possibilidades de dar significado a Matemática escolar, possibilitando aos/
às estudantes ancorar novos conhecimentos a seus conhecimentos prévios, torna-se 
imprescindível. Além desses conceitos, é de suma importância que os/as professores/
as socializem suas vivências atinentes ao desenvolvimento das representações simbó-
licas que dão sustentação à abstração das ideias matemáticas. É com a compreensão 
desse processo que se oferece suporte à compreensão de como as ideias abstratas 
podem ser internalizadas a partir de situações externas. Dessa forma, a teoria da 
aprendizagem para a apropriação dos conceitos matemáticos é uma discussão rica para 
a Área, precisando ser incorporada e ampliada no processo de formação continuada 
dos/das professores/as.  

5.3 DIDÁTICA DA MATEMÁTICA:  
PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO

Os elementos que permeiam as discussões da Didática para a organização do 
Componente Curricular de Matemática e sua influência para o planejamento das 
ações pedagógicas, execução das propostas e avaliação do processo de ensino e da 
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aprendizagem dos/das estudantes são reflexões necessárias à atuação dos/das pro-
fissionais que ensinam Matemática nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, 
subsidiando sua consciência e elaboração de propostas pedagógicas que venham ao 
encontro das especificidades dos/das estudantes e dos conhecimentos trabalhados.

Os estudos na Didática da Matemática também se tornam importantes, visto que 
podem oferecer suporte ao trabalho com os conceitos matemáticos, pois observam as 
especificidades da própria Área. A formação inicial de professores/as, historicamente, 
vem negligenciando o estudo nessa Área. Torna-se, portanto, imprescindível oferecer 
oportunidades de aprofundamento dos estudos na formação continuada dos/das 
professores/as.  

Esses estudos podem oferecer melhor sustentação às práticas que já ocorrem e 
auxiliar na tomada de decisões relacionadas ao encaminhamento de suas propostas. 
Compreender seus significados, conseguindo relacionar as suas práticas pode suscitar 
reflexões e discussões, novas proposições e a qualificação do trabalho desenvolvido 
pelos grupos de professores/as no seu contexto de atuação.

Ou seja, promover a compreensão sobre: como realizar a organização didática 
dos conceitos matemáticos científicos para conhecimentos escolares ensináveis; 
como estabelecer e manter o contrato didático que estabelece os papéis dos sujeitos 
no processo de ensino e de aprendizagem, aproximando da perspectiva defendida 
na Proposta Curricular (2016) para a Área; como promover os diferentes momentos, 
propostos pelas situações didáticas, para acessar aos conhecimentos matemáticos 
e para que os/as estudantes consigam se apropriar desses, compreendendo sua 
importância para resolução de problemas; verificar o que significa obstáculo de 
aprendizagem e qual sua influência para compreensão das ideias matemáticas; como 
se dá a relação ferramenta-objeto em que as ideias e conceitos matemáticos podem 
ser encarados com distintas funções; quais as possibilidade de exploração dos estudos 
de registros de representação semiótica, que discutem as diversas possibilidades de 
representação de um objeto matemático, desenvolvendo a capacidade de distinguir 
o objeto matemático de suas representações possíveis; como se estabelece a Teoria 
dos Campos Conceituais e como esse exerce influência sobre a maneira comumente 
empregada de organizar o ensino dos objetos matemáticos.

Sabe-se ainda que os estudos acerca desses elementos pelos/pelas professores/as, 
para posterior verificação da relação com sua prática, podem embasar-se nos estudos 
de diversos pesquisadores e epistemólogos da Matemática. Mas para que a prática seja 
coerente com as indicações da Proposta Curricular (2016), é necessário que exista um 
alinhamento conceitual que torne possível trabalhar de forma coerente em cada uma 
das unidades educativas da RMEF.

Outro ponto importante a ser discutido, levando em conta seu significado e 
operacionalização, é o processo de avaliação. Os elementos da Didática da Matemática 
oferecem subsídios para pensar a avaliação como processual, diagnóstica e formativa, 
como defendida na RMEF e marcadamente trabalhada na parte inicial da Proposta 
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Curricular (2016). A avaliação deve superar a discussão de sucesso e fracasso na 
aprendizagem, não apenas no Componente Curricular de Matemática, mas em todos os 
Componentes Curriculares. 

5.4 FORMAÇÃO DOS/DAS ESTUDANTES A PARTIR DE 
INDICADORES ObTIDOS NAS AVALIAÇõES, VALORIZANDO 
DIFERENTES CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS VIVIDAS: 
DO LOCAL AO GLObAL

A partir de uma proposta de formação integral, em que os/as estudantes exerçam 
o papel ativo no processo de ensino e de aprendizagem, destaca-se que os espaços de 
formação docente precisam promover debates, reflexões, pesquisas e momentos de 
elaboração e socialização de propostas de abordagem dos conhecimentos matemáticos, 
considerando a individualidade de cada grupo de estudantes e em qual organização 
social estão inseridos. Torna-se necessário compreender que conhecimentos os/as 
estudantes possuem, de onde é possível partir.

Quando se pensa nos conhecimentos matemáticos especificamente, hoje a Rede 
possui uma estrutura de Avaliação instituída — em especial a Prova Floripa — em que 
indicadores oferecem um ponto de partida para pensar nas propostas de intervenções 
pedagógicas. Desta forma, os/as profissionais da educação podem analisar o resultado 
da RMEF, das Escolas, das Turmas e de cada um/uma dos/das estudantes, para ter mais 
informações sobre as operações cognitivas que os/as estudantes já desenvolveram ou 
ainda precisam desenvolver.

Sendo assim, entende-se que esse é mais um suporte para perceber o que precisa 
ser abordado em relação aos conceitos da Matemática. Essas informações, aliadas as 
muitas outras maneiras de conhecer o processo de aprendizagem de cada estudante, 
são importantes para pensar os encaminhamentos pedagógicos visando a equidade e a 
formação humana integral.

Neste cenário de avaliações externas, nem sempre bem-intencionadas, é necessá-
rio ter cautela. Esse Componente Curricular marca a preocupação com dimensão social 
e local dos conhecimentos matemáticos que, muitas vezes, é ignorada no contexto 
educacional: são as discussões relacionadas à Etnomatemática. Esse fato não ocorre 
apenas porque existem avaliações externas, mas sim porque alguns/algumas professo-
res/as não conseguem superar o modelo de formação escolar a que foram submetidos/
as, supervalorizando formas de abordagens da Matemática instituídas historicamente 
e desconectadas do que se vivencia em Matemática nas atividades cotidianas. 

Para tanto, salienta-se que a reflexão está no impacto que a Matemática escolar 
tem na vida social dos sujeitos, visto que, muitas vezes, não são estabelecidas as 
relações existentes entre conhecimentos científicos e o entorno social. Os resultados 
dessa forma de conduzir os estudos em Matemática na escola precisam ser analisados 
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com maior cuidado pelos/pelas professores/as, a partir de reflexões como: a propósito 
de quem ou de quê está essa formação dos/das estudantes?

Para além da epistemologia da Matemática que se ensina, tendo como foco seus 
sentidos e a relação com o mundo, é que se defende a discussão da abordagem dos co-
nhecimentos matemáticos na escola articulada às demais Áreas do Conhecimento. 
A abordagem interdisciplinar vem ao encontro da discussão acerca do impacto do 
conhecimento matemático em diferentes contextos e situações. Atualizar a forma-
ção requer a percepção de que não há mais sentido na apresentação de regras e algo-
ritmos matemáticos sem reflexão e tomada de consciência pelos/pelas estudantes. 
Para a apropriação da linguagem matemática é preciso superar a fragmentação da 
formação do sujeito, surgindo de um processo de elaboração conceitual sustentada 
na integralidade, possibilitando a compreensão das possibilidades de recorrer aos 
conhecimentos matemáticos em diversas situações e contextos, mesmo esses não 
pertencendo a um modelo previamente estabelecido. Não é a desvalorização do 
conhecimento do Componente Curricular, mas sim a potencialização dele através 
da articulação com outras Áreas de Conhecimento, promovendo o desenvolvimento 
de ambos.

Para atender essa demanda, as reflexões realizadas durante as formações 
dos/das professores/as precisam ter como foco a estrutura o trabalho docente que 
favoreça a abordagem de tal perspectiva. O desafio posto é pensar em formas de ex-
plorar a contextualização e a interdisciplinaridade no processo de ensino, de forma 
que a aprendizagem se desenvolva a partir de uma postura ativa do/da estudante 
no processo. 

5.5 OFICINAS PARA ESTUDO, DISCUSSÃO E SOCIALIZAÇÃO DE 
PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS

Assim como defendido anteriormente é necessário pensar o sujeito de forma inte-
gral e, por conseguinte, dessa mesma maneira o ensino e a aprendizagem. A proposta 
para isso é promover, durante os encontros de formação docente, momentos de refle-
xões sobre as possibilidades de práticas pedagógicas que promovam essa formação 
na RMEF. Isso não significa prescrever formas de como fazer, mas sim refletir sobre a 
prática e trocar boas experiências.

A realização de oficinas de estudo, discussão e socialização de propostas peda-
gógicas se revela como possibilidade de organização dos encontros, tendo como foco 
realizar a análise individual e coletiva de vivências práticas dos sujeitos em formação. 
Essa proposta remete ao exercício de pesquisar a sala de aula, tendo em mente que 
sempre é necessário interagir para melhor refletir e validar ou rever os conhecimentos. 

Além disso, essas oficinas devem ser espaços privilegiados de estudos acerca 
das tendências atuais para o ensino de Matemática, possibilitando aprofundamentos 
e debates pelos diferentes grupos de professores/as que ensinam Matemática na 
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RMEF. Destacamos aqui a formação em abordagens como: Resolução de Problemas, 
Modelagem Matemática, Investigações Matemáticas, Uso da História da Matemática, 
Projetos em Educação Matemática, Tecnologias digitais educacionais para o ensino de 
Matemática, Utilização de Jogos, Brincadeiras e Materiais Manipuláveis para o ensino 
de Matemática, entre outros.

A Educação Matemática, na RMEF, alçou novos caminhos nos últimos anos que 
precisam ser consolidados a partir da qualificação das práticas pedagógicas do coletivo 
de professores/as.  

Uma das boas experiências formativas pode ser aquela promovida pelo material 
trabalhado no Programa Ministerial intitulado Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (PNAIC). Nesse caso, a experiência da RMEF é muito rica, e desde 2014, 
promove significativas mudanças na compreensão da Matemática e da Educação 
Matemática nos Anos Iniciais com base no PNAIC, mas para além dele.

Além disso, a Rede vem alcançando, ano após ano, resultados importantes nas 
Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), o que vem geran-
do um movimento de motivação para aprendizagem em Matemática, envolvendo os/as 
estudantes e também os/as seus/suas professores/as. Outra experiência significativa 
é o Projeto de Estudantes Monitores de Matemática, que surge da OBMEP, dando visi-
bilidade às conquistas dos/das estudantes. Em algumas unidades educativas da Rede 
existem experiências inovadoras com os Laboratórios de Matemática constituídos 
como espaços/tempos educativos de pensar os conhecimentos matemáticos e acessar 
aos recursos didáticos da Área.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, observa-se a importância da adesão do 
município de Florianópolis ao movimento nacional de Rede de Feiras de Matemática, 
conveniado à Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM). Movimento 
inicialmente catarinense, consolidado pela sua regularidade e organização de mais de 
trinta anos, hoje contando com a participação de dezesseis estados brasileiros, no qual a 
RMEF passou a agregar-se oficialmente desde 2015. Nesse ano a Secretaria Municipal 
de Educação de Florianópolis organizou a I Feira Municipal de Matemática/II Feira 
Regional de Matemática. Esse evento faz parte do calendário escolar, garantindo sua 
regularidade e assumindo sentido porque é abraçado por professores/as e estudantes. 
Nele, são apresentados a toda comunidade escolar os resultados de propostas de 
práticas, projetos, produções matemáticas dos/das estudantes, experiências interdis-
ciplinares ou disciplinares, materiais didáticos elaborados ou utilizados nas aulas de 
matemática. É um evento aberto para visitantes, para além da Rede e do município. 
Constitui-se como um espaço democrático de socialização de conhecimentos e um 
momento primordial para a disseminação de boas práticas.

As oficinas realizadas nos encontros de formação continuada de Matemática 
precisam trabalhar essa proposta como uma Política com e para a Rede.
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PARA SAbER MAIS [Sugestões de fontes de pesquisa e materiais para formação]

Sites de periódicos:

EMP: Revista Educação Matemática Pesquisa (PUCSP) 

BOLEMA: Boletim de Educação Matemática (UNESP)

REVMAT: Revista Eletrônica de Educação Matemática (UFSC)

Sociedade Brasileira de Educação Matemática em Revista (SBEM)

Site da Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM) 

ZETETIKÉ: Revista de Educação Matemática (UNICAMP)

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (MEC)

Objetos de Aprendizagem em Matemática (USP)

MD Mat: anos iniciais (UFRGS)

Objetos de Aprendizagem: Laboratório Virtual de Matemática (UNIJUÍ)

A Matemática e os Jogos

Vídeos e filmes on-line:
Coleção de vídeos da TV Escola: Arte e Matemática 

Debate: Um ensino de Matemática voltado para a vida

Roda de Conversa: Paulo Freire entrevistado por Ubiratan D’Ambrósio

Entrevista: Leitura e resolução de problemas

Documentário: Projeto arte indígena na Matemática

Debate: Matemática e culturas africana e afro brasileira

Debate: Alfabetizando com os números

Animação: A beleza da Matemática

Desenho animado: Donald no País da Matemágica

Desenho animado: Ursinho Pooh 1, 2, 3: Descobrindo os Números e as Contas

Filme: A história do número 1

Oficina: Construindo o Ábaco alternativo

Oficina: Construindo o Quadro Valor Lugar de papel

Oficina: Construindo os Discos das Frações
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62
(Re)Pensando a Formação 

Continuada para o Componente 
Curricular de Ciências

Apresentam-se aqui os desafi os para a formação continuada dos/das professores/
as que atuam no Ensino Fundamental nas unidades educativas da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis (RMEF), no Componente Curricular de Ciências da Natureza, 
tendo em vista as perspectivas trazidas pela Proposta Curricular (2016). As discussões 
e concepções abordadas buscam produzir com os/as professores/as subsídios para 
organizarem propostas de práticas pedagógicas que contribuam com a formação 
integral dos/das estudantes e que considere a emancipação, a autonomia e a liberdade 
como princípios para uma cidadania ativa e crítica, que possibilite o desenvolvimento 
humano pleno e a apropriação crítica do conhecimento e da cultura.

Em nome da coerência com essa perspectiva, a formação continuada dos/das 
professores/as da Área de Ciências da Natureza se constitui através de ricas expe-
riências de aprendizagem, com a socialização de boas práticas, estudos e discussões 
teóricas de temas relacionados à Área. Enfi m, a formação é marcada por espaços/
tempos de estudo organizado dos acontecimentos, de pesquisa e de incentivo à leitu-
ra científi ca da Área, sempre voltadas para a refl exão e o aprimoramento da prática 
dos/das profi ssionais da educação. 

Ainda, ressalta-se a importância da autoformação para compor a formação conti-
nuada, nas quais os/as professores/as apropriam-se dos objetos de seus trabalhos, num 
processo formativo contínuo, fornecendo-lhes meios para a qualifi cação profi ssional. 
Sendo assim, e com base nos conhecimentos do grupo, a formação se constitui também 
em um espaço/tempo de informação e de divulgação dos projetos implementados pela 
Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, visando à qualifi cação da escolari-
zação e dos/das profi ssionais da Rede.

Compondo esse cenário apresenta-se que a RMEF possui três perfis principais 
de professores/as responsáveis pelo ensino de Ciências: o/a professor/a Auxiliar de 
Atividades de Ciências — que pode ser licenciado/a em Ciências, Química ou Biologia, 
atuante nos Laboratórios de Ciências, nos Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino 
Fundamental; o/a professor/a Licenciado em Ciências — que atua nas turmas dos 
Anos Finais do Ensino Fundamental; e os/as professores/as pedagogos/as, também 
responsáveis pelo ensino de Ciências nos Anos Iniciais e no Apoio Pedagógico no Ensino 
Fundamental.
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Dessa forma, pensar a formação para esse Componente Curricular significa ter 
o compromisso com a produção dos conhecimentos em Ciências da Natureza para 
esses vários grupos profissionais. Com base nisto, iniciam-se as reflexões acerca 
da compreensão de quem são os/as professores/as responsáveis pelo ensino de 
Ciências. 

Outra base que fundamenta essa Área são as escolhas metodológicas que 
permitem ao/à professor/a um trabalho de fato integrador. Sem dúvida, uma 
questão importante no que concerne às discussões metodológicas é o alinhamento 
metodológico da Área estar comprometido com as discussões contidas na Proposta 
Curricular (2016) e atuar com base nos fundamentos epistemológicos que sinali-
zam escolhas metodológicas que permitam ao/à professor/a um trabalho de fato 
integrador. 

Com relação à metodologia, se propõe para esse Componente Curricular, três dife-
rentes formas de organização da ação docente: atividades de aprendizagem, projetos 
ou sequências didáticas. Esses encaminhamentos já se historicizaram na RMEF e são 
amplamente conhecidos pelos/pelas professores/as. 

Todos os três encaminhamentos têm como abordagem metodológica o desejo de 
que o conhecimento possa fazer sentido para os/as estudantes, buscando responder 
aos seguintes questionamentos: O que estudar? Por que estudar esse objeto de conhe-
cimento? Quais são os motivos de realizar cada uma das ações e das operações exigidas 
ao longo dos estudos?

Frequentemente, em se tratando de escolhas metodológicas para o ensino da Área 
de Ciências da Natureza, os/as profissionais da Rede têm preferido a construção de 
projetos. Por isso, passa-se a discutir de forma mais aprofundada, os seguintes tópicos: 
centros de interesses, projetos de trabalho, tema gerador e construção de um projeto 
coletivo para a escola.

A proposta dos centros de interesses defende que os/as estudantes se interessam 
por aquilo que eles/elas podem necessitar no futuro, propondo a organização da prática 
pedagógica em três fases: observação, associação e expressão. Dessa forma, o/a estu-
dante descobre seus focos de interesse através da observação, sendo posteriormente 
incentivado a associar os focos de interesse ao que já sabe e ao conhecimento siste-
matizado. Através da livre expressão (desenho, escrita ou outra forma de linguagem) 
o/a estudante registra o conhecimento adquirido. A escolha do tema está vinculada 
à realidade do/da estudante, podendo também ser proposto pelo/pela professor/a e 
escolhido coletivamente.

Os projetos de trabalho têm como pressuposto o fato de o/a estudante buscar no/
na professor/a uma orientação para resolver seus problemas cotidianos. A metodologia 
de projetos pode ser subdivida em três momentos: avaliação inicial, em que se faz o 
levantamento de repertório; levantamento de propostas possíveis, avaliação e replane-
jamento e; sistematização, onde o conhecimento é apropriado. O objetivo dos projetos 
de trabalho é ensinar ao/à estudante através da resolução de problemas vinculados à 
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informação que o permite aprender. A aprendizagem, então, encontra suporte no que 
eles/elas já sabem, sendo prevista uma estrutura lógica e sequencial dos conceitos e a 
realização de uma avaliação constante.

Os temas geradores têm como objeto de estudo a construção de aulas práticas, 
alargando as possibilidades que levem a pensar, agir e refletir sobre o que se ensina 
e sobre o que se aprende. É a união da teoria e da prática, pressupondo um estudo 
da realidade que relacione situações significativas, orientando para sua discussão, 
interpretação e representação. Os momentos pedagógicos são divididos no estudo da 
realidade, na organização do conhecimento e na aplicação do conhecimento. O tema 
gerador favorece ações interdisciplinares na orientação curricular, proporcionando a 
ruptura com o senso comum e adoção do diálogo em sua essência.

A construção de um projeto coletivo para a escola pode ser viabilizada pela adoção 
das práticas pedagógicas anteriores, o que auxilia na elaboração de propostas peda-
gógicas que valorizam as diferenças do grupo, possibilitando explorar a historicidade 
de cada estudante. No entanto, para que essa perspectiva seja transformadora, é ne-
cessária a garantia das condições mínimas para a construção coletiva do projeto o que 
pressupõe que as atividades administrativas e gerenciais da escola sejam conduzidas 
na perspectiva da democratização das relações internas e pedagógicas. Além disso, 
essa proposta aponta a necessidade de que o trabalho docente seja valorizado, o que 
implica na criação de condições objetivas como: apoio material; troca de experiências 
entre os/as professores/as, acesso a materiais didático-pedagógicos e a participação 
dos pais e da comunidade local.

Nosso pressuposto é de que no processo educativo, o conhecimento emerge do 
movimento dialético entre as vivências discentes já firmadas no cotidiano e aquelas 
que passam a se consolidar no espaço escolar. E esse movimento decorre das condições 
objetivas que envolvem o aprender e o ensinar, bem como as expectativas sociais em 
relação ao que se ensina e o que se aprende. Por isso, a escolha da metodologia de 
ensino, que constitui caminho para a aprendizagem, precisa considerar critérios que 
independam de preferências circunstanciais ou vontades arbitrárias.

Neste sentido, é importante que se registre que é prerrogativa das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2013) que os/as professores/as ao 
planejarem suas aulas levem em conta a diversidade sociocultural e os diferentes 
interesses e necessidades dos/das estudantes quanto à escolha das metodologias e 
estratégias de ensino. E acrescenta, ainda, que:

 [...] são também importantes metodologias de ensino inovadoras, distintas 
das que se encontram nas salas de aula mais tradicionais e que, ao contrário 
dessas, ofereçam ao estudante a oportunidade de uma atuação ativa, 
interessada e comprometida no processo de aprender, que incluam não 
só conhecimentos, mas, também, sua contextualização, experimentação, 
vivências e convivência em tempos e espaços escolares e extraescolares, 
mediante aulas e situações diversas, [...] (BRASIL, 2013, p. 181).
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Nessa perspectiva, no ensino de Ciências é preciso desenvolver atividades 
planejadas e contextualizadas, levando em consideração os conhecimentos prévios 
dos/das estudantes e suas ideias a partir do vivido em sua realidade pessoal, promo-
vendo a compreensão e apropriação de conhecimentos, sendo a memorização uma 
consequência da aprendizagem, mas nunca compreendida como o objetivo final do 
ensino. Dessa forma, o ensino de Ciências deve despertar a reflexão científica e 
promover a apropriação de conhecimentos das Ciências e Tecnologias, não podendo 
se caracterizar como mero repasse de informações, em que a problematização 
desponta como uma condição primordial no processo de reflexão e construção do 
conhecimento.

Outro grande desafio, para a composição dessa proposta está em considerar a 
importância das esferas simbolizadora, social e produtiva como intimamente interli-
gadas no ensino e na aprendizagem das Ciências da Natureza.

Para isso, torna-se relevante perceber que a esfera simbolizadora trata da 
cultura trazida pelos/pelas estudantes e representa o conhecimento utilizado para 
explicar a ordem do mundo natural e social em que vivem, sendo elaboradas junto 
com a linguagem. Essas visões de mundo e valores próprios, muitas vezes, são par-
tilhadas pelos/pelas estudantes de uma mesma comunidade. Dessa forma, torna-se 
importante ao/à professor/a conhecer essa realidade cultural, considerando o que 
o/a estudante entende acerca dos fenômenos e situações presentes em seu dia a dia. 
Nessa perspectiva, o/a professor/a poderá utilizar modos diferenciados para dar sen-
tido às discussões, tensionando os conhecimentos científicos com as compreensões 
trazidas pelos/pelas estudantes a partir da experiência vivida. 

A esfera social, por sua vez, pode ser entendida a partir de quatro dimensões: 
unidade familiar, escola, trabalho e outras relações sociais. Na unidade familiar se 
encontra o grupo de relações que sustentam material e afetivamente o cotidiano, 
ocorrendo com elevada frequência e intensidade, gerando regras de convivência, 
valores, expectativas e conhecimentos que lhes são próprios. É importante observar 
que grande parte do conhecimento gerado nas Ciências da Natureza foi extraída de 
problemas do cotidiano ou que afetam este cotidiano. Assim, as questões trabalhadas 
na escola devem estabelecer relações com o cotidiano dos/das estudantes, visando 
aproximá-los/las desta Área, sem perder de vista o papel de dar acesso e promover a 
aprendizagem dos conhecimentos científicos, a partir de adequações didáticas. 

As indagações científicas devem ser instigantes e compreensíveis para que 
agucem a curiosidade dos/das estudantes, envolvendo-os/as no processo de ensino e 
de aprendizagem. Enfrentar situações-problema, trabalhando em grupo e resolvendo 
problemas, de forma individual e coletiva, são aspectos necessários para a exploração 
das possibilidades de participação de cada estudante. Para isso, as Ciências da 
Natureza devem ser apresentadas como um projeto não acabado, mas aberto para a 
expressão dos indivíduos e à produção coletiva, desmistificando a Ciência como um 
conhecimento restrito para poucos.
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O trabalho é uma dimensão da sociabilidade gerada pela entrada no mundo do 
trabalho, onde a convivência é marcada pela impessoalidade das relações. Muitas 
vezes o/a estudante já pertence a esse mundo, assumindo novas responsabilidades e 
tarefas. Nesse contexto, também ocorre um fluxo de informações a ser consideradas. 
As Ciências da Natureza contribuem na reflexão acerca dessa realidade, podendo 
explorar tais informações e auxiliar o/a estudante a estabelecer as relações com os 
conhecimentos que podem auxiliá-lo/la na compreensão de situações e na tomada de 
decisões. 

A dimensão que contempla as outras relações sociais leva em consideração as 
possibilidades de participação em situações de escolha, em que precise se posicionar 
e, para tanto, precisa acessar conhecimentos que fundamentem suas decisões. 
Refletir nas aulas de Ciências, por exemplo, sobre o impacto do avanço frenético dos 
aparelhos tecnológicos eletroeletrônicos, que contribuem para a grande produção 
de lixo tecnológico, e sobre as consequências da criação de organismos transgênicos, 
podem contribuir com a formação crítica dos/das estudantes.

Por fim, a esfera produtiva está diretamente relacionada à capacidade humana 
de intervir no ambiente natural e nas relações sociais. A capacidade de prolongamen-
to da vida média da humanidade ocorre no mesmo período em que a camada de ozônio 
se encontra ameaçada, gerando o efeito estufa, riscos de desertificação e ameaça 
aos estoques de água doce. A mesma Ciência produtora de tecnologias responsáveis 
por intervenções destruidoras do meio ambiente também é apresentada como fonte 
de possíveis soluções. Nesse sentido, é importante apresentar aos/às estudantes os 
limites e as possibilidades dos conhecimentos científicos, tornando-os acessíveis 
para que possam compreender e atuar sobre os principais desafios contemporâneos 
da humanidade.

Para além dessas três esferas intimamente interligadas deve-se considerar o 
ensino de conceitos mais importante do que os métodos, pois do contrário, pode-se 
reproduzir concepções equivocadas sobre a natureza do pensamento científico. 
Dessa forma, é importante compreender que as Ciências são caracterizadas pelo tipo 
de problema que se propõem a abordar: os problemas científicos.

Nesse sentido o conhecimento conceitual das Ciências da Natureza é a pri-
meira questão metodológica que merece atenção na formação continuada dos/
das professores/as. Isso porque o conhecimento científico sistematizado em leis, 
teorias e modelos complexos, na escola, precisa ser proposto a partir de estudos sobre 
fenômenos, processos e situações que revelem seu significado, possibilitando a sua 
consequente compreensão. Sabe-se que o que dificulta a compreensão dos problemas 
científicos pelos/pelas estudantes é o fato de eles: (i) serem fechados demais, ficando 
tanto vago como possibilitando apenas uma resposta correta; (ii) serem desvincu-
lados do contexto vivido, não remetendo aos problemas da realidade e; (iii) terem 
no enunciado uma linguagem muito formal, com muitas informações, favorecendo 
interpretações dúbias, distantes do/da estudante ou até equivocadas. Dessa forma, 
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torna-se necessário que os/as professores/as realizem reflexões coletivas que lhes 
permitam discutir possibilidades de adequações didáticas, a partir dos diferentes 
contextos da RMEF, para elaboração de propostas pedagógicas que promovam essa 
atividade científica fundamental à formação na Área.

Outra questão metodológica a ser trabalhada no processo de formação con-
tinuada dos/das professores/as se refere ao contexto histórico, social e cultural 
das Ciências. Os conceitos das Ciências da Natureza devem ser relacionados com 
o desenvolvimento histórico, científico e tecnológico, evidenciando seu papel na 
organização social e na formação dos sujeitos. As discussões realizadas acerca das 
relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS)24 propõem temas de estudo 
que promovam a educação científica e tecnológica, observando o seu impacto 
social, aspecto importante para ser explorado pelos/pelas professores/as quando se 
pretende promover a formação humana integral, explorando a visão crítica sobre o 
mundo e a formação e o exercício da cidadania.

A terceira questão a ser evidenciada na formação dos/das professores/as que 
ensinam Ciências, se refere aos processos e práticas de investigação em Ciências 
da Natureza. Este tema está relacionado ao saber fazer científico e ao estudo de 
como os modelos científicos são construídos. Esta formação deve proporcionar 
aos/às professores/as conhecimentos sobre a metodologia científica, enquanto 
objeto de estudo, as possibilidades de elaboração do conhecimento científico e sua 
representação pela modelagem. As questões e os procedimentos de pesquisa, bem 
como o uso e a produção de tecnologias, devem sofrer as adequações necessárias à 
esfera escolar, oportunizando aos/às estudantes a apropriação dos conhecimentos 
básicos acerca do método científico.

A quarta questão metodológica, que precisa estar presente na formação dos/das 
professores/as, diz respeito aos recursos de comunicação utilizados nas Ciências 
da Natureza. Esta questão deverá priorizar as formas próprias de comunicação e 
divulgação do conhecimento científico. O/A professor/a deve possuir domínio dos 
conceitos das Ciências da Natureza e se sentir à vontade para explorar os diferentes 
recursos, tais como figuras, fotografias, desenhos, animações, documentários, 
tabelas, gráficos, cálculos e diferentes mídias, proporcionando aos sujeitos da 
aprendizagem também acessar a esses conhecimentos.

Vale ressaltar a importância da compreensão dos aspectos e possibilidades de 
escrita científica (artigos científicos, relatórios, protocolos de laboratório, livros 
texto, entre outros), devendo essas serem trabalhadas e estimuladas, na busca por 
promover sua utilização — tanto por professores/as quanto pelos/pelas estudantes 
— principalmente na etapa final das atividades de pesquisa em sala de aula, por 

24  Sobre o conceito foram utilizadas as considerações de DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009.
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meio do trabalho atividades de aprendizagem, projetos ou sequências didáticas. O 
ensino da escrita científica consiste em estruturar um texto a partir da lógica de 
uma pesquisa, que se resume em apresentar o problema, os métodos utilizados para 
investigação, os resultados e a sua discussão.

Acredita-se que para o desenvolvimento dos conhecimentos científicos e 
tecnológicos no Ensino Fundamental, o trabalho com a lógica da pesquisa e da 
escrita científica com os/as estudantes é imprescindível. Nesse sentido, a escrita 
científica é um tema estratégico para a formação continuada dos/das professores/
as, visto que possibilita articular as quatro questões metodológicas previamente 
indicadas.

