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INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Educação de Criciúma, no ano de 2005, na intenção de repensar 

a educação e dar maior significado ao fazer docente, realizou junto aos/às professores/as uma 

pesquisa visando  conhecer suas necessidades, anseios e propostas referente às suas práticas 

pedagógicas. 

Percebeu-se que havia necessidade de reestruturação da Proposta Curricular, oferecendo 

subsídios teórico-metodológicos em atendimento às transformações pelas quais todo o processo 

educacional vem passando na atualidade. 

          Para a realização de um trabalho de excelência, a partir do qual a qualidade fosse o objetivo 

principal, contou-se com a assessoria de duas universidades renomadas e seus profissionais 

especialistas em cada modalidade e área do conhecimento.

         Nos primeiros contatos entre a Secretaria Municipal de Educação e as Universidades UDESC 

e UNESC foi reafirmada a necessidade de analisar e considerar os documentos já construídos ao 

longo da trajetória da Rede Municipal de Ensino como o Projeto Político Pedagógico, o Regimento 

Escolar Único e a própria Proposta Curricular de 2000. 

        Ao iniciar o processo de reestruturação no ano de 2007 e para que o documento a ser 

construído tivesse validade no cotidiano das escolas da rede, garantiu-se a participação de todos/as 

os/as professores/as, em encontros realizados, inicialmente nas escolas, onde foram discutidas 

questões relevantes à concepção de currículo, sujeitos do processo de ensino-aprendizagem, e ao 

próprio processo de ensino aprendizagem, em relação aos conteúdos, à metodologia e à avaliação.

       E, posteriormente, para comporem os grupos de trabalho nas áreas específicas em que os/as 

interessados/as optaram por uma das onze áreas. Neles, a socialização de saberes e o diálogo 

possibilitaram a elaboração de textos com a fundamentação teórica, os objetivos, os conceitos 

essenciais, níveis de complexidade e orientações didático-metodológicas de cada área da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

       As contribuições dos/as professores/as permitiram que as equipes pedagógicas da 

Secretaria Municipal da Educação, UDESC e UNESC, elaborassem um diagnóstico sobre as 

necessidades e anseios da Rede Municipal e dessem um direcionamento ao trabalho de 

reestruturação da Proposta Curricular. 

Após análise dessas contribuições identificou-se que a opção dos/as professores/as para o 

aporte teórico a ser adotado na prática pedagógica, das escolas da rede municipal fosse a concepção 

de conhecimento, ensino e aprendizagem na perspectiva Histórico-Cultural de sociedade; de 

currículo e diversidade na expectativa de consolidar na rede uma proposta curricular sustentada na 

diversidade dos sujeitos envolvidos no processo educativo garantindo, além do acesso, a 
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permanência e sucesso de todos.  

         Esse foi um processo tecido a muitas mãos. Sua concretização exigiu a cumplicidade e 

competência dos/as educadores/as da Rede Municipal de Ensino de Criciúma. O movimento de 

construção demandou encontros de trocas, leituras, seminários e produção de documentos que 

foram se forjando em cada encontro de trabalho, de modo que a proposta foi se estendendo a partir 

de diálogos, encontros, trocas de experiências e produção textual que traduziu um currículo para a 

diversidade.

      Avançamos na caminhada... Alguns passos foram dados, com a certeza de que juntos – 

Secretaria Municipal de Educação, equipes diretiva, professores/as e toda comunidade escolar – 

possamos de forma comprometida, responsável e consciente efetivar em nosso Município um 

ensino  público de  qualidade. 

 A Proposta Curricular encontra-se organizada em duas partes.

 A primeira contempla os itens: 1. Currículo para a diversidade: sentidos e práticas: 2. 

Organização curricular para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e 

Adultos. É resultado dos debates nos encontros realizados pelas equipes de Coordenação 

Pedagógica a respeito dos fundamentos que norteiam o pensamento dos/as educadores/as da rede 

traduzindo-os em princípios e aspectos teóricos e metodológicos da prática educativa. Apresenta 

uma reflexão sobre a organização curricular nos primeiros segmentos da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental incluindo, a Educação de Jovens e Adultos  e refletindo sobre a importância 

social da oferta e universalização do Ensino Fundamental. 

           A segunda parte do documento apresenta as áreas do conhecimento, sua fundamentação 

teórica, objetivos de ensino, os conceitos essenciais para o trabalho em sala de aula e sugestões 

metodológicas para o desenvolvimento das atividades de aprendizagem. Resultante das discussões 

entre os/as consultores/as e professores/as das áreas visando ao processo de análise e 

reestruturação dos conteúdos das áreas de conhecimento sob a ótica da diversidade e dos princípios 

norteadores da perspectiva Histórico- Cultural da sociedade e educação. 

A real materialização do texto acontecerá em práticas pedagógicas comprometidas que 

reconheçam as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos como seres da aprendizagem. 

A diversidade como eixo das práticas curriculares será o desafio, a meta e o sonho daqueles 

que acreditam numa nova forma de fazer e viver educação em Criciúma.                                  