A indicação de temas específicos para a formação continuada é o resultado 
de um diálogo que vem ocorrendo entre os/as professores/as da Rede, os quais 
ressaltam as necessidades frente ao avanço do conhecimento em Ciências da 
Natureza. Junto aos/às estudantes é possível explorar temáticas frequentemente 
veiculadas na mídia, principalmente aquelas que suscitam questionamentos aos/
às estudantes, representando excelentes pontos de partida para o estudo apro-
fundado dos objetivos presentes na Proposta Curricular (2016) atinente a Área 
das Ciências da Natureza.

Nos cursos de formação continuada da RMEF, os/as professores/as costumam 
manifestar excessiva preocupação com a perspectiva metodológica a ser adotada. 
Na busca por tensionar os conhecimentos do cotidiano e os conceitos da Área ddas 
Ciências da Natureza, a seguir serão abordadas ainda mais quatro perspectivas 
metodológicas que podem ser aprofundadas nos processos formativos dos/das 
professores/as que ensinam Ciências. Do ponto de vista da etimologia da palavra, 
metodologia diz respeito à escolha de caminhos a percorrer, visando metas a serem 
alcançadas. No contexto da educação escolar, metodologia se refere ao conjunto das 
ações empreendidas no processo de ensino e de aprendizagem em função dos fins 
educativos e/ou formativos a serem alcançados.

É importante enfatizar que os momentos de formação continuada devem pos-
sibilitar a análise crítica dos recursos para o ensino da Área, refutando os que não 
são adequados, e possibilitando conhecer diferentes recursos possíveis de serem 
utilizados. 

Aliado a estas questões, os/as professores/as encontram um grande desafio: 
tornar o ensino de Ciências prazeroso e instigante, sendo capaz de desenvolver no/
na estudante a Educação Científica — e com ela incorporar o pensamento científico 
como uma prática do cotidiano. Sendo assim, a Ciência passa a estar ao alcance de 
todos/todas e o conhecimento passa a ter sentido.

Assim, ao pensar em modos de abordagem dos conceitos da Área, o/a profes-
sor/a que ensina Ciências poderá se utilizar de diversas estratégias de ensino, 
desde que promovam aprendizagem, como: aula expositiva, debate, jogo, simulação, 
experimentação, estudo do meio, estudo dirigido, trabalhos em pequenos grupos, 
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projeção de audiovisual e painel integrado, seminário, atividades como o trabalho 
com textos, participação em palestras, entrevistas, bem como atividades lúdicas 
diversas. O importante é que as aulas permitam aos/às estudantes serem sujeitos 
ativos no processo de aprendizagem:

Em Ciências Naturais são procedimentos fundamentais aqueles que 
permitem a investigação, a comunicação e o debate de fatos e ideias. 
A observação, a experimentação, a comparação, o estabelecimento de 
relações entre fatos ou fenômenos e ideias, a leitura e a escrita de textos 
informativos, a organização de informações através de desenhos, tabelas, 
gráficos, esquemas e textos, a proposição de suposições, o confronto entre 
suposições e entre elas e os dados obtidos por investigação, a proposição e 
a solução de problemas, são diferentes procedimentos que possibilitam a 
aprendizagem (BRASIL, 1997, p. 29).

Portanto, o objetivo é acessar e compreender os conhecimentos relativos à 
Área e instigar a curiosidade e o interesse dos/das estudantes, contemplando os 
diferentes ritmos de aprendizagem e modos de acessar ao conhecimento. Para 
tanto, importa considerar que o processo de formação humana integral se dá ao 
longo do percurso formativo, o que exige organização institucional de cada uma das 
unidades educativas quanto aos objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação que 
considere uma linha de efetiva continuidade, de modo que o/a estudante, ao final do 
Ensino Fundamental, seja capaz de compreender o mundo a seu redor, tanto quanto 
de preparar-se para participar das mudanças e transformações em curso.

A partir da compreensão de Ciências da Natureza e do ensino de Ciências, os 
objetivos constantes no quadro abaixo foram organizados e especificados, sendo 
sugeridos conceitos relativos a cada um, como segue:



119(Re)Pensando a foRmação continuada PaRa o comPonente cuRRiculaR de ciÊncias

EIXOS OBJETIVOS CONCEITOS
(1.° ao 9.° Ano)

Ambiente e 
Sustentabilidade

Compreender os recursos naturais, renováveis 
e não renováveis, reconhecendo os ambientes 
e a importância de sua utilização de forma 
sustentável

Recursos naturais, renováveis e não renováveis
Ciclos biogeoquímicos
Sustentabilidade

Compreender os fundamentos da ecologia e 
sua importância para manutenção da vida de 
forma sustentável no Planeta Terra

Habitat
População
Nicho ecológico
Cadeias alimentares 
Teias alimentares
Pirâmides de Biomassa
Componentes bióticos e abióticos
Relações ecológicas

Caracterizar os diferentes ecossistemas, 
reconhecendo seus componentes, a 
interdependência entre eles e sua importância 
na continuidade da vida e da biodiversidade no 
Planeta

Ecossistemas 
Biomas 
Biosfera
Relações nos ecossistemas
Conservação Ambiental
Áreas de Preservação Ambiental

Associar ações antrópicas no ambiente e suas 
principais implicações considerando aspectos 
sociais, econômicos e tecnológicos necessários 
para a conservação ambiental

Desmatamento
Poluição
Lixo
Saneamento
Desastres ambientais
Ocupação antrópica nos espaços urbanos e rurais

Planeta Terra e 
Universo

Compreender os elementos da Astronomia 
que possibilitam conhecer a formação e 
características do Universo

Astronomia

Apropriar-se dos conhecimentos sobre as 
características estruturais do Planeta Terra em 
diferentes tempos geológicos 

Astronomia

Conhecer a estrutura física, química e biológica 
da Terra relacionando com as condições 
necessárias para existência da vida

Hidrosfera
Atmosfera
Litosfera

Biodiversidade

Reconhecer as diferentes hipóteses que 
explicam a origem da vida e da Terra para 
compreender o surgimento da diversidade 
biológica

Origens do Universo, da Terra e da Vida
Evolução 

Caracterizar e classificar os seres vivos 
compreendendo o modo como os diferentes 
grupos realizam suas funções biológicas e 
sua interdependência relacionando com as 
diferentes formas de vida

Seres Vivos

Reconhecer a biotecnologia como ferramenta 
para manutenção da biodiversidade 
compreendendo sua influência nas dimensões 
social, econômica e ambiental.

Biotecnologia
Manipulação genética
Melhoramento genético

Interpretar os ciclos biogeoquímicos essenciais 
para a existência da vida e da biodiversidade.

Ciclos do carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e 
enxofre
Ciclo da água

Tabela 3: Eixos e objetivos de Ciências
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EIXOS OBJETIVOS CONCEITOS
(1.° ao 9.° Ano)

Saúde e Bem 
Estar

Compreender que a saúde é um direito e que 
sua manutenção se inter-relaciona com o meio 
social, econômico e ambiental para garantia da 
qualidade de vida

Higiene
Doenças
Alimentos

Conhecer a anatomia, morfologia e fisiologia 
humana e os cuidados para proporcionar 
qualidade de vida e segurança coletiva na 
sociedade

Citologia
Histologia
Sistemas 
Reprodução
Sexualidade

Materiais 
Substâncias e 
Processos

Analisar as características físicas e químicas 
para diferenciar materiais, estabelecer relações 
entre suas propriedades

Matéria 
Átomos
Elementos químicos 
Substâncias químicas
Misturas
Reações químicas

Identificar e caracterizar os diferentes 
tipos de movimento e suas grandezas para 
compreender os fenômenos naturais e 
mecânicos do cotidiano que ocorrem através 
do movimento

Dinâmica e Cinemática: 
aceleração,  
velocidade,  
espaço,  
tempo,  
movimentos retilíneos e circulares
Forças
Leis de Newton

Conhecer os diferentes tipos de ondas, seus 
efeitos e aplicação no dia a dia

Ondas sonoras
Ondas eletromagnéticas 
Ondas mecânicas

Apropriar-se de informações sobre as formas 
de energia: origem, obtenção, transformação e 
fontes propondo estratégias de uso consciente 
para diminuir danos ambientais

Energia 

Conceituar calor e temperatura: estabelecer 
relação e entendera ocorrência de equilíbrio 
térmico
Classificar os materiais como bons e maus 
condutores de calor
Identificar propriedades térmicas da água e 
sua importância na regulação do clima e da 
temperatura corporal

Temperatura
Calor
Equilíbrio Térmico

Apropriar-se dos conceitos sobre os fenômenos 
ópticos e a importância da luz na sua 
ocorrência

Óptica
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PARA SAbER MAIS [Material de apoio para formação dos/das professores/as]

Os materiais listados a seguir podem ser utilizados para a formação de professo-
res/as que ensinam Ciências ao longo do Ensino Fundamental. São eles:

Sites sobre Pesquisa em Ensino de Ciências:

Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências
http://revistas.if.usp.br/rbpec

Revista Brasileira de Ensino de Física
http://www.sbfisica.org.br/rbef/

Química Nova na Escola
http://qnesc.sbq.org.br/

Ensaio — Pesquisa em Educação em Ciências
http://www.portal.fae.ufmg.br/seer/index.php/ensaio

Investigação em Ensino de Ciências
http://www.if.ufrgs.br/ienci/

Caderno Brasileiro de Ensino de Física
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica

https://www.youtube.com/watch?v=iItfqDViLcg

Sites sobre temas de Ensino de Ciências:

Nerdologia
https://www.youtube.com/watch?v=REpQB5clONM

Conversão de Escalas
https://www.youtube.com/watch?v=hgC6B6lsPo4&feature=youtu.be

Lâmpada Química
https://www.youtube.com/watch?v=JBGL8WPq-

Água
https://www.youtube.com/watch?v=9WAFNdM79Ao

Sites sobre Astronomia: 

http://www5.usp.br/tagstrobiologia/
www.peaunesco.com.br/clube/rededeastronomia.pps
https://educacaoespacial.wordpress.com/recursos-2/materiais-de-ensino/lesson-plans/
http://www.stellarium.org/pt/
http://www.mast.br/HAB2013/index.html
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Sites sobre os biomas brasileiros:

Mata Atlântica
https://www.youtube.com/watch?v=Fg4bFNYKU2A

Cerrado
https://www.youtube.com/watch?v=mhnqXeXEhH0

Amazônia
https://www.youtube.com/watch?v=7yZeQ2CM0Lk

http://www.mundodosdocs.com/docmentarios/national-geographicnational-geographic-brasil-
selvagem-wild-untamed-brazil-serie-completa/

Sites sobre o/a adolescente no brasil contemporâneo:

http://portal.aprendiz.uol.com.br/
http://www.unicef.org.br/publicacoes

Portais com textos e iniciativas sobre crianças e adolescente:

http://www.adolescencia.org.br/

Site para adolescentes com informações sobre saúde:

Rede Brasileira de Informação e Documentação sobre Infância e Adolescência
http://www.rebidia.org.br/

Sugestão de filmes no ensino de Ciências (6.º ao 9.º ano):

Frankenstein — A clonagem humana 
Dir. De Agostine, Estados Unidos, 2008
Céu de outono 
Dir. Joe Johnston, Estados Unidos, 1999

Uma verdade inconveniente 
Dir. Davis Guggenheim, Estados Unidos, 2006

Osmose Jones 
Dir. Bobby Farrelly e Peter Farrelly, Estados Unidos, 2001

Homo sapiens 1900 
Dir. Peter Cohen, Suécia, 1998

O curandeiro da selva 
Dir. John McTierman, Estados Unidos, 1992

A Ilha 
Dir. Michael Bay, Estados Unidos, 2005
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E a banda continua a tocar 
Dir. Roger Spottiswoode, Estados Unidos, 1993

Nas montanhas dos gorilas 
Dir. Michael Apted, Estados Unidos, 2001

Gattaca — A experiência genética 
Dir. Andrew Niccol, Estados Unidos, 2001

A Ilha das Flores 
Dir. Jorge Furtado, Brasil, 1989

O dia depois de amanhã 
Dir. Roland Emmerich, Estados Unidos, 2004

O núcleo — Missão ao centro da Terra 
Dir. Jon Amiel, Estados Unidos, 2003

Sunshine — Alerta Solar 
Dir. Danny Boyle, Inglaterra, 2007

2010 — O ano em que faremos contato 
Dir. Peter Hyams, Estados Unidos, 1984

Apolo 13 — Do desastre ao triunfo 
Dir. Ron Howard, Estados Unidos, 1995

Césio 137 — O pesadelo de Goiânia 
Dir. Roberto Pires, Brasil, 1991

Origens da Vida  
Documentário da National Geographic Society
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72
(Re)Pensando a Formação Continuada 

para os Componentes Curriculares 
das Ciências Humanas

7.1 INICIANDO AS DISCUSSõES
Caros/as professores/as e formadores/as da Área das Ciências Humanas, for-

mada pelos Componentes de História e Geografia, da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis (RMEF), este documento foi pensado para um ensino que visa à formação 
integral do/a estudante e dos/as profi ssionais da educação que atuam na Rede. 

Sabe-se que, embora a formação continuada dos/das profi ssionais de História e 
de Geografi a na RMEF ocorra em grupos distintos, o desafi o está em integrar as ações. 
Nesse sentido, pensar e planejar as ações docentes a partir da Área do Conhecimento 
nos coloca no movimento do diálogo e da cooperação entre os sujeitos envolvidos no 
cotidiano escolar. Essa busca se dá pela necessidade de qualificação das formas de 
organização do conhecimento.

Pensar e planejar o trabalho a partir desta perspectiva potencializa a superação 
de dicotomias entre os Componentes que compõe o currículo escolar, porém não se 
trata de enfraquecer ou ignorar as especifi cidades de cada Componente, mas levar 
à construção de uma prática pedagógica — alicerçada na pesquisa e no diálogo entre 
os pares — pautada pelo movimento do currículo que se encontra sintonizado com as 
mudanças e transformações na sociedade, na qual a escola e seus sujeitos encontram-
se imersos. Pode-se pensar em uma imagem do conhecimento em “gavetas”, pois ela 
demonstra como a organização do currículo escolar está baseado em uma ordem rígida 
que muitas vezes não comunga com a aspiração das crianças, adolescentes e jovens que 
frequentam a Educação Básica.

Na Área das Ciências Humanas, busca-se convergir margens de contato e demons-
trar que as fronteiras entre os dois Componentes não são estanques. Com esse intuito, 
é possível exercitar no processo de formação continuada o cruzamento de conceitos, 
objetivos, conteúdos e também analisar procedimentos e estratégias de ensino com o 
foco na qualidade social da educação escolar.

A Geografia, historicamente é uma Componente Curricular que possui em seu 
âmago o propósito da integração que seja capaz de realizar sínteses, pelo fato de que 
a explicação dos fenômenos geográfi cos exige explicações próprias de outras Áreas 
do Conhecimento. Da mesma forma, a História, que não pode estar dissociada das 
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demais ciências, principalmente dos demais Componentes das Humanas. Toda História 
ocorre em determinado tempo, espaço, sociedade e cultura, por isso sua categorização 
enquanto ciência humana.

Na Proposta Curricular de Florianópolis (2016) existe o compromisso de que 
a escolarização deve acompanhar as transformações da sociedade. Sendo assim, é 
fundamental perceber que a atualização é necessária. Isso porque temáticas surgem 
no transcorrer do tempo, bem como, novas pesquisas, novas descobertas e constantes 
movimentos e deslocamentos paradigmáticos de tal forma que a educação não pode 
ficar estática, sob pena de torna-se obsoleta ou extemporânea. 

O objetivo primordial da Formação Continuada na Área das Ciências Humanas é 
atualizar, aperfeiçoar e formar professores/as capazes para trabalhar e transformar a 
realidade histórico-espacial em que se encontram.

Para o planejamento que segue, com vistas a essa atualização, deve-se atentar para 
a discussão dos Componentes tendo como ponto de convergência os seguintes Eixos: 

•	 trabalho, cultura e sociedade;

•	 identidade; natureza e sociedade;

•	 temporalidade e espacialidade;

•	 paisagem e lugar;

•	 estudo cartográfico.

A seguir, cada Componente da Área das Ciências Humanas será apresentada e, no 
decorrer dos textos, será aludida a articulação entre ambos no que tange aos objetivos, 
conteúdos, metodologias e temáticas. Primeiramente, foi elaborada a introdução 
sobre o Componente Curricular fortalecendo a relevância do aperfeiçoamento dos/das 
professores/as da Rede. Em um segundo momento, são propostas algumas temáticas, 
em concordância com a discussão da Proposta Curricular (2016). As temáticas confi-
guram-se como sugestões para suscitar debates e discussões. A terceira parte do texto 
discorre sobre encaminhamentos metodológicos importantes para o fortalecimento 
da formação e a qualificação das práticas pedagógicas. A quarta parte do texto foi 
escrita para os/as professores/as da Área das Ciências Humanas e é nesse momento 
que se constrói, a partir do quadro de objetivos da Proposta Curricular (2016), ensaios 
contendo exemplos de conteúdos para os Componentes. Por fim, o texto sugere e indica 
fontes de estudo e pesquisa, visando contribuir para a formação dos/das professores/
as das Ciências Humanas.
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8

(Re)Pensando a Formação 
Continuada para o Componente 

Curricular de Geografi a

Apresenta-se esse documento desafiador para alavancar discussões acerca da 
formação continuada dos/das professores/as da RMEF, visando pensá-la e repensá-la 
no âmbito da Educação Básica.

É necessário em todo o processo de formação considerar o cotidiano no qual os/
as professores/as estão imersos, analisando as práticas de ensino desenvolvidas em 
cada uma das unidades educativas. Ao refl etir sobre o percurso formativo, percebe-se 
a importância de discutir a correlação estabelecida para compor “o fazer profi ssional”, 
fortemente marcada pelas infl uências da formação formal e informal que fazem parte 
da carreira de cada um/uma.

As possibilidades de estabelecer essas relações com variadas formas de conheci-
mento contribuem para a construção de um percurso formativo pautado não só pela 
instrumentalização didático-pedagógica, mas tomado como um conjunto de conhe-
cimentos necessários à refl exão crítica da prática docente. Para isso, é importante 
organizar espaços coletivos de aprendizagens entre os pares, como possibilidade de 
inscrever princípios do coletivo e da coletividade na cultura profi ssional docente.

Esta questão é tão importante que precisa extrapolar e expandir para os modos 
como a escola relaciona-se com a comunidade na qual está localizada, e como os/as 
professores/as (re)pensam suas relações sociais com este lugar. O espaço público da 
educação levanta muitos desafi os sociais e profi ssionais, e os/as professores/as devem 
participar nos debates sociais e culturais, para um trabalho contínuo com as comunida-
des locais.

Busca-se uma perspectiva de formação na qual o/a professor/a se abra ao conheci-
mento e possibilite rever as suas práticas permeadas, notadamente, por uma formação 
que não deixe desaparecer as singularidades dos sujeitos. 

Ainda, compete ressaltar que as perspectivas de formação pedagógica devem 
primar pelo domínio conceitual sobre as Áreas específi cas de atuação docente. Neste 
caso, no ensino de Geografi a o/a professor/a necessita, desde sua formação inicial, re-
conhecer os fundamentos teóricos, a história da constituição do Componente enquanto 
ciência, as categorias ou conceitos estruturantes, as metodologias e instrumentos 
adequados de ensino e avaliação, além de compreender questões contemporâneas 
intrínsecas da geografi a. 
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Este movimento é importante especialmente quando o conhecimento científico 
é visto à luz de seu processo de produção e apropriação em determinados momentos 
históricos, revelando-se provisório, em permanente processo de construção. É fato 
que a formação de professores/as não pode se restringir a “treinar para acessar 
conteúdo”, mas os conteúdos são primordiais para fundamentar a ciência com a 
qual se está trabalhando. Do mesmo modo, ao falar de formação inicial e domínio 
do/da professor/a, tem-se em vista as dificuldades existentes na formação inicial. 
Mas isso, não pode ser um impeditivo, e sim um aspecto impulsionador do processo 
contínuo de formação a ser empreendido.

Nesse sentido, a Proposta Curricular (2016) apresenta em seu bojo, desafios à 
educação escolar que são inerentes ao ensino de Geografia nas escolas da RMEF. 
Para tanto, na Parte I da Proposta é feito um resgate histórico do percurso de 
construção curricular da Rede e são debatidos temas como: conhecimento, ensino 
e aprendizagem, gestão democrática e constituição dos projetos político-pedagó-
gicos das unidades educativas, Educação Inclusiva e diferenças na escola, forma-
ção integral, tecnologias no contexto educacional e na inclusão social, formação 
continuada dos/das profissionais da educação da Rede e, por fim, o processo 
avaliativo. Sendo assim, serão consideradas essas discussões no decorrer de todo 
esse documento.
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8.1 CONSIDERAÇõES PARA A FORMAÇÃO 
CONTINUADA EM GEOGRAFIA

Diante dos desafios trazidos pela Proposta Curricular (2016) apresentam-se Eixos 
que devem integrar a proposta de formação continuada. São eles: 

1) cartografia escolar: deve-se atentar para a relação dos/das estudantes com o 
espaço e o processo de produção da cartográfica. Esse processo de interação da 
espacialidade vai solidificar o domínio dos conceitos de representação, loca-
lização e orientação espacial. Nesse sentido, as tecnologias são fundamentais 
para a produção, construção e reconstrução de mapas. As metodologias do ensi-
no, a partir da cartografia escolar, devem estar pautadas nas práticas da escola 
inclusiva; e 

2) globalização: conceitos importantes como a nova ordem mundial, a formação 
dos blocos econômicos, o crescimento econômico na América Latina, a crise e a 
globalização e a mundialização do capitalismo permeiam as discussões acerca 
do ensino da Geografia.

Ainda se ressalta a importância para a Geografia de se propor atividades e práticas 
escolares desenvolvidas em espaços não-formais. Atividades como: aulas de campo, 
aulas de educação ambiental, estudos do meio, saídas de estudo, visitas externas, 
excursões, visitas orientadas e passeios. Referente às saídas de estudo é importante 
esclarecer que o ensino de Geografia exige a apropriação do espaço. Nessa tessitura, 
o “universo da cidade” torna-se acolhedor e profícuo. E, nesse sentido, a cidade de 
Florianópolis torna-se um campo de investigação que pode suscitas questões ambien-
tais, os ecossistemas, problemas urbanos, a constituição histórica, enfim, muitos são os 
objetos de estudo a serem abordados.

Neste caso, na formação dos/das profissionais de educação será necessário 
discutir os conceitos que fundamentam o estudo do meio. O estudo do meio é uma 
das metodologias que possibilitará a sistematização do conhecimento produzido 
em conjunto, entre os elementos do cotidiano e os conceitos da Geografia. O grande 
objetivo é que os/as estudantes reconheçam, a partir do seu espaço, o mosaico de 
interações entre os aspectos históricos, ambientais, culturais, políticos e sociais, 
problematizando as questões dessa realidade geográfica. 

É imperativo destacar que o estudo do meio não é simplesmente o deslocamento 
do/da estudante de um lugar para outro. O uso desta metodologia implica em um 
planejamento anterior em sala de aula com a definição do objeto principal de estudo; 
o levantamento de questões sobre o mesmo e a pesquisa preliminar sobre o objeto 
em sala com os/as estudantes. A escolha das ferramentas de pesquisa auxiliares 
para a coleta de dados (como entrevistas, fotografias, caderno de campo e o uso 
de mapas) também são essenciais. Cabe ressaltar que o estudo do meio é balizado, 
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principalmente, pelo diálogo, observação e interação com as pessoas dos lugares 
visitados. Neste caso, a entrevista é uma boa ferramenta, tanto por tratar sobre as 
lembranças como a relação das pessoas com seus espaços, configurando-se como 
possibilidade de aproximação do objeto de análise pelo olhar do outro.

O estudo do meio não se encerra com a saída de estudo. O retorno à sala após a 
saída marca um momento importante do processo: a análise e sistematização dos 
dados coletados e a produção final. Para pensar o que esses dados revelaram sobre o 
objeto, ou seja, viabilizar processos cognitivos, é preciso que o material seja analisado 
também a partir da perspectiva afetiva.

Reconhecer o espaço é fundamental para a formação de uma consciência 
espacial que se revela importante na atualidade, pois ao aprender a questionar e 
problematizar o seu espaço de convivência cotidiana, os/as estudantes se apropriam 
de ferramentas de análise que possibilitarão questionar e problematizar o espaço em 
outras escalas geográficas.

Para finalizar, destaca-se que a Geografia deve promover e suscitar vivências 
de leitura, ausculta e autoria. Neste caso, a leitura e produção de textos verbais 
(orais e escritos) e imagéticos são essenciais para o trabalho pedagógico no âmbito 
da Geografia e, consequentemente, construir um olhar crítico sobre o espaço 
geográfico. 

Com base no exposto, seguem algumas dicas. Sobre o uso do livro didático em sala 
de aula, é importante atentar para as imagens hegemônicas, eventuais estereótipos 
e os conteúdos dos livros didáticos usados para construir os conceitos de Geografia e 
a relação com as escalas de análise. Sobre as visualidades e uso de imagens no ensino 
de Geografia deve-se aguçar o olhar dos/das estudantes para que possam identificar 
as potencialidades das imagens na composição de percursos educativos. Para isso, 
é necessário promover a discussão e fortalecer o espírito investigativo que constrói 
a criticidade na produção de imagens na escola contemplando o uso de fotografias 
digitais, produtos audiovisuais, dentre outros. Muitas são as potencialidades da 
linguagem cinematográfica ao possibilitar abertura e iniciação da imaginação a partir 
das narrativas dos/das estudantes sobre seus espaços. 

A formação do pensamento geográfico sempre esteve associada à utilização das 
imagens para facilitar o processo de apreensão do espaço geográfico. Os mapas durante 
muito tempo mantiveram a privilegiada soberania para traduzir o que era a Geografia 
e a quem servia. Dos mapas feitos à mão, da cartografia convencional, chegamos hoje à 
cartografia digital através das imagens de satélite e programas de computador atuando 
na produção de uma versão mais “verídica” dessa ferramenta. Como no caso, a populari-
zação do uso de GPS (Global Position System) no cotidiano aproxima as pessoas de uma 
ferramenta antes destinada aos/às especialistas.

A partir da introdução dos estudos críticos como a Geografia Cultural e Humanística, 
das possibilidades de pesquisa e uso de ferramentas de busca digitais, a utilização das 
imagens passa a ser uma constante nas aulas de Geografia. Tanto no uso da cartografia, 
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como para se trabalhar conceitos, principalmente, pelo uso do livro didático. As 
imagens25 são tomadas no ensino de Geografia como facilitadoras de um processo de 
aprendizagem, como ilustração ou ferramenta auxiliar dos planos de aula. 

Nesse sentido, quando se vincula as escolhas de estratégias para o ensino de 
Geografia à utilização de imagens, é preciso saber como utilizá-las, escolher os meios 
de análise, decodificar os elementos da composição, pois o problema central do uso 
das imagens em sala de aula é o tratamento metodológico que o/a professor/a dará às 
mesmas. O uso de imagens na sala de aula vai além de um recurso didático como ilus-
tração, contribuindo para a criação de um pensamento sobre os processos de produção 
do espaço.

Tanto o estudo do meio, como a leitura das imagens no ensino de Geografia são 
metodologias que a Rede já utiliza durante as formações com os/as professores/as. 
Tendo como intuito qualificar os momentos formativos a sugestão é de que a formação 
possa acontecer entre os dois Componentes que compõe a Área das Ciências Humanas, 
visando alcançar a articulação entre os dois Componentes.

A perspectiva dos encaminhamentos metodológicos é de não estabelecer “receitas 
prontas”, mas aproximar-se das vivências dos/das profissionais da educação da RMEF, 
com vistas à ampliação e ao enriquecimento das possibilidades educativas, não deven-
do, no entanto, ser considerado como um documento pronto e acabado, mas aberto e em 
constante movimento e atualização.

8.2 ObJETIVOS E A CONSTITUIÇÃO DOS EIXOS  
PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA

A Proposta Curricular (2016) contempla além da definição de objetivos por ano, 
a constituição de Eixos constitutivos para o ensino de Geografia ao longo do Ensino 
Fundamental. Foram definidos como Eixos: educação cartográfica; a relação do homem 
com a natureza; diferentes linguagens e/ou visualidades da cultura contemporânea; o 
espaço como categorial cultural e social. Sobre esses Eixos falar-se-á a seguir.

Educação cartográfica
Os mapas carregam as formas de pensar o espaço o que é essencial aos/às estudantes. 

E para falar do espaço, e daquilo que nele se passa, é necessário pensar as formas de repre-
sentá-lo e de fazer sua leitura. Portanto, tão importante quanto proporcionar outros modos 
de ler o espaço é educar cartograficamente os/as estudantes. Considera-se a cartografia 
como um processo educativo complexo e essencial à leitura e compreensão espacial.

25	 Lembrando	que	quando	se	fala	de	imagens	refere-se	às	fotografias,	aos	mapas,	às	histórias	em	quadrinho,	
aos	filmes,	à	televisão	e	às	ilustrações	trazidas	pelos	livros	didáticos.
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Para desenvolver as possibilidades de leituras espaciais do seu entorno será im-
portante a construção de mapas mentais, croquis, desenhos do corpo, da sala, da escola, 
dentre outros. Para melhor orientar a formação segue aqui delineado alguns exemplos 
escolhidos a partir das experiências da formação continuada da Rede.

•	 Mapa do Corpo: deve-se projetar a imagem do corpo do/da estudante, desenhan-
do-a em um papel no tamanho real. Para que obtenha uma representação de si 
“o boneco” poderá tomar o seu lugar e o/a estudante observará seus movimen-
tos. Com base na representação, o/a professor/a, deverá trabalhar referências 
de localização a partir do próprio boneco, por exemplo, sugerindo que “coloque 
brincos na orelha direita”, ou “pinte o sapato do pé esquerdo”.

•	 Construção de maquete: para representar a sala de aula será organizada uma 
maquete com base na planta baixa da sala. A confecção da maquete servirá de 
base para explorar a projeção do espaço vivido para o espaço representado, além 
de ser uma atividade que possibilita o exercício da observação do seu lugar de 
convivência diária e introduzir a representação e escala.

•	 Construir mapas a partir de planta baixa da sala de aula: a noção a ser desenvol-
vida é a de escala. Para ensinar escala, os/as estudantes precisam ter a noção 
das relações topológicas. As medidas das paredes da sala deverão ser feitas com 
o uso de barbante, que será dobrado ao meio e assim sucessivamente até que 
caiba numa folha de papel craft ou cartolina previamente cortada pelo/pela 
professor/a. Ao contar quantas vezes o barbante foi dobrado os/as estudantes 
terão a noção de “quantas vezes as paredes foram reduzidas” para caber naque-
le papel. Por último, solicitar que construam uma legenda para identificar os 
objetos que compõem aquela representação.

Relação do homem com a natureza
Considera-se a Geografia como a ciência que estuda a relação do homem com a 

natureza. Este Eixo é essencial para as discussões ao longo da formação escolar nos 
nove anos no ensino fundamental. O/A estudante deverá compreender não somente 
como o espaço físico se formou ao longo das eras geológicas, mas qual é o papel do 
homem nessas transformações. Para orientar a formação segue aqui delineado alguns 
exemplos escolhidos a partir das experiências da formação continuada da Rede.

•	 Identificar ecossistemas da cidade de Florianópolis e sua relação com a urbaniza-
ção do município: a partir da atividade de estudo da cidade, utilizar o mapa do 
município para localizar os principais ecossistemas: Mata Atlântica, Restingas, 
as Dunas, os Mangues, Lagoas. Apresentar os ecossistemas por meio de ima-
gens e propor uma saída pelo quarteirão da escola. Organizar a saída para que 
os/as estudantes observem a paisagem buscando identificar se a escola está 
próxima a algum desses ecossistemas ou não. Fazer desenhos sobre o trajeto, 

PADRONIZAR???

PADRONIZAR???
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identificando os elementos naturais e construídos, também é uma oportunida-
de de refletir o lugar da natureza na cidade. 

•	 Entender as relações entre a sociedade e a natureza, analisando as transformações 
da paisagem natural: abordar a questão da apropriação e transformação da 
paisagem mapeando a unidade de conservação Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro. O/A professor/a deverá organizar previamente um estudo sobre o 
lugar, as principais características, localizar no mapa e focalizar os problemas 
que a unidade vivencia. Depois dessa rica experiência pode-se fazer debates, 
construir textos, produzir maquetes, enfim descortinando, inclusive, múltiplas 
formas de aferir os conhecimentos aprendidos.

O espaço como categoria sociocultural (e histórica)
A Geografia no Ensino Fundamental tem no espaço a categoria central da ação 

pedagógica.  Nos Anos Iniciais, a criança, pelo desenvolvimento do esquema corporal, 
tem a base cognitiva desenvolvida como possibilidade de exploração do espaço. Num 
processo de interação produtiva, consideram-se as crianças como produtoras de uma 
espacialidade, não apenas interagindo com o espaço organizado pelos/pelas adultos/as.  
Portanto, ao longo do Ensino Fundamental, o espaço não pode ser compreendido apenas 
numa visão unidimensional, pois, ao avançar no percurso formativo, os/as estudantes de-
vem compreender que, tanto o espaço percebido, como o concebido carregam marcas da 
sociedade e da cultura ao longo do tempo. Para orientar a formação segue aqui delineado 
alguns exemplos escolhidos a partir das experiências da formação continuada da Rede.

•	 Realizar estudo do meio para conhecer aspectos físicos e populacionais do 
município: organizar saídas de estudos pelo entorno da escola para pesquisa de 
campo. Definir com o grupo o objetivo do estudo. Para que possam ter informa-
ções para a construção de maquetes ou a produção de textos os/as estudantes 
devem anotar nomes das ruas e os comércios próximos à escola; observar a pai-
sagem e os pontos de referência; entrevistar moradores/as para saber informa-
ções sobre a população do bairro. Essas saídas devem potencializar a percepção 
de como o espaço se transforma e deixa rastros desta transformação ao longo 
do tempo. 

•	 Reconhecer a importância da influência da cultura africana, afro-brasileira e in-
dígena no processo de formação do Estado de Santa Catarina: Valorizar a cultura 
afro-brasileira, reconhecendo a sua presença de forma positivada nos diversos 
segmentos da sociedade, no que diz respeito à literatura, às artes, culinária, re-
ligião, música e dança. Identificar e localizar no mapa do continente africano as 
principais etnias africanas que foram trazidas para o estado de Santa Catarina 
durante a escravidão e localizar no mapa do estado as cidades ou regiões onde 
essas pessoas se fixaram. 
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Diferentes linguagens e/ou visualidades da cultura contemporânea
A Geografia é um Componente que, na escolarização, se baseia no uso de imagens 

para trabalhar com os conceitos que lhe são inerentes nas análises e explicações sobre 
o espaço geográfico (seu grande objeto de estudo). É sabido que nas salas de aula não se 
pode contar apenas com as imagens que os livros didáticos trazem, sobretudo porque 
os/as estudantes estão cada vez mais abertos e conectados às imagens, audiovisuais 
e músicas com o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  Para 
orientar a formação, seguem alguns exemplos escolhidos a partir das experiências da 
formação continuada da Rede. 

• Compreender a partir da interpretação de obras de arte aspectos naturais, 
urbanos, sociais e culturais de Florianópolis: a cidade de Florianópolis possui 
uma gama de artistas que pintaram e fotografaram alguns espaços da cidade e 
que podem fomentar a interpretação das mudanças das características urbanas 
desses espaços. Sendo assim, indica-se oferecer a leitura de obras de séculos 
diferentes e solicitar que os/as estudantes interpretem e problematizem sobre 
a obra em foco, como: De quê lugar acham que é aquela pintura? Quem a pintou 
e quando? Reconhecem o lugar retratado? Tomando como exemplo a obra “Vis-
ta do Desterro”, de 1847, produzida por Victor Meirelles. Esta obra apresenta 
a paisagem do centro da cidade a partir da vista da Igreja Nossa Senhora do 
Rosário naquele ano. Pode-se comparar com imagens recentes do mesmo lugar, 
ou até levar os/as estudantes ao centro e conhecer o Museu Victor Meirelles e a 
Igreja de onde o artista pintou a vista. A partir disto questioná-los: O que mudou 
na paisagem?

•	 Utilizar imagens de jornal, revistas e sites da internet como outros modos 
de ampliar a leitura das paisagens regionais e continentais: a partir de um 
tema específico como os aspectos gerais da América do Sul, propor a leitura 
da obra do pintor uruguaio Joaquin Torres García, “Nuestro Norte es el Sur”, de 
1936 e questionar os/as estudantes sobre os sentidos do desenho: descrever a 
imagem, saber se identificam sem anunciar o título da obra que lugar é aquele, 
por que a América do Sul está invertida, é possível fazer um mapa desta forma? 
Além de problematizar a cartografia, pode-se contextualizar a carreira do/
da artista e a produção do desenho. Podem-se abordar quais características 
políticas, históricas e culturais esta parte do continente possui em comum, 
etc. No final da aula é possível solicitar aos/às estudantes que construam o 
seu mapa da América do Sul.
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Tabela 4: Eixos e objetivos da Geografia

EIXOS OBJETIVOS CONCEITOS / CONTEÚDOS

Educação 
Cartográfica

Localizar o Estado de Santa Catarina 
no Brasil e no mundo

- Localização e território.

Compreender as dinâmicas dos 
principais movimentos da Terra

- A Terra e suas características gerais; O eixo terrestre; As zonas 
térmicas; Os movimentos da Terra e as estações do ano; Os fusos 
horários; A lua e sua influência; A forma da Terra; A inclinação do 
eixo da Terra.

Reconhecer a importância das 
principais teorias sobre a formação 
do sistema solar

- A história da Terra; a formação da Terra; a litosfera; a atmosfera e 
a hidrosfera; a biosfera; as eras geológicas;
- Astronomia clássica e moderna;
- Astrofísica;
- Cosmovisão dos povos andinos;
- Cosmovisão dos povos do oriente.

Trabalhar a cartografia relacionada 
aos fatos sociais

- Lugar; paisagem; território e espaço geográfico;
Cartografia temática;

Utilizar a cartografia para interpretar 
os fenômenos geográficos em 
diversas escalas.

- Localização no espaço geográfico; paralelos meridianos, latitude e 
longitude; as coordenadas geográficas; escala gráfica e numérica;
- A orientação pelos astros; os pontos cardeais, colaterais e 
subcolaterais; o ponto de referência; a bússola; norte geográfico e 
norte magnético.

Localizar e posicionar 
geograficamente o Brasil em relação 
ao Continente Americano e ao 
mundo.

Compreender a formação e 
características de regionalização do 
Brasil.

- Regionalização do Brasil;
- Regionalização oficial – Instituto Brasileiro de Estatística e 
Geografia – IBGE;
- Os complexos regionais.

Utilizar Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) para analisar 
fatos, fenômenos e processos 
geográficos.
Localizar e posicionar 
geograficamente o Continente 
Africano e Americano.

- Diferentes regionalizações do continente africano.

Localizar e posicionar 
geograficamente o Continente 
Europeu, Asiático, Oceania e 
Antártida.

- Diferentes regionalizações do continente asiático.

Construir mapas e outros recursos 
cartográficos para análise dos 
fenômenos, fatos e processos 
geográficos.

- Elementos de um mapa e suas funções (Título, subtítulo, 
orientação, escala, legenda e coordenadas geográficas e projeção);
- Croqui, planta e maquete;
- Perfil topográfico e uso de cores.

Identificar os limites territoriais dos 
continentes.

- País, continente, nação e território.
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EIXOS OBJETIVOS CONCEITOS / CONTEÚDOS

A relação 
do homem 
com a 
natureza.

Caracterizar dinâmicas geológicas e 
geomorfológicas em diferentes escalas.

- Teoria da deriva continental e das placas tectônicas; Pangeia, 
Laurásia e Gondwana; O interior da Terra;
- Correntes de convecção;
- As formas do relevo e os agentes internos e externos;
- Os dobramentos, as falhas e os terremotos; O vulcanismo.

Identificar e analisar os processos que 
se relacionam aos principais impactos 
ambientais que ocorrem no Estado de Santa 
Catarina.

- Problemas antrópicos; 
- A questão ambiental no estado de Santa Catarina; Os problemas 
de mineração; a industrialização, A urbanização e seus problemas; 
Os problemas causados pela criação de animais; A agricultura e os 
problemas ambientais; A pesca e os problemas ambientais.

Distinguir, no Estado de Santa Catarina, as 
grandes unidades de paisagens, os diferentes 
graus de humanização da natureza e as 
fronteiras, sejam elas naturais ou históricas.

- Planícies costeiras litorâneas;
Serra Catarinense (Serra do Mar e Serra Geral);
- Planalto Catarinense;
- Principais Bacias Hidrográficas;
- Ocupação e povoamento; os povos originários (indígenas), os 
primeiros povoados; os povos africanos, Açorianos e madeirenses; 
Imigrantes europeus; Gaúchos no Oeste catarinense. Movimentos 
migratórios recentes.

Reconhecer a importância da ciência 
geográfica para compreensão dos fenômenos 
espaciais em diferentes escalas.

- Análise geográfica; Técnica, Espaço e Tempo.

Analisar e compreender os elementos que 
compõe a biosfera

- Transformações naturais geológicas;
- O espaço geográfico e o ser humano

Compreender a relação entre 
desenvolvimento econômico e a 
sustentabilidade ambiental.

- Sistemas econômicos; Indústria, sociedade e espaço; Impactos 
ambientais da atividade industrial;
- Desenvolvimento Sustentável; A economia verde e suas 
contradições; Agroecologia; questão do consumo e consumismo.

Entender as relações entre a sociedade e a 
natureza.

- Do artesanato à manufatura e à indústria moderna; Indústria: 
transformações sociais e espaciais; Indústria e fontes de energia;
- Do mundo multipolar para o bipolar da Guerra Fria; As guerras 
do século XX; mundo bipolar: capitalismo versus socialismo.

Conhecer as Áreas de Preservação de SC.
- Unidades de conservação federais, estaduais e municipais e 
outras unidades de conservação. 

Conhecer os recursos naturais e identificar, 
analisar as formas de preservação adotadas 
no Brasil e em Santa Catarina.

- Áreas de preservação ambiental e suas funções.
- Extrativismo vegetal e mineral;
- Hidroelétricas em Santa Catarina;
- Pesca e maricultura.

Compreender o desenvolvimento tecnológico 
dos séculos XX e XXI e as consequências 
para os grandes biomas mundiais e brasileiro.

- Globalização e as fases do capitalismo; As quatro fases da 
globalização e o sistema-mundo; A economia global: fluxos de 
mercadorias: o comércio global desigual; Globalização e meio 
ambiente e questões sociais.

Reconhecer a importância e fragilidade 
dos ecossistemas naturais, identificar as 
ferramentas de preservação e cuidados com 
o meio ambiente.

- Os debates internacionais sobre o meio ambiente; Principais 
problemas ambientais do século XXI: a desigualdade social como 
dimensão humana dos problemas ambientais.
- Iniciativas de preservação ambiental: agroflorestas; reciclagem; 
agroecologia etc.

Conhecer a política para a pesquisa na 
Antártida e a importância desse continente 
para as dinâmicas naturais e econômicas do 
mundo.

- Aspectos físicos gerais; o Brasil e a Antártida;
- Questão da exploração para fins científicos.

Analisar em escala mundial a desigual 
relação entre desenvolvimento econômico e a 
preservação dos grandes biomas mundiais.

- Noção e características de países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos; Primeiro, segundo e terceiro mundos; 
Países do Norte e do Sul; Regionalizações segundo o nível de 
desenvolvimento.

Analisar o papel das tecnologias de 
comunicação e das redes informacionais 
na contemporaneidade e suas implicações 
nas transformações nos modos de vida, na 
produção, trabalho e consumo; e a implicação 
a natureza e sua deterioração.

- Origens e base do mundo global; Transportes e 
telecomunicações: os motores tecnológicos da globalização;
- Consumo e consumismo e suas implicações para o meio 
ambiente;
- Mundo pós-industrial e condição pós-moderna.
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EIXOS OBJETIVOS CONCEITOS / CONTEÚDOS

O espaço 
como 
categoria 
sociocultural 
e histórico

Compreender o processo histórico 
de formação de Santa Catarina 
relacionado aos processos de 
transformação do espaço catarinense.

 Formação histórico-social de Santa Catarina; Ocupação e povoamento 
e os processos de colonização, industrialização e urbanização 
catarinense.

Identificar as principais características 
do relevo, a vegetação, o clima e 
a hidrografia do estado de Santa 
Catarina

 Principais unidades de relevo catarinense: Litoral, Serra e Planalto;
 Principais características da vegetação catarinense: Mata dos Pinhais 

ou Araucárias, Mata Caducifólia; Mata Tropical; Campos; Vegetação 
Litorânea;

 O clima catarinense: Temperado e Subtropical;
 A hidrografia catarinense: Vertente Atlântica e Vertente Continental.

Reconhecer e diferenciar e 
caracterizar os espaços urbanos e 
rurais do estado de Santa Catarina

 Espaço urbano e rural; população urbana e rural; Atividades 
econômicas de Santa Catarina; êxodo rural.

Analisar os processos históricos de 
formação da população de Santa 
Catarina 

 Formação histórico-social; Cidades médias e pequenas; A população 
de Santa Catarina e suas desigualdades; A população de Santa Catarina 
e suas semelhanças e diferenças;

 Globalização e Santa Catarina.
Identificar e conhecer a diversidade 
de etnias que compõem o estado de 
Santa Catarina

 Os povos originários (os povos indígenas e a exclusão social e cultural); 
a diáspora africana e o racismo; os imigrantes europeus.

Reconhecer a importância da 
influência da cultura africana e 
indígena no processo de formação do 
Estado de Santa Catarina 

 As vertentes culturais indígenas (Kaingang, Guarani e Xokleng) em 
Santa Catarina e sua influência no espaço social catarinense;

 As vertentes africanas e sua influência no espaço social catarinense;
 Desmitificando os povos indígenas e os quilombolas no espaço social 

catarinense (as aldeias Kaingang, Guarani e Xokleng e os quilombos).
 Analisar os processos históricos de 
formação da população do Brasil, e 
as diferentes etnias que compõe a 
população brasileira e a relação com 
os deslocamentos humanos pelo 
território brasileiro.

 Formação histórico-social brasileira;  Ocupação e povoamento; A 
formação do Brasil como Estado-nação; Migração;

 Estado democrático; Presidencialismo; República;
 Cidadania e o espaço geográfico.

Reconhecer a importância da 
influência da cultura africana e 
indígena no processo de formação do 
Brasil.

 Os povos indígenas e os povos quilombolas; a diáspora africana e o 
mito da democracia racial no Brasil.

Identificar os diferentes tipos de 
trabalho, bem como analisar o 
processo histórico de formação da 
divisão territorial do trabalho nas 
diversas escalas: regional, estadual, 
nacional e mundial.

 Divisão internacional do trabalho; População Economicamente Ativa — 
PEA; Desemprego; Trabalho infantil; Mulheres no mercado de trabalho.

 Crescimento econômico; Produto interno bruto — PIB; Índice de 
desenvolvimento humano — IDH.

Identificar a diversidade da população 
brasileira e a sua distribuição pelo 
espaço brasileiro

 A formação do povo brasileiro; Povos formadores; Povos indígenas; A 
diáspora africana; Os imigrantes.

 Distribuição da população: População absoluta e relativa; População 
rural e urbana; Dinâmica populacional; crescimento da população; 
crescimento vegetativo; Expectativa de vida; Distribuição etária.

Analisar a formação socioespacial do 
Brasil a partir dos processos históricos 
e as implicações na organização do 
espaço brasileiro. 

 Formação sociohistórica brasileira; Formação do território brasileiro; 
Território.

 Formas do relevo brasileiro, clima e vegetação e ocupação; Domínios 
morfoclimáticos do Brasil.

Conhecer as atividades produtivas do 
Brasil.

 Evolução da agricultura no Brasil: a modernização da agricultura; a 
concentração de terras; a grande propriedade; a agricultura familiar; o 
agronegócio; a pequena propriedade; a pecuária; o Brasil na agricultura; 
problemas no mundo rural.

 Indústria no Brasil; Formação do parque industrial; Fatores da 
concentração industrial em São Paulo; O Tripé da indústria brasileira: 
empresas nacionais, multinacionais e estatais.

Compreender o que é a urbanização, 
e o processo de urbanização do 
Brasil: ocupação do território e 
transformação do espaço

 Modernização do campo;
 Industrialização brasileira;
 Urbanização brasileira; Movimentos sociais do campo e da cidade e os 

problemas sociais.
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EIXOS OBJETIVOS CONCEITOS / CONTEÚDOS

O espaço 
como 
categoria 
sociocultural 
e histórico

Continente Americano e Africano: ocupação 
do território, formação socioespacial, quadro 
natural, aspectos econômicos, população e 
diversidade étnico-racial.

 Divisão dos continentes; Aspectos gerais; A colonização 
europeia na América; Os povos pré-colombianos; Condições 
socioeconômicas na América; Clima, Vegetação, Relevo e 
hidrografia a ocupação e o povoamento;

 Regionalizações: América do Norte, América Central e América 
do Sul; América Anglo-Saxônica e América Latina;

 Regionalizações: África Setentrional e África Subsaariana; O 
imperialismo e a partilha da África

 Diversidade cultural Americana e Africana
Conhecer e analisar o continente Americano 
e Africano: principais características 
físicas, questões políticas contemporâneas, 
desenvolvimento econômico, características 
culturais e principais problemáticas sociais

 A formação e ocupação do território; Industrialização, 
agropecuária e extrativismo; população e urbanização; as 
grandes migrações; Integração nacional; 

Reconhecer as implicações e relações entre a 
formação do continente Americano e Africano 
na formação sociocultural do Brasil;

 Colonização e Imperialismo e os conceitos de “decoloniedade 
e interculturalidade”; As relações entre o Brasil e a África e 
os países Latinos Americanos; As relações entre o Brasil e os 
Estados Unidos.

Identificar e conhecer a diversidade da 
população do continente americano

 Os povos originários, a diáspora africana, a conquista pelos 
europeus e a imigração europeia e asiática.

Entender os conceitos e os processos de 
globalização e mundialização

 Mundo Globalizado; O que é globalização; o neoliberalismo 
econômico; A era técnico-científica-informacional.

Compreender as organizações econômicas 
existentes hoje no continente americano

 Comércio: conflitos de interesses entre os países ricos e 
pobres; A organização mundial de comércio – OMC; Os blocos 
econômicos.

Compreender a formas desiguais de 
organização do espaço geográfico mundial, 
a partir das relações econômicas e políticas 
entre as nações do mundo

 Os efeitos da globalização; Diferenciação e desconcentração 
industrial; Desemprego, Sociedade do consumo; Os impactos 
ambientais.

Identificar as principais atividades econômicas 
mundiais e os principais meios de transportes 
utilizados

 Industrialização, agropecuária e extrativismo e o meio técnico-
científico-informacional, os fluxos e fixos o espaço como sistema 
de objetos e sistema de ação.

Compreender a formação socioespacial da 
Europa, Ásia, Oceania e Antártida: ocupação 
do território, formação socioespacial, quadro 
natural, aspectos econômicos, população e 
diversidade étnico-racial

 A formação social contemporânea dos Estados-nação; A União 
europeia; A população da Europa; As migrações e a questão 
dos refugiados; A industrialização e a urbanização da Europa; 
Problemas urbanos e ambientais; Rússia e o leste europeu.

 Ásia e aspectos gerais; população e diversidade regionais; 
Oriente Médio e conflitos e questões territoriais atuais; Ásia 
Central e Meridional; O leste e o sudeste asiático – Japão, China 
e os Tigres asiáticos.

 Bases naturais e povoamento da Oceania – Austrália e Nova 
Zelândia.

Reconhecer as implicações e relações entre 
a formação da Europa e Ásia na formação 
sociocultural do Brasil

 Relações culturais e econômicas entre Brasil, Europa e Ásia, 
Os BRICs.

Analisar e comparar os diferentes modos de 
urbanização no mundo

 As primeiras cidades e sua estrutura; Conceito de urbanização 
e planejamento urbano; As cidades modernas e a urbanização; 
Urbanização e segregação socioespacial; Maiores cidades do 
mundo e seus modos de organização.

Compreender as semelhanças e diferenças 
em relação às questões sociais, econômicas, 
culturais e ambientais entre o Brasil e os 
continentes em estudos

 Processos históricos de transformação socioespacial;
 Questões contemporâneas (movimentos migratórios, cultura, 

questões ambientais e econômicas);

Entender a origem das principais relações 
de conflitos (políticos, étnicos, territoriais, 
sociais, culturais e ambientais) no mundo e 
as consequências desses fatos para atual 
configuração socioespacial mundial

 O mundo pós-guerras mundiais;
 O mundo contemporâneo e principais áreas de conflito (Oriente 

Médio; Primavera árabe; Terrorismo; África subsaariana; América 
Latina; Regimes ditatoriais);

 Questão do radicalismo religioso;
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EIXOS OBJETIVOS CONCEITOS / CONTEÚDOS

Diferentes 
linguagens e/
ou visualidades 
da cultura 
contemporânea

Utilizar imagens de jornal, revistas e 
sites da internet como outros modos 
de ampliar a leitura das paisagens 
regionais e continentais

 Os diferentes gêneros textuais (contos, romances, histórias em 
quadrinho, notícias de jornal impresso e digital, fanzines, HQS) para 
leitura do espaço geográfico, assim como o vasto banco de imagens 
na rede mundial de computadores.

Comparar as informações sobre fatos 
do cotidiano em diferentes meios de 
comunicação

 Os grandes monopólios de comunicação; os blogs 
contemporâneos, o jornalismo independente;

 A discussão dos monopólios de comunicação e a relação da 
manipulação da informação.

Analisar o papel das tecnologias 
de informação e comunicação 
e das redes informacionais na 
contemporaneidade e suas 
implicações nos modos de vida, 
produção, trabalho e consumo

 O papel dos meios de comunicação nas tendências da moda e 
do consumo, assim como o papel das “mas media” no consenso 
público;

 Obsolescência programada; o consumo e o consumismo de massa.

Coletar e analisar informações sobre 
Santa Catarina e o Brasil 
Visitar espaços culturais da cidade 
de Florianópolis, e fortalecer as 
manifestações culturais locais
Utilizar elementos da cultura (músicas, 
cinema, manifestações artísticas, 
culinária) como meio de proporcionar 
leituras do espaço
Utilizar tabelas, gráficos e mapas para 
analisar índices do IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano) do Brasil, 
observando a longevidade, grau de 
conhecimento e PIB (Produto Interno 
Bruto), per capita.
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PARA SAbER MAIS [Sugestões de fontes de pesquisa e materiais para formação]

Revistas eletrônicas ou e-books e sites:

Coleção História Geral da África
http://www.unesco.org/new/pt/brasiliabout-this-office/single-view/news/general_history_of_
africa_collection_in_portuguese-1#.VvsDi-IrKM9

Revista Raega
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/raega

Revista Percursos 2012
http://www.periodicos.udesc.br/index.php/percur sosrticle/view/2759/2196

Geografias de infâncias
http://geografiadainfancia.blogspot.com.br/
Revista Brasileira de Educação em Geografia: Dossiê Paisagens Inundadas
http://www.revistaedugeo.com.br/ojs/index.php/revistaedugeo/index

Museu de Arte de Santa Catarina
www.masc.sc.gov.br

Casa da Memória de Florianópolis
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/franklincascaes/index.php?cms=casa+da+memoria&menu=6

Indicação de filmes:

O menino e o mundo, 2013. 80 min. Direção: Alê Abreu. Brasil
Sinopse: Sofrendo com a falta do pai, um menino deixa sua aldeia e descobre um mundo fantástico 
dominado por máquinas-bichos e estranhos seres. Uma inusitada animação com várias técnicas 
artísticas retrata as questões do mundo moderno através do olhar da criança.

Mutum, 2007. 80 min. Direção: Sandra Kogut, Brasil
Sinopse: Mutum é um local isolado do sertão de Minas Gerais, onde vivem Thiago e sua família. 
Thiago tem apenas 10 anos e, juntamente com seu irmão e único amigo Felipe, é obrigado a 
enxergar o nebuloso mundo do adultos.

ELA, 2013. 2 H. Direção: Spike Jonze, EUA
ELA se passa em um futuro próximo na cidade de Los Angeles e acompanha Theodore Twombly, 
um escritor solitário, que acaba de comprar um novo sistema operacional para seu computador. 
Para a sua surpresa, ele acaba se apaixonando pela voz deste programa informático, dando início 
a uma relação amorosa entre ambos. Esta história de amor incomum explora a relação entre o 
homem contemporâneo e a tecnologia.

MACIÇO, 2008. 76min. Direção: Pedro Mc. Brasil
O olhar de Pedro MC e sua equipe (especialmente o toque feminino na pesquisa, nas entrevis-
tas e na co-produção de Karen Christine Rechia, destrincha a realidade do Maciço do Morro 
da Cruz e dá, com os depoimentos pinçados, uma boa amostra da vida dos mais de 30 mil 
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habitantes das 17 comunidades que o compõem. Dá espaço à voz dos moradores das favelas. E, 
como dizem os antropólogos, não existe a verdade, existem as vozes.

SER E TER. França. 2004. 104 min. Direção: Nicolas Phillibert
Com uma paisagem de montanhas e terras agrícolas, o documentário segue um grupo de crianças 
entre quatro e doze anos que estudam em uma pequena escola de vila em Auvergne. Mostrando o 
dia a dia das crianças, a intenção é mostra como elas aprender a viver lado a lado e conviver com 
os outros e seus desejos.
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9

(Re)Pensando a Formação 
Continuada para o Componente 

Curricular de História

Este documento foi pensado para qualifi car o processo de formação dos/das pro-
fi ssionais da educação que atuam na RMEF. É expressão de um movimento preocupado 
com um ensino de História no âmbito do Ensino Fundamental e que revela a responsa-
bilidade ética para a construção de uma educação plena a todos/todas os/as cidadãos/
ãs que convergem para as unidades educativas.

A contextualização do Componente História marca as discussões sobre uma 
produção humana dinâmica, determinada pelos homens e pelas mulheres, justifi cando 
e ressaltando a necessidade constante atualização desse Componente Curricular. Por 
tanto, sabe-se que o ensino de História e a produção das explicações dos acontecimen-
tos históricos sofreram e sofrem alterações signifi cativas ao longo do tempo e estas são 
refl exos da sociedade e da cultura dos períodos em vigência.

Concebe-se assim a “fl uidez” das explicações acerca desse Componente. E, por con-
seguinte, compete a modernidade a produção da(s) História(s) com responsabilidade e 
criticidade. Somente assim, os/as professores/as desse Componente Curricular pode-
rão contribuir para formar cidadãos que pensem historicamente os acontecimentos, o 
espaço e a realidade em que se encontram.

Sabe-se que o ensino de História está intimamente relacionado ao ensino de 
Geografia, bem como, aos demais Componentes Curriculares. Essa inter-relação 
possibilita aos/às estudantes construir elos entre os conhecimentos nos diferentes 
campos. Sem estes elos, fica muito difícil o/a estudante fazer a mediação entre os 
vários conhecimentos construídos a partir de diversas abordagens.

Fortalece este reconhecimento a assertiva de que não há espaço sem História, nem 
tampouco se produz História sem determinado espaço. O homem é um ser complexo, 
biológico, histórico e geográfi co. Destarte, qualquer produção humana infl uencia ou é 
infl uenciada pelo espaço, pelas circunstâncias econômicas, sociais, políticas, culturais, 
entre outros fatores. 

Essas afi rmações intencionam consolidar a primeira premissa desse documento 
—  A  Área das Ciências Humanas — composto pelos Componentes Curriculares de 
História e Geografi a, e tem que estar unido em prol de seu maior objetivo: compreender 
o Ser Humano e como se dá a sua relação com o meio. 

Com base no aludido, à História compete formar um/uma estudante que pense em 
uma perspectiva histórica o mundo que o circunda, os contextos que habita, as relações 



Desafios MetoDológicos para a forMação continuaDa Dos/Das profissionais Da eDucação144

sociais vigentes, as estruturas políticas e econômicas organizadas. Para isso, o ensino 
de História deve estar comprometido com a formação de cidadãos cientes de seu prota-
gonismo histórico e a partir deste pensar a sociedade em que vivem. Acompanhando o 
movimento educacional e historiográfico, as aulas de História se abrem a um universo 
de possibilidades que serão referenciadas a seguir, considerando práticas vivenciadas 
no âmbito da RMEF.

9.1 TEMÁTICAS SUGERIDAS PARA A FORMAÇÃO 
CONTINUADA EM HISTÓRIA

Vindo ao encontro de toda a discussão contida na Proposta Curricular (2016) a 
proposta deste texto é explanar de forma breve e objetiva o sentido de “historiogra-
fia”, “fonte e evidência histórica”, “micro-história e história regional”, além de falar 
brevemente o que seria “fato histórico”, para assim promover a compreensão sobre 
as possibilidades de usar distintos tipos de fontes pelos/pelas professores/as desse 
Componente Curricular. 

- Historiografia: é o registro escrito da história visando escrever e registrar os 
eventos. O termo historiografia também é utilizado para definir os estudos críti-
cos feitos sobre aquilo que foi escrito sobre a História. É nessa perspectiva que se 
entende a importância das discussões sobre a historiografia (a escrita da História) 
nas formações. Sabe-se que a escrita da história, em seus registros, permite que 
concepções, perspectivas e cenários sejam alterados, reconfigurados ou manti-
dos e permite que as análises sejam conduzidas a partir de várias óticas teóricas. 
Sugere-se, como ponto de partida, uma formação que não enfoque somente mé-
todos, mas que os extrapole, considerando o/a professor/a e o/a estudante como 
sujeitos produtores de História. Uma formação acerca da Historiografia não se 
restringe ao revisar histórico da mesma, mas também entrar em contato com 
a História do Tempo Presente e o que vem se produzindo no campo da História 
no século XXI. Ter como temática a historiográfica contribui para pensar histo-
ricamente, auxiliando a própria construção da História. Com base no aludido, 
pensar historicamente é fazer com que o/a estudante reflita tanto o passado 
como o presente em perspectivas históricas, compreendendo como se formaram 
e constantemente se formam, paradigmas, conceitos, estereótipos, entre outros, 
despertando o interesse dos/das estudantes e sua consciência social.