                                            Equipes Pedagógicas:

                                            Secretaria Municipal de Educação de Criciúma

                                            Universidade do Estado de Santa Catarina-UDESC

                                            Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC
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1 - CURRÍCULO PARA A DIVERSIDADE
SENTIDOS E PRÁTICAS

É relevante reforçar a abordagem do currículo como expressão de uma cultura 
provisória, ou seja, em construção.[...]. Esse é um pressuposto que, adotado, 
permite oportunizar ao/a aluno/a a participação em uma prática importante da 
vida escolar.Cabe aos/aseducadores/as assumirem o papel de mediadores nesse 
processo, evitando centrar todas as responsabilidades na pessoa do professor [...] 
e oferecendo instrumentos e ambiente dialógico para que isso ocorra. 
Proposta Curricular de Santa Catarina 

Toda Proposta Curricular explicita um projeto educativo, traduz uma concepção de 

sociedade e aponta os caminhos para sua concretização. 

Nesse documento pretendemos introduzir uma proposta de currículo voltado para a 

diversidade tendo como fundamento a perspectiva Histórico-Cultural.

Entendemos, com base nessa concepção, que o homem constitui-se como sujeito na sua 

relação com o mundo. Ao mesmo tempo em que atua sobre a natureza é modificado por ela, 
1conforme explicita Kozulin (1994), o homem no seu processo de existência já não depende das 

condições naturais imediatas do mundo, senão das condições mediada pela civilização humana. 

Portanto, cabe dizer que a relação do homem com o mundo é uma relação mediada. Isso significa 

compreendê-lo como um sujeito histórico que tem sua existência mediada pela cultura e pelas 

condições objetivas de vida, constituindo-se como tal por meio de suas interações sociais. 
2Conforme afirma Vygotsky  (1982, p.89) “é a sociedade e não a natureza que deve aparecer em 

primeiro lugar como o fator determinante da conduta do homem”.

Dentro dessa lógica o processo educativo é central na constituição da subjetividade e da 

ação do sujeito. Se quisermos formar um sujeito que tenha uma conduta respeitosa com o outro, 

com o diverso e que de fato se “mova eticamente”(Freire,1997) no mundo, temos que refletir sobre 

o projeto educativo que estamos constituindo sem perder de vista que a família e a sociedade 

colaboram muito nesta formação.
Assumir que a essência dessa proposta é construir um currículo para a diversidade fundamentado 
na abordagem acima citada, constitui um enorme desafio. Sabemos que a idéia da diversidade 
como categoria explicativa para o currículo só muito recentemente vem ocupando as propostas 
educacionais.

1 “el hombre ya no depende de las condiciones naturales inmediatas del mundo, sino de condiciones mediadas por 
la civilización humana”(KOZULIN, 1994, p.120).
2 “es la socieda y no la naturaleza la que deve figurar em primer lugar como el factor determinante de la conducta 
del hombre”. (VYGOTSKI,1982, p.89)
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Seu sentido configura-se como a necessidade de considerar em suas escolhas a diversidade 

dos “pertencimentos étnicos e referenciais culturais dos educados/as aos quais se dirige”. 

(FORQUIN, 1993, p.137)

Nessa perspectiva, consideramos essencial entender o sentido das palavras currículo e 

diversidade. Autores como Hamilton (1998) e Goodson (1996) localizam a origem da palavra 

currículo no latim currere, que significava corrida, jornada, trajetória. Especula-se que o termo era 

utilizado, na antiguidade romana, para designar uma pista circular de atletismo ou uma pista para 

carros de corrida de cavalos.

Desse sentido original, manteve-se a idéia de currículo como percurso, trajetória. Portanto, 

essa compreensão de curriculum como percurso, cursus desde o princípio, orienta para uma idéia 

de seqüência ordenada e cumprimento de um conjunto de etapas. No entanto, o termo adentra no 

espaço educacional somente nos séculos XVI e XVII.

A produção teórica no campo educacional foi criando, Grosso modo, duas grandes 

tradições de utilização do termo. A primeira, de origem mais técnica, teve seu início na Idade Média 
3pelo ensino do Trivium e Quadrivium ; define o currículo no plano formal de organizar a 

aprendizagem nos espaços de ensino previamente planejados a partir de objetivos definidos. Daí a 

idéia tão presente hoje de currículo como conjunto de disciplinas, grade curricular, histórico 

curricular, orientações relacionadas aos objetivos e conteúdos. Vários autores ajudaram a formular 

esta tradição, entre eles Bobbit e Tyler (SILVA, 2002).

A segunda tradição vinculada a uma perspectiva prática e crítica de currículo o compreende 

como um projeto que resulta não só de um planejamento, mas de uma construção cotidiana dentro 

do espaço escolar. Nesse sentido, o conceito de currículo numa forma abrangente engloba desde 

decisões políticas estruturais até as práticas escolares.

No entanto ambas as tradições permeiam ainda hoje as produções acadêmicas dos estudos 

curriculares, ao mesmo tempo em que surgem novas perspectivas, como o caso dos estudos pós-

críticos, e nesse sentido não podem ser compreendidas como idéias superadas.

Portanto, estamos diante de um conceito que foi elaborado por diferentes orientações 

teóricas. Mas, para além de uma definição, entendemos que o currículo sempre explicita o modo 

pelo qual a Escola e, toda a comunidade escolar, organiza o ensino e a aprendizagem explicitando 

que conhecimentos prioriza. 

3 Forma de organização curricular medieval que tinha um caráter preparatório para os estudos superiores. O Trivium, 
era constituído dos estudos de Gramática, Retórica e Lógica. O Quadrivium era o estudo da Aritmética, Geometria, 
Astronomia e Música. 

A partir dessas reflexões podemos compreender o currículo não somente como um plano, 

um programa, um cursus, mas como um projeto construído no cotidiano da escola que modifica os 

sujeitos a partir de interesses diversos e que nesse sentido está em permanente construção.
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 Currículo constitui identidades. Currículo constitui-se na ação. 

No currículo produzido pelas práticas cotidianas se expressa o que a escola entende como 

conhecimento, que saberes privilegia, assim como que sujeito pretende formar e que sujeito de fato 

forma. Diante disso, uma Proposta Curricular possibilita trazer para o cotidiano da escola as 

reflexões sobre o seu fazer. Na perspectiva Histórico-Cultural o currículo ajuda a ressignificar a 

compreensão que o sujeito tem do seu entorno, na medida em que, no trabalho com o conhecimento 

científico auxilia a complexificar  os conceitos já adquiridos.

É na dialética entre conhecimento científico e a realidade em que está inserida o sujeito que 

o currículo vai sendo construído. Portanto, a diversidade torna-se com isso, uma categoria central 

na construção dessa proposta.

Vale destacar que nas Ciências Sociais e Humanas, diferença e diversidade são hoje 

conceitos pouco precisos. Por conta disso, acabam gerando discursos contraditórios do ponto de 

vista epistemológico que se projetam nas decisões a tomar sobre os objetivos e conteúdos dos 

currículos, nas instituições escolares e nas políticas educativas. Como servem para o 

desenvolvimento de várias políticas, no plano teórico e na investigação educacional, conceitos são 

lidos e apropriados de diversas formas.

Na perspectiva assumida pela rede, tanto igualdade quanto diferença são entendidas como 

construções sociais. São conceitos relacionais e só podem ser definidos em relação e pelos seus 

opostos: diferença-igualdade, diversidade-uniformidade, diferenciação-homogeneização.

Os estudos sociológicos, entre outros, evidenciam que a forma como a diferença tem sido 

considerada na escola pode conduzir à desigualdade e até mesmo à exclusão escolar. Desigualdade 

e exclusão muitas vezes, já anteriores e exteriores à escola, e que a mesma ajuda a ratificar. 

No dicionário Aurélio (1993, p.186), diferença é entendida “como divergência, 

desigualdade”. De acordo com Goffman (1988) a diferença é um conceito que só pode ser definido 

na relação com o outro. Para se conceituar o que é diferente temos que definir o que é igual. É na 

relação com o outro que o sujeito se reconhece diferente. A singularidade de cada um só é definida 

nesta relação. Precisamos do Outro para identificarmos nossas igualdades e diferenças.

Nessa perspectiva, as diferenças são inerentes à própria constituição social do sujeito. Lidar 

com o ser humano é tentar compreender este complexo processo de diferenciação, ou seja, não diz 

respeito a um aspecto, mas está presente sempre nas relações sociais.

Mesmo no caso de diferenças significativas como as chamadas “deficiências”, não 

poderíamos destacar um valor negativo intrínseco. Conforme aponta Canguilhem (1995, p.186) 

“não há patologia objetiva”, ou ainda na perspectiva vygotskyana (1998), não é o “defeito” em si 

que define os caminhos do sujeito, mas as conseqüências sociais dele decorrentes. 

Com o crescente número de estudos voltados à diversidade, passam a valer condições 

alternativas para a aprendizagem, articulando as propostas às realidades, sendo que o currículo 
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passa a ser mais aberto, flexível e organizado levando em consideração o contexto no qual estão 

envolvidos os participantes do processo educativo. 

Desta forma, o enfoque curricular centra o interesse em compreender as especificidades, 

partindo do pressuposto de que todos aprendem, mesmo que diferentemente. Em contrapartida 

cresce a necessidade das escolas em adaptar-se à diversidade e, portanto, ao contexto. Isso requer 

mudanças na organização estrutural para que o educando tenha acesso a todas as dependências do 

estabelecimento, bem como nas estratégias para a aprendizagem, desvinculando a instituição 

educativa da iniciativa de implementar práticas compensatórias para as desigualdades, 

substituindo-as por práticas que aprofundem o conhecimento sobre cada educando e educanda, 

estabelecendo um processo de aprendizagem personalizado sem perder de vista o trabalho 

coletivo. Desta forma garantindo a inclusão, a permanência e a apropriação do conhecimento por 

todos.

Nesse sentido, o conceito de educar é elaborado sob ideais filosóficos democráticos e 

implementado mediante o envolvimento coletivo da comunidade educativa que deve estar 

comprometida com uma dinâmica de trabalho para todos, cabendo a gestores/as, docentes e 

todos/as os/as envolvidos/as com a educação aprender a trabalhar na perspectiva da diversidade, 

garantindo assim não só a inclusão mas a permanência e o sucesso de todos os/as educandos/as.

Assim, a Educação na Rede Municipal de Ensino de Criciúma, caracteriza-se como um 

compromisso político, com base filosófica e pedagógica, cujo objetivo é sustentar uma práxis 

educacional comprometida com a formação de pessoas empenhadas na transformação da realidade 

sócio-cultural e econômica vigente, mediante uma proposta que considera todas as pessoas 

envolvidas e suas potencialidades, adotando um conceito de currículo para a diversidade.

A concepção pedagógica que norteia as políticas de ação realizadas pela Secretaria 

Municipal de Educação entende a escola como espaço educativo voltado para o exercício da 

cidadania, da democracia, da universalização do acesso, da permanência e da qualidade na 

construção social do conhecimento. 