- Fonte e evidência: Adentrando de forma mais específica no campo da Histo-
riografia, busca-se na formação o melhor entendimento das diferenças entre 
Fonte e Evidência. Uma fonte passa a ser evidência a partir do momento em 
que é questionada, pois são as questões que transformam meros vestígios em 
evidência. As fontes podem ser textuais, orais, iconográficas, digitais, mas é 
o/a professor/a e o/a estudante, quem as questiona, analisa-as e interpreta-as. 
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A concepção de Fonte histórica se alterou ao longo da História como ciência 
e na atualidade. Valorizam-se fontes como: jornal, relatos orais, materiais de 
divulgação e toda uma gama de registros e memórias possíveis de contarem a 
história de pessoas, grupos, coisas e fatos.

- Micro História e História Regional: nas discussões aqui estabelecidas apresenta-
se a possibilidade de integração entre duas abordagens historiográficas a macro 
história, que permite a construção de séries, e a micro história, que permite a re-
construção de trajetórias e relações. Uma abordagem não se sobrepõe a outra, mas 
objetiva mostrar histórias que talvez nunca fossem trabalhadas em uma História 
Macro “dita oficial”. Esta forma de ver o trabalho com o Componente Curricular de 
História, comprometido com protagonismo de professor/a e estudante, valoriza os 
acontecimentos rotineiros e familiares da vida desses/dessas personagens.

- Patrimônio Cultural: a produção histórica deixa marcas que se perpetuaram no 
tempo e se materializam no espaço — de forma intencional ou não — fazendo alu-
são à memória e à identidade do grupo que a produziu. Essas memórias compõe 
o Patrimônio Cultural. A utilização de fontes patrimoniais no ensino de História 
deve proporcionar recursos e atividades desafiadoras, usar fontes patrimoniais 
de forma a contribuir para a compreensão dos conceitos históricos pelos/pelas 
estudantes e a interpretação dos contributos culturais, sociais e econômicos de 
diversos grupos nas suas comunidades. O Patrimônio histórico e cultural está 
imerso em uma rede de significados que o próprio homem teceu, a cultura, e deve 
ser trabalhado em uma gama de conteúdos, extrapolando estes, apresentando 
ainda função social de através da valorização sociocultural.  A partir do estudo 
acerca do Patrimônio Cultural, conceito, diversidade, manifestações, e outras te-
máticas podem ser trabalhadas, tais como o Nacionalismo — formação e natura-
lização, Memória, Identidades, Pertencimentos, Respeito, Diversidade Cultural e 
Religiosa, entre outros. 

- Nacionalismo: trabalhar na perspectiva do nacionalismo auxilia na compreen-
são de contextos históricos e geográficos atuais. Este conceito atinge economia, 
cultura, política, sociedade e espaço. E tem como proposta solidificar a noção de 
que os/as integrantes de uma nação se imaginam em comunhão sem ao menos 
conhecerem-se. Tem por objetivo discutir como a subjetividade, individualida-
de, personalidade e identidade são compreendidas a partir da noção de perten-
cente a um lugar ou a uma nação. Ainda o/a professor/a deve estar ciente que o 
nacionalismo tem como pano de fundo o sentimento nacional e é determinado 
por um processo de escolha e disputa por representação. 

- História Integrada: consiste na tentativa de superação da sequencialidade e 
linearidade do ensino de História em uma perspectiva evolutiva no sistema 
quadripartite francês. Este movimento de compreensão do mundo que aparece 
dialeticamente na escola implica ações de investigação e de discussão para 
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garantir ao indivíduo a possibilidade de pensar por si e sobre a sociedade. Para 
tanto, é preciso estimulá-lo a operar com ideias, a analisar os fatos e a discuti
-los para que, na troca e no diálogo com o outro, construa outros pontos de vista.

- Diversidade e Diferença: tem por objetivo analisar a maneira pela qual os 
conceitos de diferença e diversidade têm sido utilizados no debate atual brasi-
leiro em educação e nas políticas públicas. Procura-se identificar as condições 
teóricas, as práticas e as políticas que possibilitaram a ascensão do conceito de 
diversidade para assim fundamentar a prática dos/das professores/as. Indica-
se trabalhar sob a perspectiva da Lei Federal n.º 11.645 de 10 de março de 2008 
(Brasil, 2008) e a Matriz Curricular para Educação das Relações Étnico-Raciais 
na Educação Básica (FLORIANÓPOLIS, 2016).

Assim, indica-se, com base na Proposta Curricular (2016), um currículo que promo-
va a formação humana integral em busca da emancipação dos/das estudantes. Assim 
também a leitura do resgate histórico do percurso de construção curricular da RMEF, 
em que são discutidos temas como: conhecimento, ensino e aprendizagem, gestão 
democrática e constituição dos projetos político-pedagógicos das unidades educativas, 
Educação Inclusiva e diferenças na escola, formação integral, tecnologias no contexto 
educacional e na inclusão social, formação continuada dos/das profissionais da educa-
ção da Rede e, por fim, o processo avaliativo.

9.2 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS E AVALIAÇÃO
Nessa etapa do trabalho, a análise de metodologias de ensino e o apontamento de 

indicativos para a avaliação servirão para o processo formativo do/da professor/a e do/
da estudante. Para isso, investe-se em uma metodologia educacional de aprendizagem 
transformadora que possibilite o movimento que vai da síntese para a análise. Quando 
os/as estudantes são instigados a analisar, seguem uma orientação segura que os 
leva para o processo de descoberta de novos conhecimentos como para o processo de 
transmissão-assimilação de conhecimentos.

No âmbito das metodologias, sugerem-se os encaminhamentos presentes na 
Proposta Curricular (2016), na qual se propõem três diferentes formas de organização 
da ação docente: atividades de aprendizagem, projetos ou sequências didáticas, 
encaminhamentos que já se historicizaram na Rede e que são amplamente conhecidos 
pelos/pelas professores/as.  

Para colocar em prática essas propostas curriculares do ensino de História é 
importante que o/a professor/a considere novas possibilidades de trabalho pedagógico, 
em que os/as estudantes sejam motivados a produzir conceitos, vivenciando situações 
em que possam pesquisar e coletar informações em diferentes fontes, discutir, refletir 
e interagir de forma a contribuir para a formação de sujeitos ativos, criativos e etica-
mente responsáveis em seu meio.
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Esses e tantos outros encaminhamentos metodológicos que resultam em apren-
dizagem demonstram que os/as estudantes devem elaborar seus próprios conceitos 
apoiados nas orientações e na mediação do/da professor/a. Essa elaboração deve estar 
presente em todas as etapas e fases da Educação Básica e durante todo o percurso o/a 
professor/a vai perceber que o desenvolvimento ocorrerá se os/as estudantes forem 
submetidos a um processo de ensino e de aprendizagem adequado e estimulante. Para 
que os ritmos de aprendizagem dos/das estudantes sejam conhecidos e o/a professor/a 
sinta-se seguro para dar sequência à proposta, é fundamental que o/a mesmo/mesma 
conheça os fundamentos básicos referentes à aprendizagem e, antes de tudo, que 
conheça cada um/uma dos/das estudantes.

Salienta-se ainda que, nesse sentido, a ação do/da professor/a deve partir 
daquilo que os/as estudantes conhecem a partir da sua experiência social concreta 
e a partir da qual deve acontecer a mediação do/da professor/a. Com base em todas 
essas descobertas é que será possível organizar e transformar o ensino de História 
em um poderoso Componente Curricular para compreenderem e interferirem nas 
práticas sociais.

Na mesma linha é necessário pensar a avaliação. Para compor esse debate na 
formação continuada, sugere-se considerar as discussões suscitadas na Parte I da 
Proposta Curricular (2016) para colocar em prática um ensino de História que promo-
va novas possibilidades de organização do trabalho pedagógico.

9.3 ObJETIVOS EM RELAÇÃO AOS EIXOS
Na Proposta Curricular de Florianópolis (2016), no que concerne ao Componente 

Curricular de História, foram propostos quatro Eixos temáticos que se desdobraram 
em objetivos. A seguir, será explanado um pouco mais sobre os Eixos temáticos e os cor-
respondentes objetivos. A partir desta elucidação, o/a professor/a de História poderá 
pensar sobre a sua prática educativa tendo como base os objetivos propostos.

Pensar Historicamente em História
O primeiro eixo temático do Componente Curricular de História está diretamente 

relacionado ao objetivo deste Componente, que consiste na formação de estudantes 
que pensem historicamente. Para que o/a estudante possa pensar e refletir sobre os 
acontecimentos históricos do mundo, do seu país, da sua cidade e do seu entorno é 
necessário primeiramente que o mesmo visualize a História como uma construção 
humana, dinâmica e mutável. Sendo assim, irá se perceber como sujeito da história.  

Como coordenadas para o Componente Curricular de História apontam-se os 
seguintes objetivos:

a) Entender-se como sujeito histórico a partir da história vivenciada nos espaços 
familiares, espaços escolares, espaços de lazer, entre outros;
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b) Reconhecer a História como uma construção dinâmica;

c) Identificar e ordenar cronologicamente a divisão da História Ocidental;

d) Entender o conceito de tempo;

e) Compreender que a História é permeada de rupturas e continuidades que in-
fluenciaram e influenciam o presente;

f) Conhecer as demais ciências e sua importância para entender a História.

O Ser Humano e sua Relação com o meio no decorrer da História
Este Eixo temático busca apresentar a produção humana como um sistema comple-

xo que envolve território, cultura, sociedade, religião. Esta relação está presente desde 
o homem pré-histórico até a pós-modernidade, sendo externada de forma diferenciada 
nos contextos históricos a que se refere. Assim, é requerido:

a) Identificar fontes mitológicas e científicas acerca da origem do ser humano;

b) Perceber as diferenças culturais e materiais entre os povos que ocuparam a cidade 
de Florianópolis, do período pré-histórico ou pré-colonial, até a atualidade;

c) Relacionar o processo de conquista de novos territórios e o enriquecimento de 
nações;

d) Entender o conceito de escravidão;

e) Visualizar a Expansão Marítima do Século XV como transformadora da geogra-
fia mundial, com impacto global;

f) Compreender a ocupação portuguesa e açoriana no Litoral de Santa Catarina;

g) Entender os processos de exploração colonial (açúcar e ouro) do Brasil, relacionando 
com demais colônias ao redor do globo (asiáticas, africanas, demais americanas);

h) Identificar a independência política como um aspecto do processo de descoloni-
zação realizando um paralelo entre a independência brasileira e demais países 
na América;

i) Compreender o contexto histórico brasileiro imperial;

j) Apropriar-se das discussões sobre a Revolução Industrial.

Relações sociais e o exercício cidadão
Este Eixo temático propõe uma apresentação de todo o movimento social e histórico 

que se reflete nas variadas formas de ler o mundo. Neste Eixo temático são trabalhados 
conteúdos relacionados às lutas sociais, assim como, à cidadania exercida no período 
republicano, à perda desta no período ditatorial, à reconquista da democracia, à globali-
zação e sua influência na organização social e territorial. Para tanto, há que se:

PADRONIZAR????????
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a) Relacionar os olhares estigmatizados e estereotipantes para com determina-
dos setores da sociedade brasileira não como algo “natural”, mas antes como um 
processo histórico nacional e global;

b) Problematizar a situação indígena atual no que tange direitos cidadãos, educa-
cionais e de terra;

c) Identificar formas de resistência ao período ditatorial civil-militar no Brasil e 
na cidade de Florianópolis;

d) Problematizar as diferentes formas de silenciar os/as resistentes.

Patrimônio cultural como um espaço de memória e identidade
O quarto Eixo temática concebe o universo patrimonial brasileiro como um espaço 

de identidade e memória da população. Este eixo busca, a partir dos fatos históricos, 
entender a confluência e diversidade patrimonial que se apresenta em território 
brasileiro. Destarte, os objetivos são: 

a) Visualizar-se como portador de identidades e memórias individuais e coletivas 
que podem transformar o ambiente sociocultural; 

b) Identificar a cultura material e imaterial das populações pré-históricas bra-
sileiras e catarinense, apontando as influências em nossas manifestações 
culturais;

c) Entender como o movimento das Grandes Navegações influenciou na questão 
territorial, cultural e linguística do território brasileiro;

d) Identificar a multiplicidade de identidades existentes em sala de aula e na es-
cola e visualizar a memória como mais uma fonte histórica. 

Em suma, a construção desse texto é bastante pretenciosa, pois busca contribuir 
para a construção de conhecimentos significativos e para a formação consistente dos/
as professores/as que pretendem aprimorar as suas práticas educativas para efetivar 
um processo formativo realmente dinâmico, multidimensional e crítico-reflexivo.
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PARA SAbER MAIS [Sugestões de fontes de pesquisa e materiais para formação]

Indicação de Filmes:

Caverna dos Sonhos Esquecidos
Este filme foi lançado em dezembro de 2001 e tem como diretor: Werner Herzog. Quase um 
documentário, apresenta o trabalhado realizado pelo então diretor de um mapeamento em 3D 
do interior da Caverna Chauvet, no sul da França, onde foram descobertos centenas de desenhos 
rupestres em 1994. O diretor revela um mundo subterrâneo impressionante, com pinturas que 
têm em média trinte e dois mil anos de idade.

Narradores de Javé (2003)
Este filme com direção de Eliane Caffé, conta a saga de moradores de um pequeno vilarejo — Javé, 
que vê o mesmo ameaçado pela construção de uma barragem para usina hidrelétrica. Como forma 
de tentar transpor esta ameaça a comunidade decide preparar um documento contando todos os 
grandes acontecimentos heroicos de sua história, para que Javé, reconhecida e tombada como 
patrimônio, possa então escapar da destruição. Como a maioria dos moradores são analfabetos, a 
primeira tarefa é encontrar alguém que possa escrever as histórias.

Coletânea Vídeos na Aldeia
Criado em 1986, Vídeo nas Aldeias é um projeto precursor e incentivar da produção audiovisual 
indígena no Brasil. Com vista à para fortalecer as identidades e os patrimônios territoriais e 
culturais indígenas, desenvolveu-se um projeto de produção visual e cinematográfica comparti-
lhada com os povos indígenas. Disponíveis em: http://videonasaldeias.org.br.

A menina que roubava livros
Através de uma jovem menina chamada Liesel Meminger que aprende a ler e usa os livros como 
artífice para sofrer dos problemas, visualiza-se todo o cenário da Segunda Guerra Mundial e o 
Nazismo Alemão. Este filme trata-se de uma adaptação de um livro.

Histórias Cruzadas
Este filme apresenta o cenário social do Estado do Mississipi nos anos sessentas. Entre as 
personagens destaca-se Skeeter (Emma Stone) uma garota branca, da sociedade, que retorna de-
terminada a se tornar escritora e sair dos padrões impostos às mulheres no período. Incomodada 
com a situação de sua ex-babá e empregada da família, Skeeter começa a entrevistar as mulheres 
negras da cidade, que deixaram suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca. 
Com certa resistência e medo das mulheres negras, aos poucos estas vão se abrindo à jovem 
escritora, relatando todo o sofrimento, preconceito, exclusão, sofridas pelas mesmas.

11'09''01 — September 11
Tratam-se de onze curtas-metragens abordando diversos óticas acerca dos ataques terroristas 
aos Estados Unidos, ocorridos em 11 de setembro de 2001. Danis Tanovic e Ken Loach relacionam 
a data do atentado a outros acontecimentos. Tanovic lembra-se do dia 11 de julho de 1995, 
quando ocorreu o massacre em Srebrnica e Loach rememora que Salvador Allende foi deposto 
do governo chileno em 11 de setembro de 1973. Idrissa Ouedraogo realizou uma comédia 
reflexiva sobre Burkina Faso. Samira Makhmalbaf mostra uma professora que tenta explicar o 
ataque a um grupo de crianças. Sean Penn evoca a vida de uma viúva que morava à sombra das 
duas torres desabadas. Claude Lelouch descreve as reações de vários surdos ao evento ou que 
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testemunharam o evento. Shonei Imamura recorre às memórias japonesas da Segunda Guerra 
Mundial e Mira Nair mostra os problemas das minorias étnicas. Amos Gitai dá a sua interpreta-
ção sobre o papel da mídia em uma informação de significado internacional. Alejandro González 
Iñárritu apresenta onze minutos de preces na escuridão, enquanto Youssef Chahine reflete a 
perspectiva do Oriente Médio.

Dawson, Ilha 10 
Dawson, Ilha 10, com direção de Miguel Littin lançamento em 2009, aborda o golpe militar que 
em 1973 derrubou o governo democrático de Salvador Allende e vitimou milhares de chilenos, 
dando início a uma das mais longas e sangrentas ditaduras da América Latina. O filme mostra 
o sofrimento de ministros do governo Allende que foram aprisionados em uma ilha gelada, de 
clima antártico, onde funcionou um campo de concentração projetado pelo criminoso nazista 
Walter Rauff, então refugiado no Chile.

A Onda
Este filme, de direção de Dennis Gansel, lançado em 2008, conta a história de Rainer Wegner, 
professor de ensino médio, que objetiva ensinar seus alunos sobre autocracia. Uma vez que seus 
alunos estão desinteressados, o professor propõe um experimento que explique os mecanismos 
do fascismo e do poder. Wegner se autodenomina o líder do grupo, escolhe o lema “força pela 
disciplina” e dá ao movimento o nome de A Onda. Em pouco tempo, os alunos começam a propagar 
o poder da unidade e ameaçar os outros alunos da escola. O jogo começa a ficar sério demais, o 
professor tenta interromper, mas é tarde, A Onda está fora de seu controle. Este filme é baseado 
em uma história real ocorrida na Califórnia em 1967.
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10

(Re)Pensando a Formação 
Continuada para os/as Especialistas 

em Assuntos Educacionais

A sistematização apresentada neste texto estruturou-se em três Eixos: o primei-
ro aborda sinopticamente a história dos especialistas na Rede Municipal de Ensino 
de Florianópolis (RMEF), o segundo elenca alguns dados referentes ao processo 
formativo realizado com os/as especialistas nos últimos anos e o terceiro convida 
o/a leitor/a a pensar sobre alguns desafi os postos na atualidade para esses/essas 
profi ssionais da educação.

10.1 ESPECIALISTAS EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS: 
HISTORICIZANDO A CAMINHADA

Acompanhando os debates, proposições e lutas que marcaram e demarcaram o 
processo de redemocratização do Brasil, na década de 1980, a RMEF sofreu signifi-
cativas mudanças políticas e institucionais. No ano de 1985, mais especificamente, 
o Departamento de Educação, então vinculado à Secretaria de Educação, Saúde 
e Assistência Social (SESAS), foi alçado à condição de Secretaria Municipal de 
Educação (SMEF). Embora a presença dos/das primeiros/as especialistas, que atua-
vam no referido Departamento, datasse de meados dos anos 1970, foi a partir dessa 
nova estrutura organizacional que ocorreu a inserção do grupo de Especialistas em 
Assuntos Educacionais. O referido grupo — constituído por orientadores/as educa-
cionais, supervisores/as escolares e administradores/as escolares — foi incorporado 
no quadro de magistério, através do Estatuto do Magistério Público instituído pela 
Lei Municipal n.º 2.517/1986. Nesse contexto, em dezembro de 1986, realizou-se 
o primeiro concurso público de ingresso deste grupo de profissionais na educação. 
A partir de 1987, além de um quadro de especialistas lotados/as na SMEF, também 
ocorreu a lotação destes/destas profissionais nas Escolas de Educação Básica — en-
tão denominadas escolas de Primeiro Grau, seguindo o que estabelecia a Lei Federal 
n.º 5.692/1971 — o que revela uma singularidade desta Rede de Ensino, pois, em 
outros estados e municípios do país, a organização não ocorreu neste formato. Na 
sequência, mostramos, no Quadro 1, o início da expansão dos/das especialistas na 
Rede, no período de 1985 a 1988.
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Quadro 2:  Expansão do número de Especialistas em  
Assuntos Educacionais na RMEF — 1985/1988

CARGOS 1985 1986 1987 1988
Administração Escolar 01 01 01 01
Orientação Educacional 02 02 09 18
Supervisão Escolar 02 02 08 11
Total de Especialistas 05 05 18 30

Fonte: Relatório de Desenvolvimento da Política Educacional do Município 
no período de 1986/1988.

Na década de 1990, houve o ingresso de um contingente expressivo de especia-
listas na RMEF e, a partir deste momento, instaurou-se um processo de discussão 
coletiva com o propósito de organizar e orientar a prática desses/dessas profissio-
nais. O ápice desse processo ocorreu com a sistematização do documento que define 
as funções dos/das especialistas, intitulado Traduzindo em ações: das diretrizes a 
uma proposta curricular — Especialistas em Assuntos Educacionais e Bibliotecas 
Escolares (FLORIANÓPOLIS, 1996). Cabe aqui registrar que, ao longo dos anos, 
salvo pequenos ajustes, o quadro das funções, discutido coletivamente e publicado 
na década de 1990, permaneceu sendo reeditado nas publicações que se seguiram 
(FLORIANÓPOLIS, 2000) e mantém-se disponível no site da SMEF, no link cargos e 
funções.26 Além disso, tem permanecido como a base para a realização dos editais 
dos concursos públicos que têm sido realizados pela SMEF. Como se pode constatar, 
o processo de construção coletiva ocorrido permanece organizando e orientando as 
práticas dos/as especialistas e configura-se como tema recorrente nos processos de 
formação continuada.

Vale ressaltar que os desdobramentos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 
n.º 9.394/1996) repercutiram na organização e na atuação dos/das Especialistas em 
Assuntos Educacionais na RMEF. Com o reconhecimento da Educação Infantil como 
primeira etapa da Educação Básica, surge a necessidade das unidades de Educação 
Infantil elaborarem suas propostas pedagógicas, conforme sinalizado no artigo 12, 
inciso I, da referida legislação. Na ocasião, surgiram discussões sobre quem deveria 
assumir a responsabilidade de coordenar e articular o trabalho pedagógico. Neste 
cenário, inicialmente, foi realizado um projeto-piloto com coordenadores/as pedagó-
gicos/as que eram professores/as da Educação Infantil. Como essa função não existia 
no Estatuto do Magistério, a SMEF optou, em 1998, por inserir os/as supervisores/
as escolares na Educação Infantil com o propósito de articularem o Projeto Político 

26 Disponível em: <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=cargos+e+atribuicoes> 
Acesso em: 03 jun. 2016.
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Pedagógico, além dos planejamentos e dos processos formativos, atribuições estas já 
realizadas por esses/essas profissionais no Ensino Fundamental.

Em 2014, os/as orientadores/as educacionais também foram inseridos nas 
Escolas Desdobradas, as quais, até então, não tinham especialistas lotados/as, por 
possuírem um número reduzido de estudantes. A inclusão de especialistas em todas 
as unidades educativas do município, em certa medida, reitera a importância destes/
destas profissionais na coordenação, articulação e organização do trabalho educativo 
pedagógico.

Com a instituição das Diretrizes Curriculares para a Educação Básica da Rede 
Municipal de Ensino de Florianópolis (2015), que adota como concepções fundantes 
a Educação Integral e o direito à aprendizagem, e ainda, reitera a obrigatoriedade da 
Educação Básica dos quatro aos dezessete anos, depreendeu-se um desafio importante 
para o grupo de especialistas, já que estes/estas profissionais têm o papel político de 
articular a prática pedagógica nas diferentes etapas da Educação Básica. Vale ressaltar 
também que os/as especialistas são um dos poucos profissionais da Rede que, ao longo 
de sua carreira, podem atuar nas duas primeiras etapas da Educação Básica, condição 
possível para os/as professores/as auxiliares de ensino e professores/as de Educação 
Física.

Os dados levantados na Diretoria de Administração Escolar da SMEF referente 
aos/às especialistas em exercício no Ensino Fundamental na RMEF, referente ao ano 
de 2015, foram agrupados no Quadro 2.

Quadro 3: Número de Especialistas em Assuntos Educacionais  
no Ensino Fundamental da RMEF - 2015

CARGOS QUANTIDADE
Administração Escolar 27
Orientação Educacional 62
Supervisão Escolar 43
Total de Especialistas 132

Fonte: Diretoria de Administração Escolar (2015).

Tendo como referência esse breve contexto inicial, que tem como propósito 
situar como ocorreu a inserção e a expansão dos/das Especialistas em Assuntos 
Educacionais na RMEF, na sequência serão abordados aspectos relacionados ao 
processo de formação. 
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10.2 O PROCESSO FORMATIVO DOS/DAS ESPECIALISTAS 
EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 

A educação é a expressão dos movimentos que ocorrem na sociedade em diferen-
tes esferas (municipal, estadual e federal), marcados por momentos de transformação 
e ressignificação que, por vezes, são emanadas pelas políticas públicas, por normatiza-
ções e demandas educacionais que emergem das práticas sociais.

Neste sentido, torna-se fundamental uma política de formação para qualificar 
os/as profissionais da Educação Básica, que ofereça subsídios para que o processo de 
ensino e de aprendizagem seja ainda mais qualificado do ponto de vista da formação 
humana. Em consonância com tal política, as práticas pedagógicas precisam ser mais 
humanizadoras e inclusivas, fazendo com que as crianças, os/as adolescentes, jovens 
e adultos vejam a escola como um lugar de convivência social e de múltiplas apren-
dizagens onde, além das práticas sociais, seja assegurado o acesso ao conhecimento 
sistematizado pela humanidade, aos atores que adentram as escolas, pois:

cada grupo geracional tem especificidades, ou seja, a infância, a 
juventude, a adultez, a velhice, todas têm características próprias. No 
entanto, não há uma hierarquização entre elas, pois se entende que todo 
ser humano no interior de um dado grupo geracional tem competências 
e direito à aprendizagem.  Esse pressuposto é fundamental para que 
se reconheça o papel das instituições educacionais e, sobretudo, para 
que se vislumbre os estudantes como atores sociais competentes que 
possuem experiências, conhecimentos que devem ser valorizados 
e tomados como ponto de partida para o desenvolvimento de um 
processo educativo com sentido para os sujeitos. (FLORIANÓPOLIS, 
p. 30, 2015)

Para que os/as profissionais da RMEF se apropriem desse entendimento e propo-
nham práticas pedagógicas que atendam a esse propósito, necessitamos trazer essa 
reflexão para os espaços formativos como condição primordial à profissionalização e à 
valorização do magistério.

A RMEF, ao longo dos anos, tem oferecido formação continuada para os seus/suas 
profissionais, revelando a existência de uma política de formação e o reconhecimento 
do seu papel político. No ano de 2016, a Portaria SMEF n.º 006, de 26 de janeiro de 2016, 
que regulamenta a hora/atividade dos/das profissionais da educação, possibilitou à 
Diretoria de Ensino Fundamental (DEF) oferecer encontros mensais para todos/todas 
os/as profissionais a ela vinculados.

O grupo de especialistas, da mesma forma que os demais grupos de formação, 
possui uma coordenação que mensalmente planeja e organiza as formações e 
promove discussões consideradas fundamentais com e para o grupo, atentando para 
as demandas solicitadas pelos/pelas especialistas e aquelas originárias das políticas 
públicas da SMEF. Neste contexto, o grupo tem fortalecido sua identidade ao longo de 
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sua trajetória e a formação tem contribuído sobremaneira para isso, pois participam 
de seminários organizados pela Rede ou por outras instituições, buscam sua autofor-
mação, haja vista, o percentual importante de especialistas que possuem formação 
em lato sensu e stricto senso. Esse cenário revela o intuito e o compromisso com a 
atualização, que implica na reflexão e no aprofundamento de questões que subsidiam 
esses/essas profissionais na sua atuação no cotidiano escolar. Sendo assim, destaca-
se a importância desse grupo como responsáveis pela coordenação e articulação 
político-pedagógica das escolas da RMEF.

Reitera-se que é função comum desses/dessas profissionais planejar, repla-
nejar, articular e acompanhar a execução do Projeto Político Pedagógico Escolar, 
buscando concretizar a função social da escola por meio do redimensionamento 
do processo de ensino e de aprendizagem. Dessa forma, contribuem para viabilizar 
a transmissão, a apropriação, a ressignificação e a produção de conhecimentos 
sistematizados, oferecendo ao/à estudante a possibilidade de elaborar e apropriar-
se do conhecimento sistematizado e construído historicamente pela humanidade. 
Neste sentido, a proposta de formação continuada, destinada à equipe pedagógica 
e realizada ao longo dos últimos anos, tem seus temas elencados pelas avaliações 
do processo formativo, as quais são encaminhadas pelos/pelas especialistas ao final 
de cada ano, agregando a elas, também outras demandas que emergem das políticas 
públicas no campo da educação.

Quanto ao formato, contemplam-se diferentes modalidades: cursos, seminários, 
oficinas, palestras e grupos de trabalho, em que também se promovem práticas de uso 
das ferramentas digitais durante os processos formativos. O objetivo é diversificar o 
formato da formação continuada e manter uma constância e o aprofundamento nas 
discussões, de forma que os/as especialistas encontrem subsídios para organizar a prá-
tica pedagógica das unidades educativas. Ao longo dos anos de 2014, 2015 e 2016, com 
a intenção de articular os temas oriundos da escola, bem como as políticas adotadas 
pela SMEF, elenca-se alguns temas abordados na formação:

• Diretrizes Nacionais Gerais da Educação Básica (Resolução CNE/CEB n.º 4, 13 
de junho de 2010);

• Orientações gerais sobre as funções dos/das especialistas para os ingressantes 
na RMEF;

• Planejamento — a estruturação da sequência didática;

• PNAIC — Linguagem da matemática com as orientações sobre o ensino do Siste-
ma de Numeração Decimal e os direitos de aprendizagem;

• Estudo sobre a Portaria SMEF n.º 014/1015 que estabelece as formas de orga-
nização e funcionamento das unidades educativas para o ano letivo de 2015;

• Orientações sobre o Programa de Saúde do Escolar (PSE) e os projetos do APOIA 
e #tamojunto-2015;
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 Orientações sobre o preenchimento do diário de classe: Preenchimento da do-
cumentação escolar — aspectos legais;

• Estudos e reflexões sobre a Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER);

• Trabalhos diversificados com os/as especialistas, atendendo as especificidades 
de cada profissional;

•  Planejamento sobre o projeto TIM FAZ CIÊNCIAS;

• Considerações sobre a Construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) e do 
Regimento Escolar;

• Planejamento a partir da Geografia;

• Formação sobre a avaliação #EsquentaCuca, com foco no ensino de Língua Por-
tuguesa e Matemática (5.º e 9.º anos);

• Seminário de Abertura da Prova Floripa;

• Reflexões sobre os resultados da avaliação #EsquentaCuca no processo de ensi-
no e aprendizagem;

• Reflexão sobre os indicadores das avaliações externas como: Provinha Brasil, 
Prova ANA, Prova Floripa e Prova Brasil e a organização das escolas;

• A Política de Educação Inclusiva da RMEF;

• Orientações sobre a elaboração do parecer descritivo adotando o Google Drive 
como ferramenta digital; 

• Formação sobre as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica da Rede 
Municipal de Ensino  Florianópolis;

• Formação sobre a metodologia adotada na Prova Floripa;

• Apresentação da Primeira Versão da Proposta da Base Nacional Comum Curricular; 

• Análise dos resultados da Prova Floripa e propostas de intervenção na prática 
pedagógica; 

• Discussão da primeira Versão da Proposta Curricular do Município (2016).