De acordo com as contribuições dos professores e professoras da Rede Municipal de 

Ensino, um currículo para a diversidade:

É um currículo flexível que trabalhe todos os assuntos pertinentes à realidade e sua 
diversidade.  (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
[...] que contemple e norteie toda a prática pedagógica entendendo que existem diferentes 
caminhos e culturas que precisam ser valorizadas [...].  (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS 
PROFESSORES/AS)
Um currículo para a diversidade é aquele que desconstrói todos os padrões de classificação 
humana existentes na sociedade. Respeitando as diferenças. .  (CONTRIBUIÇÃO 
DOS/AS PROFESSORES/AS)
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Assim sendo, na perspectiva dos/as professores/as e tendo em vista a iniciativa da 

Secretaria Municipal de Educação em dar visibilidade e efetividade à reivindicação dos 

professores/as, busca-se reestruturar uma proposta curricular cuja sustentação é a diversidade, por 

estar amparada numa realidade construída no decorrer da história da Rede de Ensino, constituída 

por pessoas com distintas características sociais, econômicas, culturais, com expectativas e formas 

diferenciadas de aprender, uma vez que a capacidade de aprender é inerente a todos os seres 

humanos, tal qual é inerente a diversidade. 

Desvendar o mundo dos significados da diversidade ou da diferença e que se quis fazer 
com elas é um caminho para descobrir práticas, afinar objetivos, tomar consciência e 
poder administrar os processos de mudança de maneira um pouco mais reflexiva 
(SACRISTÁN, 2002, p.13). 

Cabe destacar que, em suas contribuições, os professores e professoras expressam que um 

currículo para diversidade pressupõe:

[...] ser flexível, dialético, que atenda as necessidades que existem na sociedade. . 
(CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
[...] que contemple os temas transversais e os conhecimentos científicos. .  
(CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
[...] que entenda cada indivíduo como um ser único nas suas diferenças. .  
(CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
[...] que venha a atender as peculiaridades e respeitar as visões e opiniões dos indivíduos.

                                     (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)

Sendo assim, a Secretaria Municipal de Educação tem como principal objetivo a promoção 

do conhecimento para todos/as os/as envolvidos/as no processo educativo, tendo por referência 

uma Proposta Curricular para a Diversidade.
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Uma das principais tarefas de um documento curricular é definir o que é conhecimento e a 

partir dessa concepção, então, pontuar as relações de conhecimento cotidiano e científico.

Partindo da concepção Histórico-Cultural, compreendemos que a concepção de 

conhecimento implica num entendimento de que estamos diante de um processo cultural imerso 

em uma rede  de “poder”, “dominação” , “controle”  e “resistência”. Nesse sentido, a forma de lidar 

com a diversidade orienta também o processo de seleção dos conhecimentos que são considerados 

válidos para serem ensinados.

Por isso, ao buscar constituir um currículo para a diversidade temos que necessariamente 

debruçar-nos sobre os conhecimentos que são selecionados para o processo de ensino e 

aprendizagem, bem como o papel do/a professor/a no processo educativo estabelecido.

Inicialmente precisamos compreender que o conhecimento que historicamente foi sendo 

validado para ser veiculado pela escola tem relação direta com a constituição das disciplinas 

escolares.

A constituição de uma disciplina escolar, por exemplo, geralmente vem de demandas 

originárias de contextos sociais e políticos ou científicos. Por isso não são hegemônicas, ou seja, a 

origem das disciplinas tem padrões diferenciados de aparecimento. Do mesmo modo, a forma 

como se estabelecem varia bastante posto quê são produtos de um conjunto de forças. 

Goodson (1995) aponta que uma disciplina aparece no currículo em resposta a uma 

necessidade posta pela realidade. No entanto, à medida que ganha prestígio, vai traçando uma 

tradição mais acadêmica, abstrata e mais distanciada do cotidiano. Há sempre nesse caminho de 

criação, recriação e valorização das disciplinas, conflitos e lutas por financiamentos, recursos, 

prestígio de determinados grupos, lideranças e interesses políticos. Entre esses conflitos temos o 

próprio processo de transposição didática que transforma a disciplina científica em disciplina 

escolar a partir dos condicionantes escolares.

Para se contrapor ao modelo tradicional de seleção de conhecimentos que nega sua 

produção histórica, a perspectiva Histórico-Cultural coloca tal produção em destaque. Vygotsky 

1998), explicita que o trabalho com o conhecimento científico, partindo dos conceitos trazidos 

pelas crianças, possibilita o processo de elaboração conceitual.

A elaboração conceitual é considerada como um modo culturalmente desenvolvido de os 
indivíduos refletirem cognitivamente suas experiências, resultante de um processo de 
análise (abstração) e de síntese (generalização) dos dados sensoriais, que é mediado pela 
palavra e nela materializado. (SMOLKA, 1993, p. 122). 

1.1 - Conhecimento, Ensino e Aprendizagem
na Perspectiva Histórico-Cultural
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Portanto, o conceito na perspectiva Vygotskyana, pela sua apropriação permite uma 

problematização do entendimento do real. Partindo do nível real de conhecimento do/a 

educando/a, dialogando com ele/a, negando-o e confrontando-o, numa relação dialética. A análise 

do real é ao mesmo tempo, ponto de partida e chegada.