Os temas elencados demonstram o esforço de organizar momentos formativos que 
subsidiem os/as Especialistas em Assuntos Educacionais, seja no que seria singular na 
atuação das diferentes especificidades, seja no que contempla questões mais gerais, 
vinculadas às políticas públicas municipais e nacionais. O propósito é orientar e sub-
sidiar os/as especialistas para que a educação destinada aos/às estudantes se efetive 
de forma cada vez mais qualificada nas unidades educativas. O ideal é que o debate 
continue delineando os caminhos para novas e efetivas escolhas.
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10.3 DESAFIOS DO TRAbALHO DOS/DAS 
ESPECIALISTAS EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS

Um dos grandes desafios para pensar o processo formativo dos/das especialistas 
reside no número expressivo de profissionais, cerca de cento e trinta e dois, além das 
especificidades que caracterizam cada um dos três cargos e respectivas atribuições, 
bem como, do percurso formativo do grupo, que demanda uma organização voltada 
para contemplar o conjunto de todas essas singularidades. Este é um desafio a ser 
enfrentado pela DEF e o Grupo de Especialistas de forma conjunto e sob o princípio 
dialógico.

Para dar continuidade ao diálogo, elencar-se-á para apreciação, alguns temas 
oriundos dos assessoramentos realizados nas unidades educativas e das reflexões 
ocorridas nos grupos de formação. São eles:

• Aprofundar o conhecimento sobre alfabetização e letramento;

• Ressignificar e refletir sobre as práticas do cotidiano escolar como: hora/
atividade, colegiado de classe, planejamento, avaliação, conselho de escola e a 
relação da escola/família; 

• Analisar e apropriar-se dos resultados das avaliações externas, em especial, a 
Prova Floripa, e propor intervenções para melhorar a aprendizagem dos/das 
estudantes;

• Incorporar as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica da Rede Munici-
pal de Ensino de Florianópolis (2015) e a Proposta Curricular da Rede Municipal 
de Ensino de Florianópolis (2016), como documentos oficiais e balizadores da 
organização do processo de ensino e aprendizagem dos/das estudantes;

• Promover momentos de socialização das práticas pedagógicas que abordem as 
atribuições dos/das especialistas na organização do cotidiano escolar;

• Elaborar e implementar uma proposta de formação on-line com princípios bá-
sicos da organização do trabalho dos/das especialistas na unidade educativa, 
contemplando aspectos comuns aos diferentes segmentos, bem como ações 
singulares de cada cargo/habilitação.

Embora no escopo desse texto não se tenha o propósito de analisar as 
atribuições dos/das especialistas, parece oportuno trazê-las, no sentido de explicitar 
para o conjunto de profissionais as atribuições gerais e específicas correspondentes 
a cada um/uma dos/das especialistas, as quais estão disponíveis no site da SMEF, no 
link cargos e funções. A compilação das atribuições pode servir de tema de estudo e 
aprofundamento nos encontros de formação do grupo de especialistas, uma vez que 
o contexto educacional nacional e municipal sugere novas demandas oriundas de 
política pública, as quais precisam verificar se estão contempladas na sistematização 
já existente.
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Quadro 4: ATRIbUIÇõES DOS/DAS ESPECIALISTAS EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Descrição Sumária: Ser o/a articulador/a e coordenador/a do Projeto Político Pedagógico, coordenando e/ou 
participando de todos os momentos de discussões coletivas, na escola, contribuindo com seu conhecimento, 
sua especifi cidade, na práxis da Unidade Educativa. 

ATRIbUIÇõES:
1. Planejar, replanejar e acompanhar junto à Equipe Pedagógica e demais profi ssionais da comunidade escolar 
a execução do Projeto Político Pedagógico, realizando a função social da escola, através do redimensionamento 
do processo ensino e aprendizagem, dando ao estudante a possibilidade de elaborar e apropriar-se do conhe-
cimento sistematizado; 

2. Refl etir e encaminhar as discussões, atividades, programas, junto à comunidade escolar (professores/as, 
estudantes, pais, diretor/a, funcionários/as), do processo de articulação das ações curriculares, mediando e 
intervindo para que o/a estudante em sua realidade seja foco permanente de refl exão da práxis educativa; 

3. Participar da coordenação da ação do coletivo da Unidade Educativa, redimensionando qualifi cadamente 
a relação entre estudantes, professores/as, direção, equipe pedagógica, família, funcionários/as, serviços 
especializados, programas especiais, projetos, estágios de diferentes Áreas, dentre outros;

4. Planejar, executar, avaliar os encaminhamentos, de forma permanente, dos colegiados de classe, das 
reuniões pedagógicas, reuniões de pais, de planejamento, grupos de estudo e projetos; 

5. Propiciar a discussão junto aos pais, equipe pedagógica e professores/as, sobre o processo ensino e 
aprendizagem dos/das estudantes, visando o acompanhamento, discussão e encaminhamentos necessários; 

6. Planejar, coordenar, executar, acompanhar e avaliar, de forma permanente, o plano de ação integrada da 
equipe pedagógica frente ao Projeto Político Pedagógico da Unidade Educativa; 

7. Realizar e divulgar as referências bibliográfi cas e de outros materiais pedagógicos na área de educação, 
visando fundamentar, atualizar e redimensionar a ação pedagógica dos profi ssionais na escola; 

8. Participar de cursos, seminários, encontros e outros, buscando a fundamentação, atualização e redimen-
sionamento da ação específi ca dos/das especialistas, com vistas a subsidiar uma postura de pesquisa e 
investigação, frente à práxis pedagógica. 

9. Elaborar o relatório síntese das ações realizadas anualmente na unidade educativa; 

10. Realizar outras atividades correlatas com a função.

Fonte: os autores
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Quadro 5: ATRIbUIÇõES DO/DA ORIENTADOR/A EDUCACIONAL
Descrição Sumária do cargo: Articulador/a do Projeto Político Pedagógico, Coordenando e/ ou participando 
de todos os momentos de discussão coletiva da escola, contribuindo com seu conhecimento, com sua 
especifi cidade, na práxis da Unidade Educativa. 

ATRIbUIÇõES:
1. Contribuir para o acesso e a permanência de todos/todas os/as estudantes na escola, intervindo com sua 
especifi cidade de mediador na realidade do/da estudante; 
2. Mobilizar os/as professores/as para a qualifi cação do processo ensino e aprendizagem, através da 
composição, caracterização e acompanhamento das turmas, no horário escolar;
3. Considerar, nas questões curriculares, as condições materiais de vida dos/das estudantes (compatibilizar 
trabalho-estudo), infl uindo junto aos/às funcionários/as da escola, no sentido de que, estes, se comprometam 
com o atendimento às reais necessidades dos/das estudantes;
4. Participar da articulação, elaboração e reelaboração de dados da comunidade escolar, como suporte 
necessário ao dinamismo do Projeto Político Pedagógico, promovendo a contribuição de pais e estudantes; 
5. Participar junto à comunidade escolar na criação, organização e funcionamento das instâncias colegiadas, 
tais como: Conselho de Escola; Associação de pais e Professores (APP), Grêmio Estudantil e outros, incenti-
vando a participação e à democratização das decisões e das relações na Unidade Educativa; 
6. Contribuir para o desenvolvimento do autoconceito positivo do/da estudante, visando à aprendizagem do/
da mesmo/mesma, bem como à construção de sua identidade pessoal e social;
7. Participar junto com a comunidade escolar no processo de elaboração, atualização do Regimento Escolar 
e utilização deste, como instrumento de suporte pedagógico; 
8. Coordenar o processo de escolha de representantes de turma (estudantes, professor/a) com vistas ao 
redimensionamento do processo ensino e aprendizagem; 
9. Coordenar a elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de projetos, planos, programas e outros, 
objetivando o atendimento e acompanhamento do/da estudante, no que se refere ao processo ensino e 
aprendizagem, bem como, o encaminhamento dos/das estudantes a outros/outras profi ssionais, se necessário; 
10. Coordenar, junto com aos/às professores/as, o processo de sistematização e divulgação das informações 
sobre o/a estudante, para conhecimento dos/das professores/as, pais e, em conjunto, discutir encaminha-
mentos necessários; 
11. Participar da análise qualitativa e quantitativa do rendimento escolar, junto aos/às professores/as, 
especialistas e demais educadores/as, visando reduzir os índices de evasão e repetência, qualifi cando o 
processo ensino e aprendizagem; 
12. Visar o redimensionamento da ação pedagógica, coordenando junto aos demais especialistas e professo-
res/as, o processo de identifi cação e análise das causas, acompanhando os/as estudantes que apresentem 
difi culdades na aprendizagem; 
13. Coordenar o processo de orientação profi ssional do/da estudante, incorporando-o à ação pedagógica; 
14. Realizar e/ou promover pesquisas e estudos, emitindo pareceres e informações técnicas, na Área de 
Orientação Educacional; 
15. Desenvolver o trabalho de Orientação Educacional, considerando a ética profi ssional; 
16. Acompanhar e avaliar o/a estudante estagiário em Orientação Educacional, junto à instituição formadora; 
17. Desenvolver outras atividades, conforme o decreto n.º 72.846/73, que regulamenta a Lei n.º 5.564/68, 
que prevê o exercício da profi ssão de Orientador Educacional; 
18. Cumprir e fazer cumprir o código de ética do Orientador Educacional; 
19. Realizar outras atividades correlatas com a função.

Fonte: os autores



DESAFIOS METODOLÓGICOS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS/DAS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO164

Quadro 6: ATRIbUIÇõES DO/DA SUPERVISOR/A ESCOLAR
Descrição Sumária: Articulador/a do Projeto Político Pedagógico, coordenando e/ou Participando de todos 
os momentos de discussão coletiva da escola, contribuindo com seu conhecimento, sua especifi cidade, na 
práxis da Unidade Educativa.

ATRIbUIÇõES:
1. Contribuir para o acesso e permanência do/da estudante na Unidade Educativa, intervindo com sua especi-
fi cidade de mediador da ação docente no currículo, mobilizando os/as professores/as para a qualifi cação do 
processo ensino e aprendizagem, através da composição, caracterização e acompanhamento das turmas, do 
horário escolar, listas de materiais e de outras questões curriculares; 
2. Participar da articulação, elaboração e reelaboração de dados da comunidade escolar como suporte 
necessário ao dinamismo do Projeto Político Pedagógico; 
3. Participar junto à comunidade escolar na criação, organização e funcionamento das instâncias colegiadas, 
tais como: Conselho de Escolar, Associação de Pais e Professores (APP), Grêmio Estudantil e outros, incentivando 
a participação e democratização das decisões e das relações na Unidade Escolar; 
4. Participar junto com a comunidade escolar no processo de elaboração, atualização do Regimento Escolar e 
utilização como instrumento de suporte pedagógico; 
5. Participar do processo de escolha de representantes de turmas (estudante, professor/a) com vistas ao 
redimensionamento do processo ensino e aprendizagem; 
6. Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de projetos, planos, programas e outros, 
objetivando o atendimento e acompanhamento do/da estudante, no que se refere ao processo ensino e apren-
dizagem, bem como ao encaminhamento de estudante a outros/outras profi ssionais quando a situação o exigir; 
7. Participar de cursos, seminários, encontros e outros, buscando a fundamentação, atualização e redimensio-
namento da ação específi ca do/da Supervisor/a Escolar; 
8. Coordenar o processo de articulação de discussões e de aplicabilidade do currículo junto com à comunidade 
educativa, sendo mediador da ação docente, considerando a realidade do/da estudante como foco permanente 
de refl exão do cotidiano educativo; 
9. Elaborar anualmente relatório síntese das ações realizadas na Unidade Educativa; 
10. Participar, junto com os/as professores/as da sistematização e divulgação de informações sobre o/a 
estudante para conhecimento dos pais, e em conjunto discutir os possíveis encaminhamentos; 
11. Coordenar a análise qualitativa e quantitativa do rendimento escolar, junto com o/a professor/a e demais es-
pecialistas, visando reduzir os índices de evasão e repetência, qualifi cando o processo ensino e aprendizagem; 
12. Visar o redimensionamento da ação pedagógica, coordenando junto aos demais especialistas e professores/
as o processo de identifi cação e análise das causas, acompanhando os/as estudantes que apresentam 
difi culdades na aprendizagem; 
13. Coordenar o processo de articulação das discussões do currículo com a comunidade educativa, sendo o 
mediador da ação docente, considerando a realidade do/da estudante como foco permanente de refl exão e 
redirecionador do currículo; 
14. Subsidiar o/a professor/a no planejamento da ação pedagógica, para o alcance da articulação vertical e horizontal 
dos conteúdos, metodologia e avaliação, redimensionando, quando necessário, o processo ensino e aprendizagem; 
15. Realizar e/ou promover pesquisas e estudos emitindo pareceres e informações técnicas na Área de 
Supervisão Escolar; 
16. Acompanhar e avaliar o/a estudante estagiário em Supervisão Escolar, junto à instituição formadora; 
17. Desenvolver o trabalho de Supervisão Escolar, considerando a ética profi ssional; 
18. Realizar outras atividades correlatas com a função.

Fonte: os autores
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Quadro 7: ATRIbUIÇõES DO/DA ADMINISTRADOR/A ESCOLAR
Descrição Sumária: Articulador/a do Projeto Político Pedagógico, coordenando e/ou participando de todos os 
momentos de discussão coletiva da escola, contribuindo com seu conhecimento, com sua especifi cidade, na 
práxis da Unidade Educativa. 

ATRIbUIÇõES: 
1. Contribuir para o acesso e a permanência de todos/todas os/as estudantes na escola, intervindo com sua 
especifi cidade de mediador das condições necessárias à organização escolar, bem como seus desdobramentos 
para qualifi cação do processo ensino e aprendizagem, através da composição, caracterização e acompanha-
mento das turmas, do horário escolar, listas de materiais, e de mais questões curriculares; 
2. Coordenar e articular a elaboração e reelaboração de dados da comunidade escolar como suporte necessário 
ao dinamismo do Projeto Político Pedagógico; 
3. Coordenar junto à Unidade Escolar a criação, organização e funcionamento das instâncias colegiadas, tais 
como: Conselho de Escola, Associação de Pais e Professores (APP), Grêmio Estudantil e outros, incentivando a 
participação e democratização das decisões e das relações, na unidade escolar; 
4. Coordenar junto à comunidade escolar o processo de elaboração, atualização do Regimento Escolar e a 
utilização deste, como instrumento de suporte pedagógico; 
5. Participar do processo de escolha de representantes de turmas (estudante, professor/a) com vistas ao 
redimensionamento do processo ensino e aprendizagem; 
6. Participar da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de projetos, planos, programas e outros, 
objetivando o atendimento e acompanhamento do/da estudante, nos aspectos referentes ao processo ensino e 
aprendizagem; 
7. Participar junto com os/as professores/as da sistematização e divulgação das informações sobre o/a 
estudante, para conhecimento dos pais, e em conjunto discutir os possíveis encaminhamentos; 
8. Participar da análise qualitativa e quantitativa do rendimento escolar, junto com os/as professores/as e 
demais especialistas, visando reduzir os índices de evasão e repetência, qualifi cando o processo ensino e 
aprendizagem; 
9. Coordenar, atualizar, organizar e socializar a legislação de ensino e de administração de pessoal da Unidade 
Educativa; 
10. Coordenar junto à equipe administrativa, a organização, atualização e trâmite legal dos documentos 
recebidos e expedidos pela Unidade Educativa; 
11. Organizar com a Direção e Equipe Pedagógica, a distribuição e socialização dos recursos materiais, bem 
como, otimizar os recursos humanos; 
12. Realizar e/ou promover pesquisas e estudos na Área da Administração Escolar, emitindo pareceres e 
informações técnicas; 
13. Acompanhar e avaliar o/a estudante estagiário em Administração Escolar, junto à instituição formadora; 
14. Desenvolver o trabalho de Administração Escolar considerando a Ética Profi ssional; 
15. Realizar outras atividades correlatas com a função.

Fonte: os autores
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11

(Re)Pensando a Formação 
Continuada para os/as Professores/as 

de Apoio Pedagógico

A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis (SMEF), em conformidade 
com as diretrizes curriculares nacionais e municipais, oferece oportunidades diferen-
ciadas de atendimento aos/às estudantes que apresentam “baixo rendimento” escolar. 
Inclui-se nessa perspectiva o Apoio Pedagógico, realizado no contraturno e focalizado 
no/na estudante que foi promovido/a com restrição27 no âmbito das unidades educa-
tivas pertencentes a esta Rede de Ensino. Dentro dessa proposta, a SMEF promove a 
formação continuada aos/às professores/as que são prioritariamente contratados/as 
para atenderem a essa criança e/ou esse/essa adolescente.

Alinhado a essa proposta, este texto inspira-se, em especial, em registros resul-
tantes do processo de formação coordenado pela assessoria da DEF, ao longo de 2015, 
que teve a participação de um coletivo composto por trinta professores/as de Apoio 
Pedagógico. Além dessa ação apresentam-se como complemento as observações 
oriundas do processo de assessoramento realizado nas unidades educativas. O objetivo 
desses registros foi o de subsidiar a organização do trabalho de Apoio Pedagógico nas 
unidades educativas da SMEF, no referido ano, tendo como referência os documentos 
ofi ciais consultados e as demandas advindas da esfera escolar.

Vale ressaltar que a formação contou, ao longo do processo, com momentos 
presenciais e a inclusão da Educação a Distância, por meio da plataforma e-Proinfo. Tal 
Eecnologia de Informação e Comunicação, além de propiciar mais uma possibilidade 
de compartilhamento de vivências voltadas para a prática educativa, configura-se 
como uma oportunidade para os/as professores/as se apropriarem da cultura digital 
no contexto escolar. Ela oferece novas e importantes contribuições à formação do/da 
educador/a, no sentido de melhor qualifi car seu fazer no espaço educacional e propiciar 
maior interação com seus pares.

Dentro desse contexto, realizou-se um diagnóstico, que se constituiu em um recur-
so imprescindível para se ter a percepção do efetivo atendimento do Apoio Pedagógico 
na Rede. Com esta fi nalidade, organizaram-se idas in loco, ou seja, nas próprias unidades 

27  Conforme Resolução CME n.º 02/2011.
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educativas, ao longo do ano letivo de 2015 e 2016, buscando apresentar a proposta aos/
às gestores/as, à equipe pedagógica e aos/às professores/as. Neste sentido, foram 
realizadas reuniões para coletar informações sobre o atendimento aos/às estudantes 
promovidos/das com restrição, e também promover assessoramento ao trabalho dos/
das professores/as, além de conhecer a organização de cada espaço de aprendizagem. 
Essa vivência oportunizou conhecer mais de perto a realidade desse atendimento em 
cada uma das unidades educativas. 

11.1 A ORGANIZAÇÃO DO APOIO PEDAGÓGICO
O processo de democratização do ensino há mais de meio século, mobiliza o meio 

educacional, em torno das significativas mudanças por ele suscitadas na configu-
ração da escola, em especial, na composição do público por ela atendido no Ensino 
Fundamental. Nesse contexto da universalização do acesso a este segmento, promove-
se a inserção de todas as crianças em idade escolar na educação formal, permitindo a 
elas sentirem-se integradas à sociedade em que vivem. Dessa forma, cria-se a possibi-
lidade de esses/essas estudantes interferirem em sua própria realidade, encontrando 
caminhos para transformá-la, de forma autônoma, seja para mobilidade social, seja 
para compreendê-la ou criticá-la. 

Diante desse quadro, a escola reinventa-se constantemente ao se deparar com os 
novos desafios, os quais se apresentam como indicativos para se pensar em um novo 
currículo e consequentemente em novas estratégias pedagógicas. Um deles está vol-
tado para o desenvolvimento das habilidades não cognitivas dos/das estudantes, como 
autoestima, criatividade, autonomia e as capacidades para resolver desafios e trabalhar 
em equipe; somadas àquelas respectivas ao conhecimento científico, na perspectiva 
da educação integral. Surge também a necessidade de se promover um atendimento 
específico àqueles/àquelas estudantes que têm dificuldades de aprendizagem, as quais 
interferem na aquisição de conhecimentos necessários para acompanharem o ano 
letivo que estão regularmente frequentando. 

A legislação, em nível nacional, estabelece orientações para que esse atendimento 
seja realizado, a começar pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), n.º 
9.394/96, que em seu artigo 12, inciso V, sinaliza que:

Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de: 

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento”. 
Também dentre as regras para organização da Educação Básica da 
LDB, na alínea “e”, do inciso V, no artigo 24, encontram-se indicações 
sobre a “obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência 
paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento 
escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus 
regimentos.
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Em consonância com essa legislação, a SMEF possui mecanismo legal que norma-
liza o atendimento na Rede de Ensino: a Resolução CME N.º 02/2011. De acordo com o 
2.º Parágrafo desta normativa,

Os estudantes que concluírem o ano em curso e no final do ano letivo, 
apresentarem um desempenho médio inferior a 50% (cinquenta 
por cento) de aprendizagem das Áreas do conhecimento, irão para o 
ano subsequente, com acompanhamento pedagógico diferenciado e 
frequência obrigatória de forma: 

I  a reelaborar os conceitos não assimilados nos anos anteriores; 

II - a consolidar o aprendizado para acompanhamento dos conceitos do 
ano subsequente; 

III - a estimulá-lo ao avanço nos anos escolares.

Complementando tal indicativo, o artigo 10 da mesma resolução, especificamente 
no parágrafo 1.º, explicita que “O termo promovido com restrição determina que o/a 
estudante se obrigue à frequência no projeto de apoio pedagógico em ampliação de 
jornada escolar”.

Anteriormente à referida resolução, a SMEF promoveu ações voltadas para que 
o/a estudante de “baixo rendimento” produzisse possibilidades para (re)elaborar e con-
solidar conceitos, estimulando-o/a a avançar nos anos escolares. São propostas dife-
renciadas de intervenção pedagógica, algumas delas desenvolvidas a partir de projetos 
voltados para a Educação Integral em jornada escolar ampliada, além da recuperação 
paralela, e outras ações regulamentadas dentro dos Projetos Políticos Pedagógicos de 
cada Unidade Educativa. A partir daquele referencial, essas ações ampliaram-se pela 
contratação de professores/as substitutos/as (pedagogos/as), por intermédio de pro-
cesso seletivo, para realizarem o atendimento diferenciado especificamente àqueles/
àquelas estudantes em restrição.

Ao longo da formação, professores/as integrantes do grupo do Apoio Pedagógico 
estudaram, refletiram, discutiram e trocaram as suas vivências a respeito do funcio-
namento do trabalho. Dessa forma, constituíram-se as concepções aqui registradas 
acerca do trabalho desenvolvido nessa frente de atendimento aos/às estudantes. A pri-
meira delas refere-se ao entendimento de que o Apoio Pedagógico na Rede Municipal 
de Ensino de Florianópolis (RMEF) traduz-se em um conjunto de ações sociopedagó-
gicas que consideram a dimensão integral do ser humano. Destina-se a proporcionar 
atividades sistematizadas e diversificadas a estudantes, cuja avaliação processual 
e diagnóstica revelou suas dificuldades em acompanhar encaminhamentos que 
requisitem as competências e habilidades consonantes com o respectivo ano escolar 
que frequentam regularmente; por isso, foi promovido/a com restrição. Este conceito 
está pautado também na Resolução n.º 04/2010, que Define Diretrizes Curriculares 
Nacionais Gerais para a Educação Básica, em seu artigo 20, na qual consta que:
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O respeito aos educandos e a seus tempos mentais, psicoemocionais, 
culturais e identitários é um princípio orientador de toda a ação 
educativa, sendo responsabilidade dos sistemas a criação de condições 
para que crianças, adolescentes, jovens e adultos, com sua diversidade, 
tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade 
própria de percurso escolar.

Nesse sentido, o papel do Apoio Pedagógico deve, por excelência, ser o de “colocar 
o/a estudante em movimento", propiciando a ele/ela sair da restrição e prosseguir os 
estudos no ano escolar correspondente à sua idade cronológica, com qualidade e per-
manência. Sabe-se que é o espaço que permite um trabalho diferenciado daquele que 
é desenvolvido no cotidiano do espaço coletivo de aprendizagem. É onde as aprendiza-
gens do/da estudante são consideradas, para além de suas necessidades e dificuldades 
mais emergentes. Por isso, o foco do planejamento didático-pedagógico centra-se espe-
cificamente no ensino e na aprendizagem da alfabetização e do letramento em Língua 
Portuguesa e em Matemática, ou seja, conforme consta na Resolução n.º 01/2010, que 
fixa normas para o Ensino Fundamental de nove anos da RMEF:

Art. 2.° O Ensino Fundamental de nove anos garantirá as oportunidades 
educativas requeridas para o atendimento das necessidades básicas de 
ensino-aprendizagem dos estudantes, focalizando:

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, aquisição de 
conhecimentos e habilidades […].

Dentro dessa perspectiva, a intervenção pedagógica do/da professor/a do Apoio 
Pedagógico, na qualidade de mediador/a da aprendizagem, está voltada para prestar 
atendimento ao/à estudante promovido/a com restrição, especialmente, àquele/
àquela que ainda não consolidou os conhecimentos necessários para ter autonomia 
de leitura e de escrita e/ou que não adquiriu os conceitos matemáticos necessários 
ao desenvolvimento do raciocínio lógico. Por isso, é de suma importância que o/a 
estudante tenha atividades envolventes que lhe permitam (re)elaborar e consolidar 
conceitos, e também avançar no desenvolvimento, encorajando-o/a a confiar no seu 
potencial, acreditando em si mesmo/mesma, na sua capacidade para apreender co-
nhecimentos e a utilizá-los em situações reais de interação, com a consciência de que:

A garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e 
permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com 
redução da evasão, da retenção e da distorção de idade/ano/série, resulta 
na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os 
sujeitos do processo educativo.  (BRASIL, 2010, Art. 8.º)

Sendo assim, o papel do/da professor/a que atua no Apoio Pedagógico é o de 
cultivar um olhar observador sobre seu/sua estudante, concentrando esforços 
para conhecer esse sujeito em suas possibilidades de aprendizagem. A partir desta 
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premissa, encontrar caminhos metodológicos que proporcionem a construção do co-
nhecimento, na busca incessante pela inclusão e a permanência do/da estudante, com 
qualidade, no contexto de ensino e de aprendizagem do ano escolar correspondente 
à idade civil deste/desta. Para tanto, foram elencadas algumas atribuições do/da 
professor/a do Apoio Pedagógico, consideradas fundamentais na perspectiva da 
promoção de seus/suas estudantes:

• elaborar avaliação diagnóstica, a partir da lista dos/das estudantes indicados/
as no ano anterior, antes de iniciar o trabalho pedagógico, fazendo contraponto 
do respectivo resultado com os índices das avaliações em larga escala e também 
a impressão diagnóstica do/da professor/a de sala, considerando as observa-
ções deste/desta a respeito do porquê daquele/daquela estudante ter sido 
promovido/a com restrição;

• realizar diagnóstico ao longo do período letivo, cujos resultados serão discuti-
dos em articulação com o/a professor/a regente e no Colegiado de Classe, com o 
propósito de verificar se o/a estudante está apto/a para sair da restrição;

• criar ambiente pedagógico motivador, interativo, que favoreça a aprendiza-
gem, instigante e atrativo também concretamente, não restrito a uma sala de 
aula, mas extensivo a outros ambientes que podem ser explorados para aguçar 
a curiosidade e o interesse do/da estudante na apropriação de conhecimentos 
que possibilitarão a ele/ela agir com autonomia e responsabilidade, como: 
ecossistemas no entorno da escola, hortas, feiras, comércio, museus, parques, 
teatros, a dinâmica da comunidade, cinemas, pontos turísticos;

• utilizar resultados da Prova Floripa no planejamento e replanejamento;

• intervir em questões pontuais, nas habilidades mínimas necessárias para o/a es-
tudante ter autonomia de leitura e escrita e nos conceitos matemáticos, sistema-
tizando-os de forma articulada com atividades diferenciadas, lúdicas e criativas;

• propiciar o desenvolvimento do senso crítico e do raciocínio lógico do/da es-
tudante, por meio de jogos e desafios que simulam problemáticas de situações 
reais;

• contextualizar os temas de ensino e de aprendizagem, colocando o/a estudante 
como sujeito ativo no processo;

• organizar propostas pedagógicas diferenciadas e de acordo com os objetivos 
pré-determinados, a partir da necessidade dos/das estudantes, utilizando as 
TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) sempre que possível;

• oferecer recursos e atividades que estimulem a curiosidade, a imaginação e a 
criatividade dos/das estudantes;

• elaborar parecer descritivo sobre cada estudante que frequenta o Apoio Pedagó-
gico e, após a avaliação, analisar os resultados, por descritor, de cada estudante;
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 zelar pela assiduidade dos/das estudantes;

• participar da Formação Continuada, coordenada pela DEF, tanto nos encontros 
presenciais quanto nas atividades a distância, e também daquelas promovidas 
pela equipe pedagógica na unidade onde atua;

• sugerir e/ou apresentar metodologias ou propostas pedagógicas empregadas 
em sala de aula, socializando-as com seus pares.

Considerando-se a perspectiva de Apoio Pedagógico abordada, emergem desafios, 
subjacentes às proposições descritas, para a Formação Continuada do/da professor/a 
que atua nesta proposta de intervenção pedagógica no âmbito da SMEF Florianópolis, 
tais como:

• Analisar as implicações pedagógicas a partir dos resultados das avaliações ex-
ternas (diagnóstico, planejamento, replanejamento...) e internas;

• Elaborar instrumentos que permitam diagnosticar o processo de aprendizagem, 
e avanço do/da estudante de “baixo rendimento” escolar;

• Conhecer e desenvolver estratégias didático-metodológicas diversificadas, 
com vistas a auxiliar no planejamento de ações ajustadas aos perfis dos grupos 
de estudantes atendidos/as no Apoio Pedagógico;

• Desenvolver projetos didáticos que contemplem os diversos ritmos e perfis de 
aprendizagem dos/das estudantes que apresentam dificuldades para (re)elabo-
rar e consolidar conhecimentos, favorecendo-lhes o avanço a partir de ativida-
des realizadas em momentos de interações coletivas e cooperativas, como por 
exemplo, a proposta metodológica da Pedagogia de Projetos;

• Engendrar estratégias metodológicas diferenciadas que propiciem ao/à estu-
dante acionar de suas competências e habilidades para aprender;

• Socializar em Seminário as práticas exitosas realizadas no Apoio Pedagógico.

Como o texto sugere, o Apoio Pedagógico é uma vivência relativamente recente 
na RMEF de Florianópolis, e que impõe além dos desafios aqui apresentados inúmeros 
outros. Isso significa dizer que é importante se debruçar sobre essa experiência, reava-
liá-la e continuar pensando alternativas inovadoras para seu funcionamento. Ou seja, 
essas reflexões constituem-se em uma tentativa inicial, que não se esgota no escopo 
desse texto, pois se vive diante de uma proposta que está em construção e aberta a 
possibilidades. 