Nesta mesma perspectiva, na visão dos professores e professoras da Rede Municipal de 

Ensino, o conhecimento:

[...] é o elemento básico a ser trabalhado na educação, por ser o “centro” norteador 
da nossa prática pedagógica. É importante que o professor conheça como acorre o 
conhecimento .  (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
[...] é o desvendar, ou seja, o esclarecimento da realidade. O processo de 
construção e apropriação do conhecimento não se dá pela apresentação de 
verdades prontas e acabadas, mas, sobre tudo, capacitando o aluno a pensar de 
forma dinâmica e contextualizada.(CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS) 
São os saberes do cotidiano do educando (senso comum) e os saberes 
sistematizados e acumulados ao longo da história da humanidade (saber 
científico). .  (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
[...] são as informações, experiências adquiridas/vivenciadas no convívio social 
ao longo do tempo. .  (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)

De acordo com os professores e professoras, o conhecimento cotidiano consiste nas 

experiências adquiridas pelo sujeito como ser histórico e cultural. O mesmo se dá nas trocas e 

relações compartilhadas acerca do senso comum. Por outro lado, o conhecimento científico ocorre 

no campo da pesquisa e dos estudos experimentais por meio da sistematização. Segundo os/as 

professores/as o que diferencia um do outro é o rigor, enquanto um é acrítico e fragmentado, muitas 

vezes preso a preconceitos e tradições conservadoras, os quais escondem as relações de poder, o 

outro revela a ciência, fundamentada na racionalidade, as verdades, porém, não absolutas.  Para 

eles/as o que é importante mediar nessa diferença é a interação que se faz entre o sujeito que 

aprende a aprender e aquele que ensina aprendendo com o outro/a nas relações sociais, para que de 

fato ocorram as transformações necessárias na sociedade que se almeja construir.

Segundo Vygotsky (1998), é pela apropriação do conceito que o sujeito potencializa sua 

compreensão do real. O autor identifica, no processo de elaboração conceitual a presença de dois 

tipos de conceito: os conceitos cotidianos e os conceitos elaborados.

Conforme explicita Fontana (1996, p. 21),

os conceitos sistematizados (científicos na expressão de Vygotsky) são parte de sistemas 
explicativos globais, organizados dentro de uma lógica socialmente construída, e 
reconhecida como legítima que procura garantir-lhe lógica interna. Sua elaboração requer 
a utilização de operações lógicas complexas - comparação, classificação, dedução, etc; de 
transição de uma generalização para outra, que são novas para a criança.
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Portanto, todos os conhecimentos vivenciados pelo/a educando/a em sua vida cotidiana 

que podem ser de senso comum ou já científicos podem servir de ponto de partida para o processo 

de elaboração conceitual. Tal compreensão modifica a forma de compreendermos o processo de 

ensino aprendizagem e a relação que a escola estabelece com o conhecimento.

Nas contribuições dos professores e professoras da RME, ficou explícito que é de extrema 

importância ressignificar conceitos historicamente elaborados. Vale destacar também que “o 

aprender é inerente ao ser humano e que com isso é possível aperfeiçoar as relações sociais, porque 

é mediante a troca de conhecimento que a humanidade evolui e vive.” e, também, afirmam que “o 

ser humano somente se humaniza na medida em que aprende e socializa com seus pares, a ser, a 

viver e a cooperar na sociedade, reconhecendo-se como verdadeiro agente do processo histórico, 

como sujeitos atuantes para que esta sociedade seja mais justa e igualitária.” 

Defendem que “é necessário ensinar e aprender para que todos tenham acesso ao 

conhecimento científico, por meio de situações problematizadoras para transformar os/as 

educandos/as em sujeitos pensantes, críticos, autônomos, desenvolvendo a compreensão de 

mundo para que haja a formação de opiniões, discussões e argumentações sobre situações reais”.

Vygotsky (1998), e seus principais colaboradores destacam que as características 

especificamente humanas não estão presentes no indivíduo desde o seu nascimento. Elas decorrem 

da interação dialética do ser humano com o meio sócio-cultural onde vivem. Assim sendo, o ser 

humano é capaz de ressignificar sua história, dando a ela sentido e, nesse processo, se constitui e se 

diferencia em relação as demais pessoas. 

Para o mesmo autor, a complexidade da estrutura humana decorre do processo de 

desenvolvimento enraizado de maneira muito profunda nas relações entre a história individual e a 

social. A consciência humana é produto da história social.

Nesse sentido, Vygotsky conceitua funções psicológicas superiores como o modo de 

funcionamento psicológico especificamente humano, tais como, a imaginação, a memória 

voluntária, a capacidade de planejamento, entre outras. Tais processos são considerados 

“superiores”, de alta sofisticação por se referirem a mecanismos intencionais; são ações 

controladas de maneira consciente. Rego (1995, p. 39) diz que se trata de “processos voluntários 

que dão ao indivíduo a possibilidade de independência em relação às características do momento e 

espaço presente.”

Esses processos nascem nas relações entre os seres humanos e se desenvolvem no decorrer 

do processo de internalização de formas culturais de comportamento. Eles são diferentes dos 

chamados processos psicológicos elementares, que são as ações reflexas, as associações mais 

simples e as reações automáticas. Essas têm origem biológica e estão presentes nas crianças 

pequenas e nos animais. 

Adotar esta teoria como referencial é validar outro paradigma sobre aprendizagem, distinto 
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daqueles que sustentaram a ações de muitos profissionais em educação.