Finaliza-se, reiterando a importância da formação continuada, para efetivação 
de uma proposta de Apoio Pedagógico, cada vez mais qualificada, que seja possível 
fazer do espaço de formação, um fórum privilegiado de diálogo entre os sujeitos 
desse processo.
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CONTRIbUIÇõES PARA UMA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA, 
LIbERTADORA E AUTÔNOMA:  

Uma Concepção de Educação Aplicada ao Apoio Pedagógico
Dauto dos Reis Pires28

“Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, 
 não há ninguém que explique e ninguém que não entenda”

Cecília Meireles, Romanceiro da Inconfidência

Declaramos que nada do que vamos tentar descrever aqui, com relativa 
humildade, é de nossa própria lavra, nada nos pertence, pertence ao 
gênero humano, na busca do seu “vir a ser”, da sua autorrealização, do 
seu autoconhecimento. São extratos assimilados ao longo da existência 
na contundente dialética entre iguais e desiguais. O que, por suposto, 
nos pertence é a certeza de que se não temos um caminho novo, temos 
um jeito novo de caminhar. É nossa a perseverança sistemática da sua 
aplicação, recriando experiências edificantes na escola e na vida. Nossa 
é a responsabilidade por divulgá-la, praticá-la, repensá-la e, por isso, 
gritamos, como gritam os vulcões, como sibilam os ventos.
Abordaremos o assunto ao sabor das nossas emoções, da paixão pela 
educação, pelo viver, pelo exercício do amor como principal nutriente 
da vida. São eventos materializados no Apoio Pedagógico, “Oficina da 
Palavra”, da EBM João Gonçalves Pinheiro, onde atendemos, em média, 
trinta estudantes anualmente entre 2013 e 2015.
Se a Educação contempla Instrução, Instrução nem sempre contempla 
Educação, neste caso, nos referimos à Educação Integral, que não é um 
outro tipo de educação, é a própria, na sua essência íntima, abrangendo 
todas as dimensões do ser humano: física, social, psicológica e espiritual, 
que Gardner não teve coragem para relacionar como uma das múltiplas 
inteligências. É Integral como sinônimo de totalidade, nos remetendo a 
uma visão sistêmica, holística do Universo.
Ato contínuo, as atividades, os movimentos, decorrentes da concepção 
que esposamos primam por proporcionar um ambiente que favoreça o 
fortalecimento ou desenvolvimento da autonomia do estudante. Proposta 
audaciosa para se trabalhar o binômio liberdade e responsabilidade, haja 
vista, a realidade que constatamos. Uma educação centrada em valores 
humanos potencializa a apropriação do conhecimento científico produzido 
pela humanidade, dando-lhes, na menor das hipóteses, substância, sentido, 
aplicabilidade na construção “agora” de uma sociedade justa e solidária.
Quando encaminhamos uma atividade, explicamos seu desenvolvimento ao 
estudante, segundo nosso olhar, obliterando o entendimento do estudante, 
porque nosso diagnóstico imperfeito, quase sempre generalista, não 
contempla habilidades e dificuldades, ou melhor, o nível de desempenho dos

28 Professor da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis – Santa Catarina, que atua no Apoio 
Pedagógico da EBM João Gonçalves Pinheiro. 
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estudantes para que sejam inseridos no evento. Necessário é saber explicar, 
saber encaminhar, saber orientar, saber acompanhar, saber dialogar, saber 
avaliar, para que as variadas formas de entender sejam consideradas. Assim, 
compreendemos a dificuldade de aprendizagem como uma desordem 
na capacidade efetiva de aprender, dificultando o cérebro de receber e 
processar informações ao mesmo tempo em que a maioria dos indivíduos o 
faz. Não obstante, pode estar confundida, com dificuldade de ensinagem do 
agente educador, isto é, dificuldades metodológicas.
Quando Paulo Freire diz que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”, 
entendemos que o estudante deve passar pelo cadinho da experiência, da 
observação, da comparação, da conclusão e principalmente do sentimento, 
antes e durante as atividades de leitura e escrita. Leitura do mundo é leitura 
do real, vivido e percebido. Temos observado estudantes que decifram, 
mas não leem e estudantes que não decifram, no entanto, interpretam 
enunciados com rapidez e eficiência. De modo análogo, estudantes que, 
nos jogos, demonstram noção de espaço, tempo, velocidade, quantidade, 
ou quando lidam com dinheiro, apresentam soluções que denotam um 
entendimento que, confessamos, às vezes, temos dificuldade de entender, 
como se tivessem criado um sistema de numeração pessoal. Quando o 
diagnóstico aponta nesta direção, temos que variar, ampliar as possibilidades 
de ensinagem do Sistema de Numeração Decimal, enriquecendo as situações 
de entendimento do conteúdo, saindo da zona de conforto.
Esse olhar implica que o ato de ensinar precisa estar casado com a noção 
de sentido, para que crianças e jovens não esmoreçam o natural desejo de 
aprender, enfadando-se com atividades repetitivas, descontextualizadas. 
Neste caso, tem dado resultado começar a alfabetização escrevendo seu 
nome, de seus familiares, nome do cachorro, do papagaio... Este exemplo 
pode ser generalizado, então destacamos a alfabetização matemática do 
desenvolvimento do pensamento matemático, da habilidade de matematizar. 
Neste caso, trabalhar o concreto não é apenas usar coisas sólidas, mas 
possibilitar situações reais ou simuladas, cujo enredo provoca observações, 
reflexões, comparações, dúvidas, anotações, muitos erros e acertos, tudo 
mediado pela vibrante e eloquente atitude do educador. Este deve exigir de si 
mesmo a mesma disciplina e perseverança que espera dos estudantes.
Por que conceitos simples de Paulo Freire ainda são novidades nas práticas 
pedagógicas? Refiro-me, em especial à Escola Cidadã e Cidade Educadora, 
conceitos que não carecem de explicação, porque permitem a quem os 
lê, vislumbrar possibilidades de usar os aparelhos que a comunidade 
oferece, bem como, usar o potencial humano que existe nas adjacências da 
escola para desencadear, ampliar, completar os conteúdos abordados nas 
aulas. Mormente estas atividades são usadas para desafogar o estresse, 
proveniente de uma conduta pedagógica que imobiliza os estudantes em 
“filinhas” voltadas para o quadro onde estarão copiadas as informações 
dos livros que os estudantes deverão copiar nos cadernos, muitas vezes, 
negligenciando o diálogo entre consciências, sem escuta, sem interlocução. 
Na comunidade, sempre haverá pessoas que são verdadeiras “bibliotecas 
vivas” com relatos e mensagens que cativam os espectadores, ampliando, 
consolidando os estudos, animados pela mediação envolvente do Educador.
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Ditado revitalizado: quando uma atividade fechada em si mesma pela 
coerção, mas tão adorada pelos alunos pode ser revitalizada, permitindo 
conversar, perguntar se é com “P” ou “B”, olhar como o colega escreveu, 
mudando o ambiente para uma horta, um pomar, uma praça, onde as 
palavras, textos e sentenças são extraídos da observação, nutridos de 
aromas, cores, movimentos, sensações, sentidos. É tão simples de abrandar 
nossas decepções permitindo que o fluxo natural da alegria se instale no 
fazer pedagógico.
Oportuno perguntar  “o que prova a prova, prova que o aluno sabe como fazê-
la, mas não prova seu saber?” (Maurício Tragtemberg). Não precisamos abolir 
drasticamente esta prática, isto parece muito difícil, sugerimos equilibrar 
com atividades de socialização de projetos de pesquisas em regime de 
cooperação, nas suas inúmeras variantes. Importa permitir aos estudantes 
outras formas de expressar os saberes adquiridos, habilidades desenvolvidas 
e mudanças na visão de mundo. Concluímos afirmando: “toda criança é 
uma esperança de futuro”, que com criatividade e bom ânimo, é possível 
contribuir para o movimento inexorável da evolução, do aprimoramento, da 
autorrealização de todos envolvidos no processo pedagógico.
A concepção de Educação que estamos defendendo para o Apoio Pedagógico, 
em nada difere da Educação que propomos para os estudantes que não 
precisam passar pelo Apoio. Seria um absurdo propormos um tipo de 
Educação diferenciada. Sobre o ponto de vista dessa concepção, o que muda é 
o nível de compreensão que o estudante manifestou após as várias investidas, 
que ensino sistemático realizou, como reagiu ao ensino vivenciado até o 
momento, em que estágio se encontra em comparação ao ano escolar que 
está cursando. Saber diagnosticar é fundamental para o êxito nas Ações do 
Apoio Pedagógico referentes a atividades que propomos.
Portanto o que propomos contempla, em sua substância, um processo 
de observação (concentração), comparação, reflexão, para o estudante 
poder chegar a sua própria conclusão. É um processo de autoeducação, 
de autoconstrução. Contemplar demandas sociais e dos estudantes que 
provoquem o debate, a participação, ir a campo, vivenciar o conteúdo. 
Pensar, agir, sentir, confluindo para o entendimento das informações 
abordadas. Integrar as Áreas do conhecimento onde as disciplinas 
conversam entre si e, por conseguinte, conversam com a realidade, 
suprimindo a visão fragmentada por uma eminentemente integral.
Quando o Educador apreende e se compromete com uma Educação 
Integral e Integradora, as atividades e encaminhamentos fluem de forma 
natural, como as ondas que não cessam de molhar a praia, numa simbiose 
vibrante com o processo ensino e aprendizagem. Frisamos que uma 
mesma atividade pode ser realizada com turmas de diferentes anos. O que 
vai determinar diferenças são os encaminhamentos, nível de solicitação 
(expectativa) compatível com o nível de desempenho decorrente do 
diagnóstico realizado pelos educadores e equipe pedagógica.
Tal Pedagogia, sintonizada com a Epopeia da Vida, motiva o estudante a sair da 
Caverna de Platão, e o mais belo e impressionante é que faculta ao Educador 
sair também, iluminado, autorrealizado, vivo. A resposta está em Nossas Mãos.
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(Re)Pensando a Formação 
Continuada para os/as Professores/as 

Auxiliares de Ensino

O objetivo desse documento é relatar o processo de formação dos/das professo-
res/as auxiliares de ensino da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF). 
Trata-se de um grupo de profi ssionais que atua, nesta Rede, desde 1988. Durante esse 
longo período, o trabalho realizado por esses/essas profi ssionais tem passado por 
transformações, as quais serão aqui abordadas.

O cargo de professor/a auxiliar de ensino, da forma como se configura hoje 
na RMEF, foi reestruturado em 2013, e ocorreu em paralelo a implantação gra-
dativa da Hora Atividade em tempo para os/as profissionais dos Anos Iniciais. A 
Lei Complementar n.º 467/2013, criou esse novo cargo de Professor/a Auxiliar de 
Ensino e extinguiu o cargo de Auxiliar de Ensino (criado anteriormente pela Lei n.º 
2.915, de 1988).

Atualmente a Rede conta com cento e trinta e oito professores/as auxiliares 
de ensino, no âmbito do Ensino Fundamental. Dentre as mudanças ocorridas com 
esses/essas profissionais destaca-se a elevação do nível de formação. No grupo 3% 
possuem Mestrado, 64% especialização, 32% tem graduação e menos de 1% possui 
apenas o Ensino Médio. Esse excelente nível de formação tem contribuído para 
qualificação da atuação desses/dessas profissionais. A formação está de acordo com 
a Lei Complementar n.º 467/2013, sendo que se exige que o/a profissional tenha 
formação específica na Área de educação. Descreve-se o cargo sumariamente da 
seguinte forma: 

Cabe ao Professor Auxiliar de Ensino Fundamental elaborar planos de 
trabalho específicos aos grupos/turmas/estudante(s) de atendimento; 
elaborar relatórios periódicos sobre as atividades desenvolvidas e as metas 
e objetivos alcançados; participar de reuniões de planejamento, reuniões 
pedagógicas, grupos de formação continuada em serviço, colegiados de 
classe, assembleias de pais dentre outros eventos de caráter político-
pedagógico; auxiliar os professores e substituí-los em suas ausências e/
ou hora-atividade; auxiliar a equipe pedagógica e direção na organização 
de questões pedagógicas e administrativas; comprometer-se com práticas 
pedagógicas que atendam as demandas surgidas no cotidiano da Unidade 
Educativa; seguir o proposto pela Unidade Educativa e seu respectivo 
calendário; desenvolver atividades de acordo com a organização da 
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Unidade Educativa e as Diretrizes Curriculares em vigor; assumir uma 
postura ética e respeitosa com os estudantes, pais e profissionais da 
educação; zelar pela aprendizagem dos estudantes. 

Essa descrição oferece um panorama geral do que se espera da atuação desses/
dessas profissionais. A partir disso, inúmeros desafios têm se colocado para esse 
grupo.

A grande mudança que ocorreu com esse grupo de profissionais refere-se ao fato 
de que a partir de 2013, o cargo que antes substituía os/as professores/as dos Anos 
Iniciais e dos Anos Finais do Ensino Fundamental em suas eventuais ausências, tendo 
também uma perspectiva inicialmente mais vinculada ao auxílio/suporte adminis-
trativo pedagógico, passa então a assumir, prioritariamente, as turmas dos Anos 
Iniciais nos dias de Hora Atividade dos/das professores/as conforme organização 
das unidades. Assumindo também as outras turmas nas eventuais ausências dos/das 
outros/as professores/as. 

O/A Professor/a Auxiliar de Ensino torna-se então, um membro permanente nas 
turmas de Anos Iniciais e adquire todos os direitos e deveres do cargo de professor/a. 
Ao assumir esse papel, esses/essas professores/as, assim como todos/todas os/
as outros/as professores/as da escola, assumem também a responsabilidade e o 
compromisso pelo processo de alfabetização e letramento dos/das estudantes, com-
prometendo-se com a garantia do direito à qualidade da aprendizagem para todos/
todas. Essa responsabilidade impõe grandes desafios, sendo um deles a realização 
de um planejamento articulado com os/as demais professores/as, uma vez que sua 
intervenção pedagógica é sistemática e semanal em diversas turmas.

Esse/Essa profissional começa então a construir uma nova identidade dentro 
da Unidade Escolar, em decorrência não apenas da mudança na nomenclatura e dos 
direitos adquiridos, mas também revelando outras especificidades que, até então, se 
fazia pouco presente dentre as demandas cotidianas desse/dessa profissional.

Sendo assim, passa a conviver com a inserção de práticas mais sistemáticas de 
elaboração de planejamentos, registros, avaliações, assim como a participação nos 
colegiados de classe, nas reuniões pedagógicas, nas reuniões com a supervisão. Ainda 
se tem a inserção de uma formação específica para os/as professores/as auxiliares de 
ensino, o que contribuiu para repensar o papel desses/dessas profissionais.

Além dos afazeres docentes esse/essa profissional tem como atribuição auxiliar 
a equipe pedagógica e a direção na organização de questões pedagógicas e adminis-
trativas da Unidade Educativa. Sendo essa também, uma contribuição importante 
para gestão da escola, ao conciliar uma percepção que congrega docência e questões 
organizacionais, o que proporciona a esses/essas profissionais uma visão ampla do fun-
cionamento da escola, pois dispõem de elementos para compreender a Unidade como 
um todo, indissociável, o que contribui também para a compreensão de uma educação 
integral, em suas complexidades.
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Ressalta-se, por conseguinte, a importância desses/dessas profissionais no pro-
cesso de efetivação e de qualificação da Hora Atividade na Rede, percebendo-a como, 
além de uma conquista dos/das profissionais do magistério, também como uma opor-
tunidade para diversificar as práticas pedagógicas, as interações e consequentemente 
as aprendizagens dos/das estudantes, trazendo uma perspectiva de pensamento 
interdisciplinar e de integração entre as diversas Áreas do Conhecimento.

Neste contexto, no desafio de instaurar uma nova cultura escolar, onde os/as 
estudantes sintam-se seduzidos/as pelo conhecimento e pelas diversas possibilidades 
de aprendizagem que a Unidade Educativa possa oferecer, o/a professor/a auxiliar 
tem como desafio, mas também como possibilidade, realizar uma intervenção peda-
gógica que mobilize o desejo do/da estudante de aprender, de participar, de discutir, 
de compartilhar, de buscar o conhecimento em parceria, permitindo perceber a sua 
formação integral como o principal objetivo de sua jornada escolar. 

Será primordial, portanto, criar condições para que professores/as e estudantes 
se sintam protagonistas do processo de ensinar e aprender, que o respeito pelos dife-
rentes conhecimentos e vivências que ambos/ambas possuem, sejam mobilizadores 
de relações mais respeitosas e significativas na consolidação de uma educação mais 
humanizadora.

12.1 FORMAÇÃO CONTINUADA: UM ESPAÇO PARA O DIÁLOGO
A partir de 2014, o grupo foi conduzido por uma coordenação que somou esforços 

no sentido de estruturar uma formação que mediasse os anseios do grupo com as 
demandas da política de formação continuada da Rede. De forma mais sistematizada, 
os encontros no referido ano e nos anos seguintes foram direcionados a promover a 
valorização dos/das profissionais, rompendo com a imagem de “profissional reserva” 
e propondo discussões de temas que pudessem subsidiar o desenvolvimento de um 
trabalho interdisciplinar.

O processo formativo deste grupo de professores/as, assim como todos os outros, 
não se esgota, mas se renova a cada momento frente às demandas e necessidades que 
já perduram de outros tempos, e também àquelas que surgem a cada dia. Se os tempos 
são outros, a sociedade é outra, os/as estudantes são outros, então os/as professores/
as precisam se reinventar e se atualizar.

A regularidade e constância da formação continuada realizada pela Rede com 
esses/essas profissionais têm contribuído para a construção de uma identificação 
para o grupo, que também na escola, a cada dia, vem conquistando o seu espaço. A 
identificação é construída a partir da interação humana, ao se compartilhar objeti-
vos, regras e valores, entre outros, exercendo uma influência considerável sobre a 
motivação do grupo.

Com base neste entendimento, observa-se que a construção de identificações foi 
marcadamente influenciada pelo processo de formação que investiu em estratégias 
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que contribuíram para intensificar a socialização de boas práticas e, por conseguinte, 
motivar os/as professores/as. Nos encontros de formação, que acontecem uma vez 
ao mês, no dia da hora-atividade dos/das professores/as auxiliares de ensino, tem-se 
a possibilidade de dialogar sobre os desafios e possibilidades da prática em sala de 
aula, assim como discutir sobre o contexto da escola, o panorama da Rede e sobre as 
interferências das políticas nacionais na atuação docente. 

Neste sentido, a formação deve ser um processo cada vez mais dinâmico, interativo 
e reflexivo na medida em que, dentre seus objetivos principais estão: 

Objetivos Como se viabiliza
Reconhecer o/a professor/a em sua integralidade, 
proporcionando diferentes meios de ampliar seu repertório e 
qualificar a sua prática.

Através dos encontros de formação, presenciais e à 
distância, com a participação nas saídas de campo, oficinas 
e através das visitas in loco nas unidades educativas.

Proporcionar, por meio da formação, troca de experiência, 
oportunizando a disseminação de boas práticas e a 
qualificação do grupo.

Por meio de oficinas, vivências, diálogos, relatos de 
experiências, construção e troca de boas práticas. Também 
usando a pesquisa-ação para produzir conhecimento guiado 
pela prática

Mediar com os/as profissionais a(s) proposta(s) de 
pesquisa-ação para produzir conhecimento e refletir sobre 
a prática.

Através da análise e reflexão sobre o planejamento e 
sobre a prática profissional. Assim como através do 
aprofundamento dos estudos teóricos

Salienta-se ainda, no contexto das formações, que no ano de 2015, o grupo viveu 
uma inovação aderindo à utilização da plataforma digital e-Proinfo. Essa ferramenta 
serviu para a complementação das leituras e discussões realizadas presencialmente. No 
ambiente virtual, o grupo pode continuar os diálogos a partir dos fóruns de discussão, 
compartilhar as reflexões e dialogar com os/as demais acerca dos temas trabalhados. 

A plataforma ainda possibilita a postagem de textos e vídeos e com isso a cons-
trução de um acervo para ser acessado por todos/todas (antes ou depois dos encontros 
presenciais). Assim como otimiza a interação, pois pode ser usado como um espaço para 
notícias e informes.

12.2 OUSAR é PRECISO: A FORMAÇÃO E  
A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A constituição da identidade desse/dessa profissional, que ao longo dos anos 
vem corajosamente se reinventando, impõe um conjunto de desafios enfrentados por 
eles/elas cotidianamente e discutidos nos momentos de formação, visando a troca de 
experiências e aprendizagens, assim como a busca pela sua qualificação profissional. 
Dentre esses desafios destaca-se:

• Organizar um planejamento que articule de forma interdisciplinar diversas 
Áreas do Conhecimento, de maneira integrada aos/às outros/outras professo-
res/as, de modo a qualificar o processo de ensino e aprendizagem;

Quadro 8:  Objetivos Principais da Formação do/a Professor/a Auxiliar de Ensino  

Fonte: os autores
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 Preparar-se com antecedência para essas diferentes possibilidades de substi-
tuição: uma situação programada a partir de um cronograma previamente orga-
nizado, outra situação circunstancial que pode acontecer em qualquer uma das 
turmas do 1.º ao 9.º ano a qualquer dia da semana, sendo que, em ambos os casos é 
preciso ter um planejamento bem organizado e significativo, o que demanda do/
da professor/a a capacidade de vislumbrar potenciais intervenções em sala de 
aula que mobilizem os interesses dos/das estudantes e sua efetiva participação;

• Incorporar-se à rotina dos Anos Iniciais, em parceria com os/as outros/outras 
professores/as que também atuam nas mesmas turmas, trabalhando de forma 
articulada, a fim de qualificar o processo de alfabetização e letramento e de-
mais aprendizagens dos/das estudantes;

• Fortalecer a identidade dos/das professores/as auxiliares de ensino, que sejam 
reconhecidos/as pelos/pelas demais profissionais da educação assim como pe-
los/pelas estudantes e suas famílias;

• Ter garantido momentos para planejamento junto a equipe pedagógica, na 
busca da qualificação do trabalho, tendo em vista as demandas e necessidades 
desse/dessa profissional bem como a importância da articulação da sua ação 
com os/as demais profissionais;

• Propor participação dos/das professores/as auxiliares no processo formal de 
avaliação dos/das estudantes das turmas que atuam, assim como a presença 
nos colegiados de classe;

• Consolidar uma formação continuada visando o diálogo entre as diversas Áreas 
do Conhecimento/Componentes Curriculares, garantindo que a formação per-
corra os diversos campos do conhecimento, capacitando esses/essas profissio-
nais para o trabalho interdisciplinar.

12.3 POSSIbILIDADES DE INTERVENÇÃO DOS/DAS 
PROFESSORES/AS AUXILIARES DE ENSINO

A organização do planejamento desse/dessa professor/a precisa levar em conta 
as demandas das turmas e da unidade educativa, assim como as diretrizes previstas 
no Projeto Político Pedagógico da Unidade. Também deve estar em consonância com a 
Proposta Curricular (2016), as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica da Rede 
Municipal de Ensino de Florianópolis (2015) e com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
Gerais para a Educação Básica (2013), assumindo junto a toda a comunidade escolar a 
responsabilidade e o comprometimento com um processo educativo de qualidade para 
todos/todas.

O trabalho do/da professor/a auxiliar de ensino precisa estar diretamente articu-
lado ao trabalho de todos/todas os/as professores/as que atuam em uma mesma turma, 

Fonte: os autores
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para que se complementem e tenham significado. É preciso pensar nessa intervenção 
pedagógica como sendo parte de um coletivo de intervenções, para que desta forma o 
trabalho pedagógico realizado em sala tenha coerência e seja reflexo de uma organiza-
ção entre esses/essas profissionais na busca por um processo de ensino e aprendizagem 
significativo e qualificado para todas as turmas. 

Nesse sentido, a organização através da construção de projetos ou sequências didá-
ticas pode ser uma ferramenta metodológica facilitadora desse processo, articulando 
as diversas Áreas do Conhecimento e levando os/as estudantes a ser protagonistas 
de suas aprendizagens, a partir do estímulo/incentivo à pesquisa e do auxílio do/da 
professor/a através da mediação, sendo uma forma de trabalho que tem demonstrado 
resultados positivos.

Os muitos projetos de trabalho realizados pelos/pelas professores/as auxiliares 
de ensino nas unidades educativas demonstram que é possível articular não apenas 
as diversas Áreas, mas também as etapas de ensino, uma vez que um mesmo projeto 
(ou ainda vários projetos) pode ser trabalhado do 1.º ao 9.º ano articulando mais de 
um Componente Curricular e tornando-se significativo para cada uma das turmas 
envolvidas.

Sendo assim, cabe encerrar esse texto enfatizando que aquele/aquela que sabe 
deve repartir, pois se não o fizer vai acabar enfraquecendo aos/às outros/outras e a si 
mesmo/mesma. Ao mesmo tempo, se aquele/aquela que não sabe não procurar, enfra-
quece a si mesmo/mesma e especialmente a unidade educativa em que atua. A razão da 
caminhada dos/das auxiliares de ensino está em continuar o desafio de buscar novos 
caminhos para poder qualificar ainda mais a prática pedagógica em busca da qualidade 
e equidade na educação.
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A Formação Continuada dos/das 
Profissionais das Tecnologias de 

Informação e Comunicação

Historicamente, as propostas de formação para utilização das TIC na educação 
da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF) perpassam essencialmente 
pelas orientações propostas do Ministério da Educação dentro do Programa Nacional 
de Tecnologia Educacional (PROINFO). Esta formação assumiu diferentes facetas 
ao longo dos anos, desde a apropriação técnica e metodológica dos soft wares edu-
cacionais e não educacionais numa perspectiva de Informática Educativa até o que 
hoje é o cerne de nossa discussão metodológica envolvendo a docência e as TIC — a 
Mídia-Educação.29 

A refl exão e análise das práticas de utilização das TIC e do caminho formativo 
adotado ao longo dos anos, evidenciado nos encontros de formação, colaborou para 
delimitar os objetivos e as ações atuais deste eixo norteador na prática pedagógica, 
descrita no Documento de Referência da Proposta Curricular (2016).

Na Proposta Curricular de Florianópolis (2016), as TIC não se confi guram como 
um Componente Curricular, mas perpassam por todas as Áreas do Conhecimento e, 
ao mesmo tempo, sua especifi cidade torna-se também necessária de ser discutida na 
escola considerando que atualmente as mídias e tecnologias caracterizam o mundo 
atual e redimensionam não só as formas de comunicação e a circulação da informação, 
mas também as relações humanas, o pensar e os processos de aprendizagem. Deste 
modo, a formação de profi ssionais da educação abrange a relação da tecnologia com 
todas as Áreas do Conhecimento, (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e 
Ciências da Natureza), e também seu campo específi co, com o entendimento do seu 
rápido alastramento e multiplicação das TIC, em novos produtos, sistemas e em novas 
Áreas, alterando constantemente a vida em sociedade.

Levando em conta esse cenário, a formação continuada que traz a TIC para o 
cerne da discussão, acontece de duas formas distintas: de um lado, tem-se a formação 
específi ca para o grupo de professores/as que atuam diretamente com as TIC e seus 
desdobramentos — os/as professores/as auxiliares de tecnologia educacional; por 

29  Sobre o percurso formativo desenvolvido pelo NTM ao longo dos anos, cf.: Guntzel et al. (2012).
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outro lado, acontecem as formações em articulação com os/as professores/as e com 
os/as demais profissionais que atuam nas turmas do Ensino Fundamental, no intuito 
de articular os conhecimentos das diferentes Áreas convergindo para as demandas 
que uma educação com as mídias exige.

Estabelecida essa relação com os estudos do campo da Mídia-Educação, suas 
possibilidades, interesses e processos de reflexão, são propostos temas que ajudem a 
pensar uma educação de fortalecimento da cultura digital. O trabalho formativo com 
o grupo de professores/as e posteriormente, com os/as estudantes no espaço da/na 
sala de aula, vem ao encontro da Proposta Curricular (2016). Importante enfatizar 
que as discussões travadas na referida proposta são fruto dos encontros de formação 
realizados com o grupo de Professores/as Auxiliares de Tecnologia Educacional 
ocorridos nos anos de 2014 e 2015 e que envolveram discussões, leituras e produção 
de material escrito.

Ao trazer a Mídia-Educação como elemento fundante da formação continuada 
dos/das profissionais da educação da RMEF, existe a intenção de compreender o 
modo como a mídia atua, produz significados, gera experiências. Acima de tudo, como 
são preparados os significados dos textos midiáticos para efetivamente implementar 
uma mídia-educação numa compreensão desta como educação com, sobre e através 
das mídias. 

Assim, a ideia é de promover e articular, no cotidiano dos cursos, junto aos/às 
profissionais, a necessidade de uma educação com a mídia, por meio dela e sobre ela, 
levando em conta as implicações deste processo no dia a dia da sociedade e como esta 
própria sociedade interpreta esta influência. Sendo assim, igualmente, na perspectiva 
da Mídia-Educação, entende-se que a apropriação das mídias, no âmbito escolar, não 
deve acontecer somente sob o aspecto instrumental das TIC. Deve envolver, também, 
sua concepção cultural, a leitura crítica da realidade midiática. Sendo assim, para 
efetivação desses pressupostos, no intuito de compreender e ampliar a prática com as 
mídias na ação docente, sugere-se uma ancoragem:

• Na pesquisa, por considerá-la a premissa básica para a prática da investigação 
e o acesso a informação e a construção do conhecimento; 

• Na leitura crítica, habilidade fundamental quando se pensa em uma alfabetiza-
ção plena, de sentido e de significado, ampliando a leitura de mundo;

• Na ludicidade, por ser um aspecto primordial no desenvolvimento das crianças 
e jovens, sendo fundamental sua continuidade no Ensino Fundamental — dando 
prosseguimento às ações já estabelecidas na educação infantil.

A formação continuada, nessa perspectiva, acontece em oficinas, cursos presen-
ciais, semipresenciais ou em EaD, discutindo o que será trabalhado em sala de aula, com 
diferentes mídias, plataformas, softwares, etc. Através da ação formativa espera-se que 
o/a profissional tenha a possibilidade de planejar sua ação pedagógica, permeada pelas 
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mídias, articulada aos conteúdos e conhecimentos formais e não formais pertinentes 
para o grupo de estudantes.

Na medida em que se problematizam as mídias e os conteúdos e conhecimentos 
formais e não formais, estabelece-se uma relação com as diversas mídias e suas lingua-
gens. Nesse momento nasce o trabalho com a animação, fanfiction, HQ, lousa digital, 
objetos de aprendizagem, ambientes virtuais de aprendizagem, planilhas, editor de 
texto, de apresentação, participação nas redes sociais, pesquisa na web, brinquedos 
ópticos, aplicativos da web, uso da nuvem, fotografia, memes, rádio, revista digital, 
quiz, softwares livres, audiovisual, programação, entre outros, sempre utilizando a 
técnica com aporte teórico reflexivo em direção à atualização, interesses e necessi-
dades dos/das professores/as e estudantes considerando os avanços tecnológicos. 
São esses conhecimentos que possibilitam analisar, refletir e produzir mídia com uma 
compreensão crítica e criativa, na prática cotidiana, como forma de expressão a fim de 
desencadear e/ou potencializar a cidadania.

Com a compreensão da necessidade de leituras constantes da realidade e de cada 
momento histórico, é necessária a apropriação de diferentes abordagens pedagógicas 
capazes de mobilizar as novas competências fomentadas pelas TIC com relação aos 
novos desafios característicos do mundo atual. Considera-se, nesta perspectiva que a 
formação continuada pode ajudar a renovação das práticas pedagógicas, pois trazem a 
possibilidade de demonstrar o mundo de forma interativa, proporcionando o aumento 
do interesse e da motivação pelo conhecimento.

Se a finalidade pedagógica da inserção das TIC, na educação, está em envolver o 
trabalho com as mídias, sobre as mídias e através das mídias, conforme pressuposto 
na atual proposta, é necessário que o trabalho didático favoreça o processo de ensino e 
de aprendizagem considerando os diferentes modos de aprender e as relações com as 
demais Áreas do Conhecimento. 

Cabe assim enfatizar que os sujeitos aprendem de diferentes formas. Algumas 
pessoas são mais visuais, outras auditivas, outras aprendem mais ao participar das 
discussões, outras lendo, relendo, em silêncio ou fazendo várias coisas ao mesmo tem-
po, algumas aprendem estudando e ao mesmo tempo ouvindo música, com TV ligada, 
navegando nas redes sociais, conversando no bate-papo, etc. Muitos adultos, por terem 
outro tipo de relação com a aprendizagem, não compreendem e por muitas vezes não 
aceitam esse comportamento das crianças e dos/das jovens. Mas não se tem dúvidas 
que existe um fascínio pela tecnologia, pelos movimentos dos jogos eletrônicos, pelas 
possibilidades da internet, dos dispositivos eletrônicos, pelo mundo virtual, entre 
outros. Sendo assim, hábitos, gostos, brinquedos, brincadeiras, valores, vão se modifi-
cando com o passar dos tempos. Por conseguinte, na sociedade atual os/as jovens vivem 
na cultura digital muito mais intensamente que os/as adultos/as.

Essa diferença está embasada, principalmente, no fato de viverem na sociedade 
da tecnologia e da informação conquistada especialmente através do acesso à internet.  
Os/As jovens vivem a agilidade na comunicação virtual, no acesso à informação, o que, 
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sem dúvida, pressupõe uma liberdade sem precedentes. Uma conquista geracional 
difícil de ser entendida e compreendida. Eles/elas têm a capacidade de se abrir para 
o mundo, viver no mundo da cultura global ao mesmo tempo que na cultura local, 
transitando entre os muitos meios sem problemas. Os/As adultos/as, por sua vez, vivem 
menos intensamente essas mudanças e, por isso, têm mais dificuldade em entender a 
dependência dos/das jovens. 

Apesar de todas essas diferenças, sabe-se que a cultura digital está construindo 
um novo conceito de escrita que corresponde a uma nova concepção de ensino e 
de aprendizagem. Os/as jovens não escrevem mais textos nos cadernos, em folhas, 
poucos mandam cartas ou bilhetes. Mandam e-mail, mensagens no “Face”, mensagens 
através do WhattsApp, trocam imagens pelos mais distintos aplicativos. Também 
usam imagens, misturam texto com imagens, texto com áudio, juntam vários áudios e 
transformam em um só, juntam vários trechos de vídeos e misturam com imagens, mo-
dificam as imagens, os vídeos e sons para representar suas ideias. É com essa mistura 
de linguagens, estáticas ou em movimento, que as crianças e os/as jovens expressam 
suas ideias e constroem significados.

Torna-se, por conseguinte, necessário na formação dos/das profissionais da edu-
cação, compreender essas múltiplas linguagens, numa perspectiva mídia-educativa, 
com o intuito de preparar o cenário para qualificar a educação frente às mudanças no 
processo de ensino e de aprendizagem. Neste sentido, propõe-se não somente descobrir 
o que os/as estudantes acessam na rede, mas ir além para saber: o que fazem nas redes 
sociais? Como se comunicam? Quais os gêneros textuais que leem? Quais seus focos 
de interesse? Quais games estão na moda, e como podem auxiliar na compreensão de 
conceitos e conteúdos? Qual a linguagem que os aproxima? A partir dessas e de muitas 
outras perguntas será necessário investigar a realidade a fim de desenvolver reflexões 
constantes, para decidir sobre os caminhos da escola atual que precisa de diferentes 
modos de aprender e ensinar.

Nessa perspectiva, a metodologia de formação continuada apresentada neste 
documento fundamenta um trabalho voltado à ressignificação do processo de ensinar 
e de aprender com base nas mídias no âmbito educativo, levando em conta as especifi-
cidades do público de cada uma das Unidade Educativas pertencentes a RMEF.
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PARA SAbER MAIS [Sugestões de fontes de pesquisa e materiais para formação]

Anima Mundi – Festival de animação; anima escola; atividades; tecnologia; leituras
Disponível em: <http://www.animaescola.com.br/br/> Acesso em: 17 out. 2016.

Portal do Professor — ambiente virtual; compartilhar espaço de troca entre os professores; 
sugestão de aulas; baixar mídias
Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html> Acesso em: 17 out. 2016.

Revista A Rede — comunicação; inclusão social por meio das TIC
Disponível em: <http://www.arede.inf.br/category/nos-da-rede/> Acesso em: 17 out. 2016.

Educatube — indicação de vídeos para educadores; recursos tecnológicos
Disponível em: <http://educa-tube.blogspot.com.br/> Acesso em: 17 out. 2016.

Entrevista com Pedro Demo — Pesquisa científica
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ts5POSddf2A> Acesso em: 17 out. 2016.

Material para trabalhar com História em Quadrinhos
Disponível em: <http://www.plataformadoletramento.org.br/acervo-experimente/436/
mergulhar-no-universo-dos-quadrinhos.html?pagina=1> Acesso em: 17 out. 2016.

Indicadores de Uso das TIC no Brasil
Disponível em: <http://www.cetic.br/> Acesso em: 17 out. 2016.

Material do Curso “Educação na Cultura Digital”
Disponível em: <http://catalogo.educacaonaculturadigital.mec.gov.br/site/categories> Acesso 
em: 17 out. 2016.

Jogo para trabalhar a Nova Ortografia da Língua Portuguesa
Disponível em: <http://cvc.instituto-camoes.pt/aprender-portugues/a-brincar/jogo-da-gloria.
html> Acesso em: 17 out. 2016.

Repositório de Objetos de Aprendizagem
Disponível em: <http://escoladigital.org.br/> Acesso em: 17 out. 2016.

Site com diversos jogos educacionais
Disponível em: <http://www.jogosdaescola.com.br/play/> Acesso em: 17 out. 2016.

Vídeo-aulas de fotografia
Disponível em: <https://www.youtube.com/user/SitKongSangFOTO> Acesso em: 17 out. 2016.

Livro
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2009. Conceitua a mídia na 
atualidade e analisa as mudanças de paradigma da Área da comunicação.
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(Re)Pensando a Formação 
Continuada para os/as Professores/as 

da Educação de Jovens e Adultos

A formação continuada dos/das profi ssionais da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) é fundamental por várias razões: 1) a EJA, enquanto modalidade de ensino teve 
sua origem na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, portanto, 
em termos da cultura educacional, ainda é relativamente recente; 2) os cursos de 
graduação no Brasil, tanto a pedagogia quanto as diferentes licenciaturas, dão 
pouco ou nenhum tratamento a esta temática (em disciplinas, seminários e outros); 
3) a modalidade encontra-se em construção e precisa ser compreendida pelos/pelas 
profi ssionais da educação como um todo e pela própria sociedade que ainda associa a 
EJA à antiga concepção de suplência, com certo preconceito e menosprezo frente ao 
suposto aligeiramento de estudos e barateamento de conteúdos.

Na EJA da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF), essa necessidade de 
formação se amplia, pois o educador é considerado como agente essencial para o bom 
desenvolvimento dessa singular proposta pedagógica.

Assim, na formação continuada, os/as profi ssionais que atuam na EJA da Rede em 
particular são conclamados a:

• Compreender as especificidades da EJA na Educação Básica e, enquanto moda-
lidade, como uma forma própria de oportunizar ensino e aprendizagem; 

• Reconhecer que os/as sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, como o próprio 
nome faz referência, são a base do processo educativo;

• Compreender esses sujeitos na sua condição etária de não-crianças, na situação 
de desigualdade social e pobreza material em que vivem, nas marcas de suas 
experiências pregressas de fracasso e/ou abandono escolar;

• Apropriar-se da proposta teórica e metodológica empregada na RMEF, o seu 
modo particular de produzir EJA, com vistas a atender esses sujeitos e suas 
especificidades, reconhecendo os conhecimentos prévios;

• E, por último, os educadores são instados a colaborar no aprimoramento dos 
procedimentos metodológicos e na avaliação dos resultados, refazendo e atua-
lizando a própria proposta.
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Embora todos/todas os/as professores/as possuam graduação e, em grande parte, 
pós-graduação, na formação continuada da EJA, trata-se de desenvolver uma nova 
cultura escolar inclusiva, dialógica, que reconhece a diversidade e os conhecimentos 
prévios dos/das estudantes, sendo que nada disso está dado a priori. Faz-se necessário, 
portanto, construir coletivamente novos conceitos e práticas. 

Para que isso aconteça, estão asseguradas algumas prerrogativas, como a garantia 
de formação continuada duas vezes por semana por intermédio de: reuniões entre o 
coletivo de profissionais de cada núcleo, encontros regionais entre agrupamentos de 
núcleos e encontros centralizados com o conjunto de professores/as da EJA. Também 
a atuação docente compartilhada em sala de aula acaba constituindo-se importante 
modalidade de formação.

A seguir, discorreremos sobre a formação dos/das profissionais da EJA, de acordo 
com a sua estruturação em segmentos, assim organizados para melhor atender as 
necessidades de aprendizagem dos/das estudantes.

14.1 FORMAÇÃO CONTINUADA NO PRIMEIRO SEGMENTO
No primeiro segmento, referente aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, não há 

divisão por anos e nem por componentes curriculares. É tratado como um bloco único e 
tem a leitura como princípio educativo.

Na formação continuada, os/as profissionais deste segmento precisam se apro-
priar do que foi assinalado no tópico anterior, adaptando-o ao seu contexto de trabalho.  
Ou seja, necessitam conhecer as características e peculiaridades do período de vida 
dos/das estudantes, que são pessoas majoritariamente jovens e, mas também adultos/
as e idosos/as.

Sujeitos esses que retornam à escola em busca de realizar o sonho de garantir 
o seu direito à escolarização, de atingir objetivos pessoais específicos. Grande parte 
deles traz consigo experiências de fracasso escolar e consequente baixa autoestima. 
Entretanto, também carregam consigo a curiosidade e um conjunto único composto de 
experiências, sensibilidades e necessidades.

Desse modo, é importante constatar que esses sujeitos, heterogêneos e plurais, 
apresentam graus variados de letramento e perceber que, mesmo aqueles/aquelas 
que ainda são analfabetos, acabaram desenvolvendo sofisticadas estratégias para 
mover-se nos espaços da sociedade contemporânea altamente letrada e complexa. 
Assim, convivem tangencialmente com a cultura escrita, utilizando inclusive apara-
tos tecnológicos e, ao mesmo tempo, ocultando o seu pouco conhecimento formal de 
leitura. Esses adultos apreendem e ressignificam linguagens que estão presentes em 
imagens, sinais, símbolos, gestos e sons presentes no cotidiano dos sujeitos.

Os/As professores/as do primeiro segmento necessitam de um bom aporte teórico 
sobre aquisição de leitura e escrita, tendo a língua escrita e sua ocorrência na vida social 
como um objeto permanente de reflexão e de direcionamento ao trabalho em sala de aula. 
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A ênfase na leitura como princípio educativo não dissocia o aprender a ler do 
aprender a ser leitor. Reconhece a leitura como um conhecimento intensamente 
demandado no cotidiano social. Considera o ato de ler como um processo complexo de 
compreensão, de atribuição de significados.  

Nesta perspectiva, o texto é considerado como a menor unidade de sentido. Assim, 
textos curtos, geralmente da tradição oral, dão início ao trabalho de alfabetização. Com 
ele, o/a estudante aprende a ler, ao mesmo tempo, lendo algo que de algum modo lhe 
diga respeito. Lê por meio e em conjunto com o/a professor/a, que também faz a media-
ção da compreensão do texto. Como mencionado anteriormente, nesta abordagem, ler 
é, sobretudo, compreender, atribuindo sentido ao que está escrito.

A escrita, por sua vez, é considerada como algo relevante, sendo utilizada pelos/
pelas estudantes para os seus próprios objetivos. Aprender a escrever, escrevendo com 
a mediação do/da professor/a:

[...] em situações de imersão em seus diversos usos sociais, em situações 
comunicativas e em intercâmbios em sala de aula. A aprendizagem das 
convenções da escrita ocorreria da mesma forma, evitando-se o ensino 
direto de letras ou de palavras descontextualizadas. (FRADE, s.d.).

Na formação continuada, os/as profissionais do primeiro segmento precisam: apren-
der a conhecer os/as estudantes; ter embasamento teórico da escrita como linguagem; 
desenvolver estratégias metodológicas de alfabetização e letramento concernentes com 
a teoria abordada; aprender a selecionar textos (impressos ou audiovisuais) literários e 
informativos adequados a neoleitores, ou seja, para os/as novos/novas leitores/as, os que 
começam a ler. Esses/Essas professores/as também necessitam aprender: a ler em voz 
alta e interrogar o texto, assegurando sua boa compreensão e interpretação; a organizar 
atividades que promovam o letramento e a ampliação da visão de mundo dos/das estu-
dantes; a planejar atividades de escrita significativa; a preparar sequências didáticas 
com temáticas relevantes e que contemplem a heterogeneidade de cada integrante da 
turma quanto aos objetivos de aprendizagem; a promover avaliação formativa.

O/A professor/a, embasado desses conhecimentos, precisa ter clareza sobre a 
intencionalidade do trabalho e planejar a sua ação, otimizando o tempo de ensino com 
atividades expressivas e significantes. Isso, em um clima permanente de respeito e 
diálogo entre os/as estudantes.  

Os momentos de formação continuada devem servir, portanto, para a apropriação 
da teoria e de procedimentos didáticos concernentes, mas também para a partilha de 
textos e atividades, de experiências relevantes, bem como de preocupações e inse-
guranças. O encontro com o/a formador/a torna-se a única oportunidade de reunião, 
compartilhamento e trabalho coletivo entre os pares do primeiro segmento, uma vez 
que estão alocados em diferentes núcleos de EJA. 

Importante lembrar que o universo da leitura é fundamental para o/a leitor/a. Sendo 
assim, a disponibilização de livros, textos, vídeos, músicas, jogos e suas respectivas 
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sequências didáticas, devem ser objeto de constante cuidado nos diversos Núcleos da 
EJA, criando então um repertório de uso comum no primeiro segmento. 

Como já mencionado, a divisão entre primeiro e segundo segmentos é meramente 
de ordem didática, visando o melhor atendimento das necessidades de aprendizagem 
dos/das estudantes. No entanto, é necessário que o coletivo dos/das profissionais de 
cada núcleo responsabilize-se por ambos os segmentos e trace estratégias comuns, 
para que não sejam vistos como apartados, dissociados. É imprescindível fortalecer a 
unidade, de modo que os/as estudantes se sintam integrados e que a passagem de um 
para outro segmento aconteça de forma natural e contínua.

14.2 FORMAÇÃO CONTINUADA NO SEGUNDO SEGMENTO
O currículo do segundo segmento, referente aos Anos Finais do Ensino Fundamental, 

também não é divido por anos e tampouco por componentes curriculares isolados. É 
tratado como um bloco único e tem a pesquisa como princípio educativo.

Na formação continuada dos/das profissionais deste segmento, além dos tópicos 
abordados na introdução deste texto, deve haver uma especial atenção ao entendi-
mento sobre culturas juvenis.  Jovens e, em especial, adolescentes têm se tornado o 
público preponderante do segundo segmento. É urgente, portanto, compreender a 
desigualdade social em que estão imersos e os mecanismos intra-escolares de exclusão 
que os impelem a se matricular na EJA.

Outro ponto que merece grande destaque na formação dos/das profissionais do 
segundo segmento é a compreensão da pesquisa enquanto princípio organizador da 
proposta curricular e seus desdobramentos no fazer pedagógico.  

Esse princípio está embasado na concepção de que o conhecimento se encontra 
em permanente movimento. Não tem uma única origem, nem uma única direção. Tudo 
pode ser questionado e, portanto, modificado. Por meio do diálogo, o conhecimento 
circula entre todos/todas os/as envolvidos/as, se constrói e reconstrói, exigindo dos 
sujeitos uma perspectiva emancipadora, com novos modos de fazer, novos valores e 
atitudes.

Afora propiciar efetivamente o desenvolvimento da leitura, compreensão e 
escrita, a pesquisa possibilita ao/à estudante: valorizar o seu próprio interesse, os 
questionamentos que faz para si, para a vida, para o mundo; definir uma problemática 
em forma de pergunta; planejar o trabalho prevendo ações e prazos; buscar informação 
em diferentes meios; solicitar ajuda quando necessário; selecionar as informações 
pertinentes ao âmbito de seu trabalho; resumir e escrever com as próprias palavras; 
organizar os dados coletados, analisar e concluir, produzindo um determinado tipo de 
discurso textual; apresentar publicamente os resultados obtidos; receber críticas e 
sugestões; decidir incorporá-las ou não à versão final de seu trabalho. E, ainda, envol-
ver-se com os projetos de pesquisa dos/das colegas, compartilhar ideias e materiais, 
ouvir, fazer sugestões, auxiliar.
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Realmente, isso não é pouca coisa! Além do que, esta proposta de trabalho está 
plenamente incorporada à perspectiva da ampliação do letramento, enquanto processo 
de inserção e participação na cultura escrita, ou seja, um conjunto de práticas sociais 
que usam a escrita, enquanto sistema simbólico. 

Na EJA da RMEF, o/a estudante assume a responsabilidade por seu próprio per-
curso, sendo que o processo de aprendizagem e produção de conhecimento por meio da 
pesquisa ocorre ao longo das seguintes etapas:

• Definição da problemática – que se expressa por meio de perguntas, tornando 
legítima a vontade do/da estudante de entender o mundo. Pela mediação, essas 
perguntas precisam ser confrontadas, observadas por ângulos diversos, geran-
do novas indagações;

• Elaboração da justificativa - na qual o/a estudante contextualiza o interesse e 
explicita as suas motivações;

• Produção de hipóteses – elaboração provisória de conhecimentos que podem 
ser validados ou descartados ao longo da pesquisa;

• Confecção do mapa ou guia da pesquisa – visualização dos conceitos necessá-
rios para responder à pergunta desencadeadora do processo e planejamento 
das ações subsequentes;

• Coleta de dados – o/a estudante busca formas de coletar as informações deseja-
das e de como tratá-las de modo crítico;

• Análise e reflexão – o/a estudante organiza as informações obtidas e estabelece 
conexões, produzindo entendimentos e avanços;

• Partilha final para o coletivo da turma – planejamento da comunicação com a 
possibilidade de utilização de diferentes linguagens.

Resumindo de forma simplificada, no decorrer da pesquisa deve haver: ques-
tionamento inicial; construção de argumentos (reunião consistente de dados e sua 
interpretação, visando uma nova síntese) e comunicação (ou seja, crítica, validação e 
divulgação). Todo esse processo acontece com a mediação dos/das profissionais.  

Obviamente, esta é apenas uma exposição com fins didáticos. No dia a dia da 
pesquisa, as coisas não acontecem de forma tão linear. Há muitas idas e vindas em 
cada etapa do processo, exigindo constantemente dos/das profissionais: planejamento, 
registro e avaliação conjunta das mediações realizadas. 

Ao longo da experiência com a pesquisa na EJA, foram sendo criados dispositivos 
com o objetivo de aprimorar o assessoramento ao processo e gerar subsídios para a ava-
liação. São eles: caderno da turma, caderno diário, HPE, caderno de pesquisa, portfólio 
e roteiro de apresentação.

É importante acentuar mais uma vez que embora existam propostas curriculares 
específicas e perfis diferenciados entre os grupos de estudantes, especialmente em 
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relação às experiências geracionais e culturais, é preciso fortalecer a unidade pedagó-
gica entre o primeiro e o segundo segmento, tendo em vista a integralidade dos sujeitos.

Na formação continuada, ainda há que ressaltar a necessária adesão do/da pro-
fessor/a à esta proposta pedagógica, para que possa perceber-se como seu/sua (co)
produtor/a e, ao mesmo tempo, produzir-se a si mesmo/mesma neste novo papel docente.

Para finalizar, lista-se, abaixo, algumas sugestões de materiais que podem ser 
utilizados na formação continuada dos/das profissionais que atuam na Educação de 
Jovens e Adultos.
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15

(Re)Pensando a Formação 
Continuada para os/as Professores/as 

da Educação Especial

A Educação Especial passa a desempenhar nas unidades educativas da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental, bem como nos núcleos de Educação de Jovens e 
Adultos, um papel de fundamental importância quando assegura aos/às estudantes 
com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação, 
serviços, estratégias e recursos de acessibilidade cuja fi nalidade é promover o acesso, a 
permanência, a participação e o sucesso escolar desses/dessas estudantes nas escolas 
da rede regular de ensino.

O movimento de educação inclusiva não se restringe aos serviços de Educação 
Especial, pois, embora seja condição necessária para inclusão dos/das estudantes com 
defi ciência, não é condição sufi ciente para que esses/essas estudantes sejam acolhi-
dos/as e considerados/as sujeitos ativos da aprendizagem.

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), que se constitui a principal ação 
da Educação Especial, é pouco compreendido, ainda, por muitos/muitas profi ssionais 
da educação que atuam nas escolas regulares de ensino. Respaldado pela Constituição 
Federal de 1988, que prescreve, em seu art. 208, “o atendimento educacional especia-
lizado aos portadores de defi ciência” e pela Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva publicada pelo Ministério da Educação em 2008, 
o AEE “identifi ca, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que 
eliminam as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas 
necessidades específi cas” (SEESP/MEC, 2008).

O AEE está centrado na dimensão da acessibilidade de forma a assegurar partici-
pação, atividade e interação no percurso de escolarização dos/das estudantes com defi -
ciência, transtorno do espectro autista e altas habilidades/superdotação. As atividades 
desenvolvidas no AEE se diferem das atividades desenvolvidas na sala de aula comum. 

Para assegurar acessibilidade ao currículo, o AEE faz uso da Tecnologia Assistiva  
(T.A.), que consiste em uma área de conhecimento que engloba produtos, serviços, 
recursos, metodologias e práticas que visam promover acessibilidade às pessoas com 
deficiência, por meio de suas modalidades, tais como: Comunicação aumentativa e 
alternativa, informática acessível, recursos pedagógicos acessíveis, sistema Braille, 
técnica do “sorobã”, produção de materiais ampliados e em alto relevo, entre outras que 
devem ser estudadas na formação de professores/as do AEE. 
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Não é suficiente o estudo isolado dos serviços e recursos da T.A. É imprescindível 
conhecer o/a estudante em sua interação com o ambiente escolar, em suas experiên-
cias, em suas relações humanas, seus desejos, suas necessidades, suas habilidades 
e dificuldades, seus modos de traçar caminhos para aprender, entre tantos outros 
aspectos; e, acima de tudo, colocar em evidência que ele/ela não vive a sua deficiência 
do mesmo modo que outro/outra estudante com a mesma deficiência. Dois/Duas 
estudantes com a mesma deficiência podem interagir com o ambiente escolar de forma 
totalmente diferenciada o que requer uma formação continuada que habilite os/as 
professores/as do AEE. 

Sendo assim, a partir da necessidade de atualização da Educação Especial na 
perspectiva da Educação Inclusiva, a SMEF vem investindo em políticas de formação 
continuada com a finalidade de formar professores/as para atuarem no AEE. 

Não se trata de formação esporádica que visa apenas à transmissão dos novos 
conhecimentos sem ligação com a identificação de necessidades dos/das estudantes. 
A formação habilita o/a professo/a para que elabore estudos de caso e desenvolva pla-
nos para o AEE para eliminação das barreiras no processo de escolarização, visando 
o conhecimento especializado sob o enfoque educacional, ofertando subsídios para 
atender as demandas de trabalho diante de um serviço que não é mais caracterizado 
pelo foco clínico ou pela ação substitutiva de escolarização desses/dessas estudantes.

A formação, então, não tem por base o estudo de uma única deficiência. Ela deve 
estabelecer uma interlocução entre os conhecimentos que são próprios do AEE com as 
situações reais do cotidiano escolar, promovendo uma aprendizagem que implica na 
busca e na construção de conhecimentos, da autonomia, da iniciativa, da criatividade 
e da cooperação entre os/as professores/as que participam dos processos formativos. 

No caso de estudantes com surdez, mais professores/as integram os serviços de 
Educação Especial: os/as professores/as de LIBRAS e os/as professores/as auxiliares 
de LIBRAS. Para esses/essas professores/as, a formação é centrada na discussão e 
aprimoramento do ensino da Língua Brasileira de Sinais e na tradução e interpretação 
da LIBRAS.

A partir de 2015, um novo grupo é constituído: os/as professores/as auxiliares de 
Educação Especial. Por um tempo, a formação continuada foi centrada na definição das 
atribuições desses/dessas professores/as por se tratar de um serviço novo.

Os/As professores/as que integram a equipe do Centro de Atendimento às Pessoas 
com Deficiência Visual participam de formação centrada na produção do livro acessí-
vel, nos recursos acessíveis para os/as estudantes com cegueira e baixa visão.

Desta forma, os grupos de formação da Educação Especial são compostos por 
professores/as:

• da Educação Especial;

• de LIBRAS;

• de Auxiliares de LIBRAS;
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 de Auxiliares de Educação Especial;

• do Centro de Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual.

Para todos os grupos, a formação continuada tem como Eixos condutores o estu-
do colaborativo, a valorização das experiências dos/das profissionais e a atualização e 
aprimoramento do conhecimento. Assim como a autoformação também é incentivada 
e exige dos/das professores/as um esforço individual e contínuo de atualização.

No transcorrer dos anos, novas modalidades de formação continuada foram 
pensadas e organizadas, em função das demandas da Educação Especial, apontadas nos 
relatórios encaminhados para a Gerência de Educação Especial.

São modalidades de formação: 

• Grupos de estudos;

• Grupos de assessoramento;

• Grupos de trabalho;

• Cursos de formação na modalidade presencial;

• Cursos de formação na modalidade a distância;

• Formação nas escolas;

• Seminários de Educação Inclusiva;

• Seminário de Práticas Pedagógicas.

As modalidades de formação adotadas nos últimos anos não esgotam todas as 
possibilidades de formação continuada, mas representam o esforço de ter uma política 
de formação continuada que faça sentido para os/as professores/as e contribua na 
organização e qualificação das práticas pedagógicas, bem como para a definição e o 
aprimoramento de políticas educacionais para a Educação Especial. Segue o detalha-
mento de cada modalidade:

15.1 GRUPOS DE ESTUDO
São formados grupos de estudo de acordo com as necessidades levantadas pelos/

pelas professores/as de Educação Especial. A participação nesses grupos é por adesão, 
conforme o interesse de cada professor/a e a demanda do ano letivo.

Constituíram-se grupos de estudo nas seguintes temáticas: AEE — Deficiência 
intelectual; AEE — Transtorno do espectro do autista; AEE — Deficiência múltipla/
Comunicação alternativa e recursos pedagógicos acessíveis.

Os grupos de estudo não se encerram ao final do ano letivo, eles continuam a cada 
ano para que o tema seja aprofundado, permitindo que, a partir dos estudos realizados, 
sejam aprimoradas as práticas de Educação Especial.
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Situações problemas são trazidas para que os/as professores/as elaborem in-
tervenções pedagógicas de AEE. Para atender aos objetivos do grupo de estudo, as 
atividades têm por base a aprendizagem colaborativa com base em situações reais do 
cotidiano escolar articuladas aos conhecimentos do AEE.

Há estudos de caso, onde os/as professores/as identificam o tipo de problema 
relacionado às barreiras de aprendizagem e de acessibilidade. São realizadas propo-
sições do ponto de vista do AEE. As discussões sobre o caso são pautadas em materiais 
bibliográficos indicados e nas experiências dos/das professores/as. Os/As professores/
as, colaborativamente, elaboram o Plano de Atendimento Educacional Especializado. 
A aprendizagem colaborativa é o maior propósito dos grupos de estudo, valorizando a 
capacidade dos/das professores/as encontrarem soluções que respondam às necessi-
dades do trabalho pedagógico, sem receitas ou fórmula pré-definidas para o AEE. Não 
se trata de transmissão de conteúdos pela explicação de um/a especialista, embora o 
grupo conte com a participação deles/delas.

15.2 GRUPOS DE ASSESSORAMENTO
O assessoramento é considerado parte do processo formativo dos professores/as 

e se dá pela interação entre os/as gestores/as da Gerência de Educação Especial e os/
as professores/as que atuam nos serviços de Educação Especial, envolvendo o acompa-
nhamento das práticas de AEE, do ensino de LIBRAS e interpretação de LIBRAS, bem 
como dos serviços de professores/as auxiliares.

O assessoramento tem como principal foco o acompanhamento do estudo de caso e 
do plano de atendimento educacional especializado.

No ano de 2013, o assessoramento foi feito a partir da formação de quatro grupos: 
GI, GII, GIII, GIV. Cada grupo composto por professores/as de cinco salas multimeios. 
Os encontros são presenciais e com frequência bimestral. Sendo que, a partir de 2014, 
o assessoramento passou a ser feito nas escolas com frequência semanal e conforme a 
demanda, continuando com foco no acompanhamento do estudo de caso e do plano de 
atendimento educacional especializado.

15.3 GRUPOS DE TRAbALHO
Os grupos de trabalho têm como finalidade o aprimoramento da Política de 

Educação Especial da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis (RMEF). É selecionado 
um assunto que necessita ser discutido e formado o grupo.

Dentre alguns temas de trabalho levantados, formaram-se os seguintes grupos:

• GT Sala Multimeios;

• GT CAP;

• GT Professores Auxiliares de Ensino de Educação Especial.
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As discussões realizadas nos GTs resultaram em ações de aprimoramentos da 
Política de Educação Especial. Sendo assim, observa-se que os três grupos (estudo, 
assessoramento e trabalho) se constituem em grupos que se articulam, formando 
uma rede de conhecimentos e de práticas que auxiliam nas políticas e práticas de 
Educação Especial.

O Quadro 9 demonstra a organização dos grupos desenvolvidos nos últimos anos:

Quadro 9: Grupo de discussão da Educação Especial
Grupos Objetivo/Metodologia Temas Público

Grupo de Estudos

Formar professores/as de acordo 
com as necessidades levantadas no 
grupo de assessoramento e com base 
em situações reais do cotidiano das 
práticas do AEE.
Formação de grupo, por adesão, 
visando estudo, discussão e 
aprimoramento do tema, tendo como 
metodologia encontros presenciais 
mensais e estudos na modalidade a 
distância.

AEE – Autismo
AEE – Deficiência Intelectual
AEE – Deficiência Múltipla

Professores/
as das Salas 
Multimeios.

Grupo de 
Assessoramento

Discutir e assessorar as práticas 
de atendimento educacional 
especializado – AEE, tendo como 
foco o estudo de caso e plano 
de atendimento educacional 
especializado.

Assessoramentos nas escolas com 
frequência semanal e conforme a 
demanda.
Assessoramento com APAE, conforme a 
necessidade de cada sala multimeios.
Assessoramento com ACIC, conforme a 
necessidade de cada sala multimeios.

Professores/
as das salas 
multimeios

Grupo de Trabalho
Discutir e encaminhar ações para 
o aprimoramento da Política de 
Educação Especial.

Sala Multimeios
Realização de encontros mensais, 
totalizando, com participação obrigatória 
e realização de seminários, onde cada 
sala apresentou sua organização, 
dificuldades, potencialidades e 
sugestões. 

Professores/
as das salas 
multimeios, CAP e 
Professores/as de 
Libras.

CAP
Encontros conforme a demanda 
para aprimoramento dos serviços do 
CAP e redefinição de parcerias com 
os municípios de abrangência, rede 
estadual e rede privada de ensino.