Na perspectiva dos professores e professoras da RME, a relação ensinar e aprender no 

contexto escolar pode se dar por meio da mediação, interação, trocas de experiência e vivências que 

promovam o crescimento pessoal do/a educando/a, ensinando-os/as e preparando-os/as para a vida 

Registraram os professores e professoras que:

Para ensinar o professor deve oportunizar situações que levem os alunos a querer 
aprender, o professor deve ser mediador. .  (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS  
PROFESSORES/AS)
[...] tem que haver uma troca recíproca de saberes, de forma que haja a interação 
entre professor – aluno e aluno – aluno [...].  (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS 
PROFESSORES/AS)
Por meio de desafios e situações problematizadoras que partam do conhecimento 
popular para o científico e que oportunizem a utilização destes conhecimentos 
nas práticas diárias. .  (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
Para transformar os alunos em sujeitos pensantes, desafiadores, que busquem o 
conhecimento científico [...].  (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
É fundamental partir do conhecimento do aluno e incorporar outras informações 
e experiências [...] enfrentar novos desafios, percebendo a necessidade do 
aprendizado para cumprir a função principal do cidadão que é interagir na sua 
comunidade para melhorar a sociedade como um todo. .  (CONTRIBUIÇÃO 
DOS/AS PROFESSORES/AS)

Essa abordagem tem como pressuposto, que os processos cognitivos são o resultado de 

interações sociais e culturais. Da mesma forma, os processos psicológicos superiores do indivíduo 

têm origem no social e na atividade colaborativa mediada, isto é, pela interação, em que a 

linguagem é componente fundamental. É por essa mediação que a criança é capaz de transformar 

atividade externa em interna e, portanto, em compreensão e aprendizagem, contribuindo para o 

desenvolvimento cognitivo,emocional e social.

A participação efetiva não só do/a educando/a, mas do/a professor/a como sujeito na 

relação pedagógica, confere ao ato de ensinar-aprender o caráter da relevância de papéis na relação 

estabelecida entre eles/as. Seu fundamento é uma visão histórica do homem e do mundo. O 

pressuposto filosófico é de que o conhecimento das ciências, das artes, das línguas e da expressão 

corporal deve ser socializado, numa perspectiva de universalidade. 

Sobre como encaminham em suas práticas a questão dos conteúdos, suas prioridades e 

seleção, os/as professores/as apontaram:

Priorizar conteúdos que possam ser trabalhados pela interdisciplinaridade e cada 
professor adaptá-los à sua área de conhecimento. (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS 
PROFESSORES/AS)
Priorizar as necessidades da turma.(CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
Levar o aluno a pensar sobre a realidade diferenciando o abstrato do concreto e refletindo 
sobre a transformação do meio. (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
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As manifestações dos professores e professoras demonstram como visualizam e 

assumem a definição dos conteúdos; atribuindo aos mesmos uma função instrumental, de 

mediadores e não de objetivos últimos.

Há que se considerar a provisoriedade dos conteúdos, no contexto da construção e 

reconstrução do conhecimento e a permanência da elaboração conceitual na vida dos/as 

educandos/as.

Ressalte-se que a educação numa visão tradicional é essencialmente retrospectiva. 

Isso significa dizer que o modelo universal e a tradição cultural são dados pelo/a professor/a, e a 

tarefa dos/as educando/as é absorver essas informações e as ferramentas intelectuais a elas 

associadas. Assim, os educandos e educandas são ensinados/as a lidar com os problemas que 

reproduzem padrões culturais passados.

Nas condições dinâmicas da modernidade, tornou-se óbvia a necessidade de educação 
prospectiva, em vez de retrospectiva. A educação prospectiva implica que os alunos 
devem ser capazes de abordar problemas que ainda não existem no momento de sua 
aprendizagem. Para alcançar essa capacidade, o aluno deve ser orientado para o 
conhecimento produtivo, não reprodutivo. O conhecimento deve aparecer, portanto, não 
na forma de resultados e soluções, mas como um processo autoral (KOZULIN apud 
DANIELS, 2003, p. 164).

Essa maneira de enfocar o problema tem suas origens na teorização de Vygotsky, 

particularmente sobre a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, sobre o papel do adulto na 

mediação do processo de elaboração e apropriação de conceito e sobre o lugar fundamental que a 

zona de desenvolvimento proximal ocupa na compreensão do desenvolvimento cognitivo de uma 

criança como indivíduo social.

As contribuições dos/as professores/as são indicativas para um processo avaliativo 

sintonizado com os referenciais teóricos, quando afirmam que:

Deve ser descritiva, processual, analítica e deve acontecer a todo momento. 
(CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
Processo realizado durante todo o ano letivo que visa acompanhar o desenvolvimento 
cognitivo,social,emocional,individual e coletivo para quando necessário replanejar 
práticas e superar as dificuldades apresentadas. (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS 
PROFESSORES/AS)
A escola entende a avaliação uma forma necessária diagnóstica e continua, pois 
avaliação é que nos permite avançar ou repensar a nossa prática, respeitando as 
diversidades. (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)

O ambiente social assume papel fundamental no desenvolvimento individual, tendo 

em vista que as pessoas mais experientes promovem a transição de um nível de conhecimento da 

criança a outro de nível mais elaborado. Esse processo faz com que a criança saia de sua indiferença 

inicial, apropriando-se de novos conceitos.
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De acordo com Lundt (2001), ao se falar em avaliação dinâmica, é fundamental a 

teorização de Vygotsky sobre o processo de desenvolvimento e o papel da mediação do adulto, bem 

como a idéia de zona de desenvolvimento proximal (ZDP), por meio da qual o social pode se tornar 

individual.