Professores/as do 
CAP e gestores/
as dos municípios 
de abrangência 
e gestor do CAP 
estadual.

Professores/as auxiliares
Professores/
as das salas 
multimeios.
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15.4 CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA  
NA MODALIDADE PRESENCIAL

A formação continuada para os/as professores/as das salas multimeios, pro-
fessores/as de LIBRAS, professores/as auxiliares de ensino de Educação Especial, 
professores/as auxiliares de LIBRAS e professores/as do Centro de Apoio Pedagógico 
a Pessoa com Deficiência Visual — CAP, contou com a participação de assessores/as 
pedagógicos/as da Gerência de Educação Especial como ministrantes; com a parceria 
de instituições especializadas que concederam vagas para professores/as em cursos 
de formação; com a parceria de Instituições de Ensino Superior e com ministrantes 
contratados/as pela SMEF.

Quadro 10: Formação Continuada na Modalidade Presencial

Formação Metodologia Participantes Instituição envolvida

O ensino da Língua Brasileira 
de Sinais Encontros presenciais Professores/as de LIBRAS SMEF/GEESP

O uso de classificadores Encontros presenciais Professores/as auxiliares de 
LIBRAS SMEF/GEESP

O/A Professor/a Auxiliar de 
Ensino de Educação Especial 
no Contexto da Educação 
Inclusiva

Ensino Fundamental: 
formação de dois grupos: 
G1 e G2.
Educação Infantil: 
formação de um grupo.
Encontros presenciais com 
atividades à distância.

Professores/as auxiliares de 
ensino de educação especial SMEF/GEESP

I Simpósio de Educação 
Especial da APAE de 
Florianópolis

Simpósio Professores/as da Educação 
Especial APAE

Curso de Orientação e 
Mobilidade Curso presencial Professores/as da Educação 

Especial ACIC

I Seminário de Tecnologia 
Assistiva e cidadania da 
Pessoa com Deficiência Visual

Seminário Professores/as da Educação 
Especial ACIC

Curso sobre surdocegueira Curso presencial Professores/as da Educação 
Especial UFSC

Jornada de Tecnologia – 
Jornatec

Jornada Assessora da Gerência de 
Educação Especial SMEF/GEESP

I Fórum Catarinense sobre 
Transtorno do Processamento 
Auditivo Central

Fórum Professores/as da Educação 
Especial FCEE

continua...



205(RE)PENSANDO A FORmAçãO CONtiNuADA PARA OS/AS PROFESSORES/AS DA EDuCAçãO ESPECiAL

Formação Metodologia Participantes Instituição envolvida

Modalidades de Atendimento 
para estudantes com 
indicadores de Altas 
Habilidades/Superdotação

Curso presencial Professores/as da Educação 
Especial FCEE

Questões Sobre Ensino, 
Deficiência e Educação 
Especial: uma conversa 
necessária.

Formação de dois grupos 
de diretores/as e 03 
encontros para cada grupo.

Diretores/as das unidades 
educativas – Educação 
Infantil e Ensino Fundamental SMEF/GEESP/GEPE

O Sentido da Educação 
Inclusiva

Minicurso para 
Promotores/as de Justiça e 
assessores/as jurídicos do 
Ministério Público de SC

Promotores/as e Assessores/
as Jurídicos do Ministério 
Público de Santa Catarina

SMEF/GEESP e Ministério 
Público

Transtorno do Espectro 
do Autismo: Atuação na 
Perspectiva da Educação 
Inclusiva

Formação de dois grupos, 
com carga horária de 30h 
cada.

Professores/as da Educação 
Infantil UFSC

Formação para o Ensino 
Fundamental

Encontros de quatro horas 
nos grupos de formação do 
Ensino Fundamental

Professores/as do Ensino 
Fundamental Assistiva Tecnologia e 

Educação

Estrutura e Funcionamento 
do Serviço do/a Professor/a 
Auxiliar de Libras

Formação de um grupo Professores/as Auxiliares de 
LIBRAS UFSC

Estrutura e Funcionamento 
do Serviço do/a Professor/a 
Auxiliar de Educação Especial

Formação de dois grupos: 
G1 e G2, com carga 
horária de dezoito horas 
para cada grupo.

Professores/as Auxiliares de 
Educação Especial

Assistiva Tecnologia e 
Educação

Tecnologia Assistiva para 
estudantes com Cegueira Formação de um grupo.

Professores/as de Educação 
Especial e do Ensino 
Fundamental

Professores/as do CAP

O ensino de Ciências da 
Natureza para Estudantes 
Cegos e Baixa Visão

Encontros com os 
professores/as da UFSC e 
CAP a fim de aprimorar a 
organização do serviço

Professores/as do CAP UFSC

15.5 CURSOS DE FORMAÇÃO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA
Nos cursos a distância, em que são utilizados os recursos disponíveis de um 

ambiente virtual de aprendizagem, são constituídas as comunidades virtuais de 
aprendizagem. No ambiente virtual são disponibilizados materiais de apoio, atividades 
de fórum de discussão, atividades, vídeos, chats, e-mails. Sendo que as atividades de 
estudo, os trabalhos individuais e os trabalhos coletivos possibilitam a formação de 
uma rede de professores/as que interagem, discutem e estudam juntos a sua prática 
pedagógica. A finalidade dessa modalidade de formação é oferecer para os/as pro-
fessores/as uma gama de curso que nem sempre podem ser ofertados na modalidade 
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presencial. Desta forma, o/a professor/a pode escolher o curso que esteja de acordo 
com as suas necessidades.

Nesse modelo de formação a metodologia consiste na aprendizagem colaborativa 
em rede que se desenvolve em etapas. Como primeira etapa há uma proposição e 
identificação de um problema com base em um caso real que é estudado pelos/pelas 
professores/as que participam da formação e para os quais buscarão intervenção 
pedagógica do AEE. A segunda etapa é a discussão do caso a partir do estudo dos 
referenciais bibliográficos e das experiências dos/das professores/as. As discussões 
são mediadas por um/uma tutor/a. Na terceira etapa, é elaborada a solução possível 
para o caso em estudo, seguida da elaboração do plano de atendimento educacional 
especializado para o caso em estudo.

Desta forma, a aprendizagem colaborativa em rede permite que:

• O conhecimento se construa a partir da atividade dos/as professores/as diante 
das situações problemas;

• A cooperação entre os/as professores/as se constitua a atividade fundamental 
para a expansão e sistematização dos conhecimentos;

• A formação se aproxima do cotidiano escolar, estabelecendo uma relação direta 
entre os/as professores/as, a formação e os conhecimentos.

Os cursos de formação continuada na modalidade a distância tiveram como par-
ceiros a Universidade Estadual para o Desenvolvimento de Santa Catariana — UDESC, 
a Universidade Federal do Ceará — UFC e a Universidade Estadual de Campinas — 
UNICAMP. E, para isso os organizadores da formação disponibilizam subsídios teóricos 
que constituem um material de consulta para que os/as professores/as estudem e 
desenvolvam sua práticas de AEE. 

Salienta-se ainda que os cursos de formação continuada em parceria com a UDESC 
partiram de um projeto de formação continuada proposto pela Gerência de Educação 
Especial. E que foram os professores da UDESC e professores da Gerência de Educação 
Especial que organizaram e acompanharam os cursos. Nesse mesmo contexto, os cursos 
de formação continuada da UNICAMP e UFC contaram com a participação da Gerente 
de Educação Especial na elaboração dos projetos de formação.
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Quadro 11: Formação Continuada na Modalidade a Distância
Cursos Instituições envolvidas Público Alvo

Tecnologia Assistiva com ênfase na 
Comunicação Alternativa

Assistiva Tecnologia e Educação 
e Secretaria Municipal de 
Educação

Professores/as da Educação Especial

Do Estudo de Caso ao Plano de AEE

UDESC e
Secretaria Municipal de 
Educação

Professores/as da Educação Especial

Gestão da Educação Inclusiva Gestores/as e Equipe pedagógica 
das unidades educativas

Atendimento Educacional Especializado para 
Pessoas com Deficiência Física Professores/as da Educação Especial

Atendimento Educacional Especializado para 
Pessoas com Deficiência visual Professores/as da Educação Especial

Tradutores-intérpretes de LIBRAS no contexto 
escolar Professores/as auxiliares de LIBRAS

Tecnologia Assistiva Aplicada a Educação Professores/as Auxiliares de 
Educação Especial

Atendimento Educacional Especializado para 
Pessoas com Autismo Professores/as da Educação Especial

Atendimento Educacional Especializado para 
Pessoas com
Deficiência Intelectual

Professores/as da Educação Especial

Aquisição da Linguagem pela Criança Surda Professores/as da Educação Especial
Formação continuada em LIBRAS Professores/as de LIBRAS
Produção de recursos didáticos para o trabalho 
com a língua portuguesa como segunda língua 
para o público surdo

Professores da Educação Especial, 
Professores de sala regular, Direção 
e Equipe Pedagógica.

Aquisição e Aprendizagem da língua(gem) Professores/as dos anos iniciais; 
Professores/as de Educação Infantil

Todos Nós em Rede UNICAMP Professores/as da Educação Especial

Utilização, Operação e Aplicação Pedagógica de 
Softwares de Tecnologia Assistiva

Instituto Tércio Pacitti de 
Aplicações e Pesquisas 
Computacionais (NCE/UFRJ) em 
parceria com o Ministério da 
Educação

Professores/as do CAP

Cursos de Especialização em Atendimento 
Educacional Especializado

MEC/Universidade Federal do 
Ceará – UFC Professores/as de Educação Especial
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15.6 SEMINÁRIO EDUCAÇÃO INCLUSIVA:  
DIREITO À DIVERSIDADE

O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão — SECADI, em parceria com Secretarias Municipais 
de Educação desenvolve o Programa Educação Inclusiva: Direito à Diversidade que 
contempla a formação de profissionais da educação das redes municipal, estadual, 
federal e particular. Sendo que uma das ações desse Programa é o Seminário Educação 
Inclusiva: direito à diversidade que é realizado em cento e sessenta e seis municípios
-polo das regiões brasileiras.

A Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis é um desses parceiros e o 
Município de Florianópolis um dos Municípios Polos. Sendo assim, é responsável na 
organização do Seminário para os/as profissionais da educação de Florianópolis e de 
representantes de trinta e cinco municípios catarinenses de abrangência. 

Em 2013, o Seminário ampliou as temáticas incluindo os Eixos curriculares, 
tais como: Educação para as Relações Étnico-raciais; Educação de Jovens e Adultos, 
Educação do Campo; Educação Quilombola; Educação Especial na perspectiva da 
Educação Inclusiva, Educação em Direitos Humanos e Cidadania.

Durante toda a organização dos Seminários existe um grande envolvimento da 
SMEF. Neste sentido, foi formada uma comissão, visando à participação de repre-
sentantes das diretorias de Ensino Fundamental e Educação Infantil, diretoria de 
Administração Escolar, Diretoria Administrativa e Financeira. Essa Comissão, sob a 
coordenação da Gerência, foi responsável por oito edições desse Seminário, envolvendo 
toda a Rede.

15.7 CONSIDERAÇõES FINAIS
O objetivo da formação continuada de professores/as que atuam na Educação 

Especial é promover uma aprendizagem ativa do conhecimento por meio do trabalho 
cooperativo, motivando os/as professores/as a encontrar soluções que atendam às 
necessidades dos/das estudantes sem o uso de receitas pré-determinadas. Sabe-se que 
é necessário romper com a formação continuada baseada na transmissão passiva do 
conhecimento e o mesmo deve acontecer na prática pedagógica com e para os/as estu-
dantes. Apesar das dificuldades iniciais de romper com uma formação exclusivamente 
transmissiva, os/as professores/as têm acolhido os desafios das novas abordagens 
de formação continuada que exige um esforço constante de encontrar saídas para os 
problemas vivenciados na escola e um esforço constante de se atualizar para melhor 
conduzir as práticas de AEE. Para isso, é fundamental o planejamento, a organização, 
a execução, o monitoramento e a avaliação das atividades de formação continuada que 
estão sob a responsabilidade da Gerência de Educação Especial.

GERÊNCIA DE  
FORMAÇÃO PERMANENTE

AÇÕES EDUCATIVAS EM PARCERIA

PARTE IV
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GERÊNCIA DE 
FORMAÇÃO PERMANENTE

AÇÕES EDUCATIVAS EM PARCERIA

PARTE IV
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16
Formação Continuada dos/das 

Profi ssionais da Rede

A Gerência de Formação Permanente (GEPE), vinculada à Diretoria de Administração 
Escolar (DAE) da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis (SMEF) foi criada 
em 2009. Comprometida com o alcance das metas defi nidas nos documentos ofi ciais e 
indicadores municipais, tem como objetivo: promover a valorização e a reorientação 
da ação educativa em parceria com as Diretorias da SMEF e as Instituições de Ensino 
Superior — IES conveniadas.

As atribuições da GEPE se delineiam por meio da articulação de cinco áreas estra-
tégicas, a saber:

• Cursos de Formação Presencial e a Distância;

• Estágio Curricular Obrigatório;

• Pesquisa;

• Extensão;

• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID).

Em seu organograma constam o Departamento de Eventos (DEVE) e o Polo da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), que ampliam e complementam as atribuições 
referentes às áreas estratégicas. Sendo, assim compete ao DEVE a responsabilidade pelo 
suporte e apoio a eventos, pela divulgação, inscrição, registro e certifi cação de cursos, con-
gressos, seminários, fóruns, ofi cinas, entre outros. Ao Polo UAB, por sua vez, cabe articular 
a oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão na modalidade à distância em 
colaboração com as IES.

Tendo como base esses três Eixos, a GEPE tem como política fomentar uma educa-
ção de qualidade. Ultrapassa, portanto, a questão da atualização profi ssional e trabalha 
em direção a uma formação crítico-refl exiva. O princípio da dialogicidade entre os 
sujeitos é o mote regulador do planejamento e replanejamento das ações formativas, 
constituindo-se a partir de quatro movimentos:

• O conhecimento na ação 

• A reflexão na ação 

• A reflexão sobre a ação 

• A reflexão para a ação
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Estes quatro movimentos consubstanciam uma formação que se guia pelos 
conhecimentos advindos da experiência e das vivências pedagógicas do sujeito. A 
ação-reflexão-ação se constitui como um dos princípios da GEPE. 

Neste sentido, o movimento de ação-reflexão-ação é realizado entre o fazer, o 
pensar e o agir, entre o pensar, o fazer e o agir e entre o agir, o pensar e o fazer, ou 
seja, os sujeitos aprendem no desenvolvimento de uma atividade (reflexão-na-ação); 
compreendem a razão da sua própria ação (reflexão-sobre-a-ação) e, constroem e 
reconstroem o conhecimento (reflexão-sobre-a-reflexão-na-ação). Nesta direção, 
a reflexão crítica permanente constitui-se como orientação prioritária para o pro-
cesso de formação dos sujeitos que buscam a transformação através de sua prática 
educativa.

Para a GEPE, as ações formativas são compreendidas como processos que possibili-
tam a apropriação e a ressignificação de conhecimentos, bem como o desenvolvimento 
de conhecimentos acerca das inovações científicas, técnicas e pedagógicas demanda-
das pela atuação profissional. 

16.1 ÁREA ESTRATéGICA: CURSO DE FORMAÇÃO
Os cursos de formação são entendidos como processo formativo de caráter 

sistêmico e institucional. Tem como objetivo a valorização e a (re)orientação da ação 
educativa por meio da articulação entre a teoria e a prática (ação-reflexão-ação) sobre 
questões de relevância voltadas às temáticas de interesse geral e/ou específico das 
diferentes etapas, níveis e modalidades de ensino em direção à indissociabilidade da 
Educação Básica. 

16.1.1 Formação na modalidade de educação a distância — EaD
A formação na EaD objetiva a dinamização do tempo-espaço de aprendizagem, 

a partir de uma metodologia que permite a reflexão da prática profissional e a 
ampliação das aprendizagens digitais, na perspectiva de constituição de um novo 
sujeito epistêmico capaz de agir dialogicamente, gerenciar sua própria formação com 
autonomia e exercer criticamente seu ‘ofício’ de profissional da educação. Permite, 
ainda, a ressignificação dos tempos e espaços de formação, por meio de um ambiente 
de aprendizagem compatível com a disponibilidade de tempo do/da profissional, aliado 
a uma metodologia pautada na aprendizagem colaborativa e participativa que integra 
a ação educativa às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

O Polo UAB é responsável pela oferta de cursos de graduação, pós-graduação e 
extensão, na modalidade EaD, junto às Instituições Públicas de Ensino Superior. Desde 
a sua criação, em 2009, foram ofertados sete cursos de graduação, trinta cursos de 
pós-graduação e nove cursos de extensão, contribuindo com a formação de seiscentos e 
oitenta e um servidores públicos municipais e dois mil duzentos e quatro profissionais 
das demais redes. 
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Além disso, a GEPE, a partir de 2011, oferece cursos de formação continuada, 
nesta modalidade, para todos/todas os/as profissionais da SMEF, contemplando 
uma carga horária de quarenta horas, integrando teoria educacional e prática pro-
fissional. As temáticas abordadas até o presente momento são: Gestão Educacional; 
Educação Integral; LIBRAS: língua, linguagem e comunicação; Diversidade e Educação 
para as Relações Étnico-raciais; Primeiros Socorros e Proteção Civil na Educação; 
Planejamento, Registro e Avaliação; Gestão e Ética no Serviço Público; e Letramento no 
Contexto Educativo. 

16.1.2 Formação presencial
A GEPE coordena quatro ações de formação presencial: a) Congresso de Educação 

Básica (COEB); b) Formação de Diretores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e 
Coordenadores de Educação de Jovens e Adultos (EJA); c) Encontro Práticas Pedagógicas 
em Foco; d) Formação para Auxiliares de Serviços Gerais.

a) O COEB teve a sua primeira edição no ano de 2011 e inaugura o ano letivo, 
regularmente, com a finalidade de contribuir com o planejamento inicial das 
unidades educativas e com o planejamento da formação continuada para os/as 
profissionais da educação.

O evento busca promover o aperfeiçoamento contínuo dos/das profissionais por 
meio de conferências, palestras, relatos de experiência e pesquisas na Área educacio-
nal, de acordo com a temática definida para o congresso. Esse processo contribui para 
a avaliação da ação pedagógica nas unidades educativas da RMEF, a fim de provocar 
mudanças paradigmáticas com vistas à complexificação e qualificação dos processos 
pedagógicos atuais.

O Congresso é planejado por uma comissão de professores/as, constituída por re-
presentantes do gabinete da SMEF de Florianópolis e respectivas diretorias, gerências 
e departamentos. A partir de indagações e sugestões trazidas pelos/pelas representan-
tes, a comissão define o tema e, a partir dele, elabora a programação, visando atender 
as demandas da Educação Básica. Além disso, constitui-se um Comitê Científico com 
representantes das IES e da SMEF, responsável pela seleção de trabalhos de pesquisa e 
de relatos de experiência de práticas pedagógicas da RMEF.

Em sua primeira edição, em 2011, o Congresso discutiu a temática 
Aprendizagem em Contexto, seguindo, em 2012, com Aprendizagem 
e Currículo. Em 2013, o debate se delineou sobre a Qualidade na 
Aprendizagem, e, em 2014, sobre a Educação Integral. No ano de 
2015, a temática apresentada para o debate foi A Educação Básica e a 
Indissociabilidade de suas Etapas de Ensino: Reorganização de Tempos 
e Espaços na Consolidação de Novas Práticas Educacionais. Em sua 
sexta edição, no ano de 2016, o Congresso abordou o tema Desafios da 
Educação Contemporânea: Concepções e Práticas Pedagógicas. 
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b) A formação de diretores/as e coordenadores/as de EJA destaca-se em 
função da influência que esses/essas gestores/as exercem tanto nas 
situações do cotidiano escolar, quanto na construção do Projeto Político 
Pedagógico da Unidade Educativa.
Dentre os objetivos desta proposta de formação buscou-se oportunizar 
uma abordagem que reafirmasse o compromisso do/da gestor/a 
com as relações pedagógicas construídas no ambiente educativo e o 
fortalecimento do papel desse/dessa profissional, instrumentalizando-
o/a, principalmente, em quatro dimensões do seu campo de atuação: 
gestão pedagógica; gestão estratégica, administrativa e patrimonial; 
gestão de recursos financeiros e gestão de pessoas.
Neste contexto, compreende-se que a ação formativa incentiva a 
discussão de novas ideias e o aprimoramento de conhecimentos que 
contribuem para mudanças na prática pedagógica, tornando-se um 
espaço oportuno para a discussão de documentos políticos balizadores 
da SMEF.

No ano de 2011, a temática elencada para a formação do referido 
segmento foi O Gestor e a Organização do Trabalho. Em 2012, os tópicos 
elencados foram: Relações com a Comunidade; Articulação do trabalho 
coletivo; Projeto Pedagógico; Gestão de Comunicação e de Documentos; 
Organização do Tempo/Espaço Educativo; Novo Plano Nacional de 
Educação; e Gestão de Processos.

Com o objetivo de possibilitar momentos de reflexão acerca das 
demandas na organização de um ambiente educativo, a formação 
para o ano de 2013 promoveu discussões e vivências pautadas nas 
dimensões pedagógica/administrativa e nas relações com as pessoas 
no seu cotidiano. Para o ano de 2014, a proposta de formação abordou 
o Papel do/da Gestor/a Educacional frente aos desafios das políticas 
educacionais.

Com a finalidade de planejar, articular e organizar a formação dos/das 
diretores/as para 2015 e 2016, constituiu-se um Grupo de Trabalho 
intersetorial, formado por representantes da Diretoria de Ensino 
Fundamental, Diretoria de Educação Infantil, Diretoria do Observatório, 
Diretoria Administrativa e Financeira, GEPE, Gerência de Educação 
Inclusiva, Gerência de Articulação de Pessoal, Gerência de Programas 
Suplementares e o Departamento de Mediação.

O eixo curricular desta formação pautou-se nas Diretrizes Curriculares 
Municipais, de modo a subsidiar a elaboração e/ou redimensionamento 
do Plano de Gestão e do Projeto Político Pedagógico das unidades 
educativas.
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c) O Encontro Práticas Pedagógicas em Foco, realizado nas férias de julho, 
teve início no ano de 2011, com o objetivo de promover a reflexão e a 
problematização das ações desenvolvidas no cotidiano das unidades 
educativas. O encontro abordou temáticas transversais com a intenção 
de possibilitar a discussão e a reflexão das práticas pedagógicas, bem 
como proporcionar maior integração entre os/as profissionais que 
ingressaram a cada ano na RMEF.
Foram organizadas três edições do encontro, sendo que no ano de 
2012 o foco do encontro foi a problematização da Cultura Popular 
de Florianópolis. Em 2013, a temática Educação Integral alinhou as 
discussões e as produções do evento. A abordagem buscou contribuir 
para a reflexão de uma educação integral para além da ampliação de 
tempos espaços, conteúdos e Componentes Curriculares.
Os encontros foram propostos em um formato no qual as palestras, 
as oficinas pedagógicas e os conteúdos curriculares problematizados 
fossem traduzidos em conhecimentos práticos, contribuindo, desta 
forma, para atuação profissional de cada participante nos seus locais 
de trabalho. 

d) A Formação para os/as Auxiliares de Serviços Gerais é organizada, 
desde o ano de 2011, em parceria com a ORBENK, empresa responsável 
pela prestação de serviços dos/das profissionais que atuam nessa Área.

 Esta ação formativa tem como objetivos contribuir para a formação 
pessoal e profissional dos/das participantes; ampliar o repertório 
cultural levando em consideração o sujeito histórico na sua 
individualidade e na sua relação com a coletividade; propiciar o 
desenvolvimento de atividades reflexivas mediadas por profissionais 
de diversas Áreas; promover a troca de experiências positivas por 
meio da interlocução entre os sujeitos e aperfeiçoar os conhecimentos 
individuais para a melhoria da qualidade de vida no âmbito pessoal e 
profissional.

 A temáticas abordadas na formação foram: 2011 — Ação Educativa e 
Valorização no Trabalho; 2012 — Trabalho e Desenvolvimento Humano; 
2013 e 2014 — Relações Estabelecidas na Organização do Trabalho; e, 
no ano de 2015 — Refletindo o cotidiano profissional na educação.
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16.2 ÁREAS ESTRATéGICAS: ESTÁGIO, PESQUISA, 
PIbID E EXTENSÃO

Considerando as metas da SMEF que vislumbram ações comuns e integradas para 
todas as unidades educativas da RMEF, em 2011, publicou-se a Portaria Municipal 
N.º 04430 com o objetivo de orientar os procedimentos e estabelecer os critérios de 
articulação, encaminhamento, acompanhamento, conveniamento, mapeamento, socia-
lização, avaliação e publicização das ações de estágio curricular obrigatório, pesquisa, 
iniciação à docência e extensão. 

16.2.1 Estágio curricular obrigatório 
O Estágio constitui-se como um processo de caráter sistêmico e institucional, 

tendo como objetivo a investigação e a intervenção nos espaços educativos na pers-
pectiva da ação reflexiva, por meio de estratégias colaborativas sustentadas pelas 
instituições parceiras, com contrapartida (oficinas, mini cursos, palestras,  entre 
outros). Trata-se de uma experiência com dimensões formadora e sociopolítica, que 
proporciona ao acadêmico a participação em situações reais de vida e de trabalho, 
portanto, contribui para a profissionalização e explora os conhecimentos básicos 
para uma formação profissional. 

Na base de dados31  da GEPE encontra-se o registro de quatro mil setecentos e trinta 
e cinco encaminhamentos de estágios e mil quatrocentos e noventa e dois visitas de estu-
do, envolvendo vinte e sete instituições formadoras, setenta e nove unidades educativas 
de Educação Infantil, trinta e seis de Ensino Fundamental e nove Núcleos da EJA. 

16.2.2 Pesquisa
Entendida como processo formativo, de caráter propositivo, sistêmico e institu-

cional, tem como objetivo a investigação nos espaços educativos na perspectiva da 
ação reflexiva, por meio de instrumentos e recursos metodológicos utilizados pelos/
pelas pesquisadores/as das diferentes Áreas, mediante a contrapartida, por meio da 
socialização dos resultados.

Até maio de 2016, consta da base de dados um total de quatrocentos e quarenta e 
duas pesquisas realizadas. Deste universo, quarenta e nove são relacionadas a projetos 
de doutorado, cento e setenta e oito de mestrado, cento e quarenta e seis de trabalho de 
conclusão de curso — TCC e sessenta e nove são institucionais.

30 Em 2012 novas orientações foram publicadas pelas Portarias municipais nº 117/12 (alterada pela portaria 
077/14) e a Portaria nº 116/12 (alterada pela Portaria nº 76/14). Disponível em: <http://portal.pmf.sc.gov.
br/entidades/educa/index.php?cms=formacao+permanente&menu=7> Acesso em: 06 jun. 2016.

31 Disponível em: <http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=formacao+permanente&menu=7> 
Acesso em: 06 jun. 2016.
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16.2.3 Programa Institucional de bolsas de Iniciação à Docência (PIbID)
O PIBID é uma iniciativa do Governo Federal para o aperfeiçoamento e a valori-

zação da formação de professores/as para a Educação Básica. Para isso, o programa 
concede bolsas a acadêmicos de licenciatura participantes de projetos de iniciação à 
docência, desenvolvidos por IES públicas em parceria com a SMEF.

Os projetos promovem a inserção dos/as estudantes no âmbito das UEs desde o 
início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagó-
gicas sob a orientação de um/uma docente da licenciatura e de um/uma professor/a 
da Unidade Educativa. Tendo essa perspectiva de trabalho, programa já contemplou, 
apenas na RMEF, cento e noventa e sete bolsistas advindos da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

16.2.4 Extensão 
Para a GEPE os projetos de extensão são compreendidos como um processo 

formativo, de caráter comunitário, propositivo, sistêmico e institucional. Têm como 
objetivo a transformação da realidade vivenciada nas comunidades educativas. Até o 
momento, consta da base de dados oitenta e quatro extensões, entre os anos de 2011 
a 2016 e envolvem as seguintes intituições: UFSC, UDESC e Instituto Federal de Santa 
Catarina (IFSC). 

16.3 SEMINÁRIO DE ESTÁGIO, PESQUISA, INICIAÇÃO À 
DOCÊNCIA E EXTENSÃO — SEPPEX

Com o objetivo de socializar as experiências de estágio, pesquisa, iniciação à do-
cência e extensão desenvolvidas nas unidades educativas, no ano de 2012, foi editado 
a primeira versão do SEPPEX, com a intenção de oportunizar momentos de debate, 
reflexão e avaliação acerca destas ações, na perspectiva de integrar e fortalecer as 
relações entre parceiros (SMEF e IES).

Subsequentemente foram realizadas mais duas edições do seminário, nos anos de 
2013 e 2014, com a participação efetiva das instituições parceiras. 

16.4 CATÁLOGO DE DISSERTAÇõES E TESES E bANCO DE 
DADOS DO PROFESSOR/A FORMADOR/A

O Catálogo de Dissertações e Teses é uma publicação que visa o conhecimento e a 
divulgação acerca dos trabalhos desenvolvidos por pesquisadores/as internos e exter-
nos que desenvolvem suas pesquisas no âmbito da RMEF. Os trabalhos apresentados 
retratam a trajetória da Rede, ampliando o conhecimento e tecendo novos percursos de 
pesquisas acadêmicas e formação em serviço. 
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O Banco de Dados do Professor/a Formador/a é um documento que sistematiza in-
formações acerca dos pesquisadores e foi organizado com a intenção de potencializar a 
atuação dos/as servidores/as e pesquisadores/as no programa de formação continuada 
da SMEF.

Em 2011, foi publicada a primeira edição impressa, que contou com quarenta e 
duas pesquisas. Em sua 2.ª edição, no ano de 2014, totalizam setenta e nove pesquisas 
publicadas.

16.5 CONSIDERAÇõES FINAIS
O planejamento destas ações formativas privilegiou o diálogo estabelecido entre 

profissionais da educação, consultores, extensionistas, pesquisadores/as, professores/
as orientadores/as, graduandos/as e coordenadores/as de estágio, de diferentes 
instituições. 

Nesse percurso, foi possível ampliar e (res)significar o conceito de ação formativa, 
integrando estágio, pesquisa, iniciação à docência e extensão, além de cursos de 
formação continuada, demonstrando a intencionalidade de estabelecer um trabalho 
cooperativo com as instituições. 

Um aspecto positivo acerca deste trabalho foi o esforço realizado em conjunto com 
as demais Diretorias da SMEF para planejar, organizar e executar as ações formativas 
na RMEF, com a intenção de buscar um alinhamento e a integração das ações realizadas 
pela SMEF na formação continuada dos/as profissionais. 

Contudo, temos consciência de que muito ainda há por se conquistar e construir. 
Para tanto, é imprescindível que se institua uma política pública supra gestão, num 
fluxo que tenha continuidade dos processos formativos e das parcerias estabelecidas. 
Outro aspecto que necessita de aprimoramento é o acompanhamento efetivo das ações 
empreendidas nas unidades educativas, de forma a tornar ainda mais significativas 
as experiências e as contrapartidas combinadas entre os parceiros constituídos. Por 
fim, entende-se que, o movimento de ação-reflexão-ação, constituído em sua gênese, 
vem pautando as ações formativas de modo sistemático, levando em consideração o 
percurso histórico dos sujeitos envolvidos e as demandas da SMEF e IES parceiras. 
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