Em Vygotsky, observamos a seguinte afirmação:

Se queremos descobrir as relações reais entre o processo de desenvolvimento e a 
capacidade de aprendizado, temos que determinar pelo menos dois níveis de 
desenvolvimento. O primeiro nível pode ser chamado de nível de desenvolvimento real 
(NDR), isto é, o nível de desenvolvimento das funções mentais da criança que se 
estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já completados [...] o 
que revela a solução de problemas pela criança de forma independente [...] define as 
funções que já amadureceram; e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 
através da solução de problemas sobre a orientação de um adulto ou em colaboração com 
companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1989, p. 95)

A idéia de zona de desenvolvimento proximal permitiu que Vygotsky analisasse o 

processo de aprendizagem e o seu potencial em relação às funções psicológicas.

Funções que ainda não estavam amadurecidas, mas em processo de maturação; funções 
que, amanhã, estarão maduras, mas que, hoje, estão em estado embrionário. Essas 
funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” de desenvolvimento, mais do que 
“frutos”. O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental 
retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o 
desenvolvimento mental prospectivamente (Idem, p. 97).

É a partir da postulação da existência desses dois níveis de desenvolvimento real 

(NDR) e potencial (NDP) que Vygotsky define a zona do desenvolvimento proximal (ZDP) como a 

distância entre aquilo que a criança é capaz de fazer de forma autônoma e o que realiza assessorada 

por outro.

Deste modo, conforme Cruz (2004), podemos afirmar que o conhecimento adequado 

ao desenvolvimento individual envolve a consideração tanto do nível de desenvolvimento real 

quanto do potencial. O aprendizado é o responsável por criar a zona de desenvolvimento proximal, 

na medida em que, em interação com outras pessoas, a criança é capaz de colocar em movimento 

vários processos de desenvolvimento que, sem ajuda externa, seriam impossíveis de ocorrer. Esses 

processos se internalizam e passam a fazer parte das aquisições do seu desenvolvimento 

individual.

                  É por isso que Vygotsky (op.cit, p. 98) afirma que “aquilo que é ZDP hoje, será o nível 

de desenvolvimento real amanhã, ou seja, aquilo que uma criança pode fazer com assistência hoje, 

ela será capaz de fazer sozinha amanhã”.

Como afirmamos, anteriormente, Vygotsky escreveu que temos de definir níveis de 

desenvolvimento da criança e as possibilidades de instrução. Ele apontou, em suas teorizações, que 

a principal característica da instrução é que ela cria zona de desenvolvimento próxima (ZDP), 
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estimulando uma série de processos evolutivos internos. Portanto, a ZDP é um processo necessário 

para planejar a instrução e explicar seus resultados. É na zona de desenvolvimento proximal que a 

mediação ou condução do desenvolvimento pode acontecer por meio da atividade colaborativa.

Vemos em Wood (apud LUNDT, 2001, p. 234):

Quando os adultos ajudam as crianças a realizar coisas que são incapazes de conseguir 
sozinhas estão estimulando o desenvolvimento do conhecimento e da aptidão [...]. A 
partir dessa perspectiva que coloca a instrução no cerne do desenvolvimento, o potencial 
de aprendizagem de uma criança é revelado e, de fato, freqüentemente concretizado em 
interação com pessoas mais instruídas.

Por isso, a avaliação que não explora a zona de desenvolvimento proximal é apenas 

parcial, já que só leva em conta as funções já desenvolvidas e não aquelas que estão em processo de 

desenvolvimento por meio da atividade colaborativa.

Nessa perspectiva, o conceito Vygotskyano de zona de desenvolvimento proximal 

constitui a base para os procedimentos da avaliação dinâmica.

Em Lundt (op.cit, p. 239), vemos que, no campo da avaliação dinâmica, “existe uma 

gama imensa de práticas diferentes, no entanto, essas formas diferentes de avaliação dinâmica têm 

em comum: a ênfase na investigação e avaliação dos processos psicológicos envolvidos na 

aprendizagem e no potencial de mudança de um indivíduo”.

Há que se destacar as manifestações dos/as professores/as em relação à adoção de 

procedimentos avaliativos diversificados, no seu fazer pedagógico buscando múltiplas 

alternativas para garantir a aprendizagem de seus/as educandos e educandas.

Aval iaçõesdiár ias ,cole t ivas , individuais ,par t ic ipat ivas ,auto-aval ia t ivas .       
(CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
Observação ,registro diário,atividades escritas e descritivas,portfólios.  
CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
Recuperação paralela,conselho de classe participativo. (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS 
PROFESSORES/AS)

                Os procedimentos que enfocam os “processos” envolvidos na aprendizagem produzem 

informações qualitativas, enquanto os procedimentos que enfocam o potencial (mudança), 

produzem informações quantitativas. Lundt (op.cit, p. 248) por sua vez, diz “que os procedimentos 

de avaliação dinâmica ofereçam um método criativo de exploração dos processos de aprendizagem 

e do potencial de aprendizagem e desenvolvimento de um indivíduo e que forneçam informações 

construtivas e úteis para os professores.”

É importante que os professores e professoras se comprometam com a inclusão do/a 

educando/a, por meio do acesso aos saberes, contribuindo, assim, na formação de sua cidadania. A 

avaliação dinâmica propõe que todos estejam incluídos num projeto de emancipação humana.  

Para isso, é necessário que os educadores e educadoras tenham compreensão acerca de alguns 
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pontos fundamentais pois, não se trata de:
•deixar de exigir (nível de aprendizagem), mas definir que exigências se deseja;

•deixar de fazer a avaliação por escrito, mas ter uma nova postura diante dela e 
não se restringir a esta forma de avaliar;

•o/a educando/a obter nota, mas também aprendizagem.

Em sua teoria, Vygotsky enfatiza o papel do social e da sociedade na produção de uma 

estrutura para o desenvolvimento da criança e de uma crença de que grande parte da aprendizagem 

é mediada pelas interações sociais no plano interpessoal como no plano sócio-cultural. 

Vygotsky (1978, p. 30) enfatiza a relação dialética entre o indivíduo e o social e a sua 

dependência no que se refere à mudança da cultura e do desenvolvimento do indivíduo.

Já desde os primeiros dias de desenvolvimento, as atividades de uma criança adquirem 
um significado próprio em um sistema de comportamento social e, estando dirigidas para 
um objetivo definido, são refratadas pelo prisma do ambiente em que vive. O caminho 
entre o objeto e a criança e entre a criança e o objeto passa para outra pessoa. Essa 
estrutura humana complexa é produto de um processo de desenvolvimento 
profundamente enraizado nos elos entre a história individual e a história social 
(VYGOTSKI, 1996, p. 30).

O próprio Vygotsky (1996) tinha um interesse muito prático nas questões levantadas 

pelo tópico da avaliação, já que elas lhe propiciaram um veículo para explorar a relação entre 

aprendizagem ou instrução e desenvolvimento. Segundo ele, a tarefa de avaliação, isto é, de 

explorar os processos de aprendizagem e compreensão da criança, capacitaram-no a elaborar uma 

teoria de desenvolvimento que abarcava a relação dialética entre o individual e o social.

Conforme Hedegaard (1996, p. 359), trabalhar em sala de aula com a idéia de zona de 

desenvolvimento proximal implica que “a professora esteja consciente dos estágios evolutivos da 

criança e que seja capaz de planejar mudanças qualitativas no ensino, direcionando-o para uma 

meta”. 

Embora cada criança seja única, ela compartilha características comuns com as outras 

por meio da interação e pode construir seu conhecimento sobre essas características comuns, 

levando em conta que elas apresentam diferentes maneiras de aprender. Cabe então, ao/à 

professor/a por meio da mediação, oportunizar situações de aprendizagem às mesmas, nos vários 

espaços que dispõe.

                Recorremos a Daniels (op.cit., p. 24) para melhor elucidar o entendimento sobre a ação 

do/a professor/a: “a mediação abre caminho para o desenvolvimento de uma explanação não 

determinista, em que os mediadores servem como meios pelos quais o indivíduo age sobre os 

fatores sociais, culturais e históricos e sofre a ação deles”.

A construção do conhecimento e sua apropriação pelos/as educando/as é um processo 
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coletivo mediado pela linguagem. Esse movimento permite ao/à professor/a, enquanto ensina, 

também reelaborar o seu próprio conhecimento.

O compromisso com a aprendizagem e desenvolvimento dos/as educandos/as é 

demonstrado, pelos/as professores/as da rede municipal de ensino, na seleção dos conteúdos 

trabalhados em aula que, são oriundos das necessidades dos/as educandos/as, da comunidade onde 

moram e do projeto político-pedagógico e projetos de trabalho em andamento. Para desenvolvê-

los, dizem recorrer a recursos variados para que todos/as os/as educandos/as tenham oportunidades 

de aprendizagem. Mencionam vários procedimentos/recursos de ensino: utilização de livros 

didáticos, literatura, textos diversificados, jogos pedagógicos, revistas, jornais, sucatas, tv, vídeo, 

dvd, pesquisa de campo.

Na abordagem Histórico-Cultural, o ensino representa o meio pelo qual o ser humano 

se desenvolve intelectualmente. O ensino aqui é entendido como um motor de novas conquistas 

intelectuais, dirigido para os estágios de desenvolvimento ainda não incorporados pelos/as 

educados e educandas.

Vale dizer especialmente que Vygotsky não reconhecia a presença de alguma realidade 
separada, que incluía apenas o professor e a criança. Ele destacou e estudou o entorno 
social dinâmico que conecta o professor e a criança (ou seja, os outros adultos e crianças 
com quem determinada criança realmente vive e interage (DAVYDOV apud DANIELS, 
2003, p. 43).

Neste contexto de teorização, o autor destaca o papel do/a professor/a como 

mediador/a, responsável pelas interações entre os educandos e educandas e o meio social, de forma 

a colaborar para que ocorra a elevação do que era potencial ao nível real. Observa-se que os 

professores e professoras da rede municipal manifestam essa intenção em seus depoimentos. 

Buscamos ainda a teoria para melhor compreendermos a caracterização do trabalho docente.

O trabalho do professor é particularmente complexo porque, em primeiro lugar, deve 
estar bem orientado para as regularidades da atividade pessoal da criança; em segundo 
lugar, o professor deve conhecer as dinâmicas sociais particulares do cenário social da 
criança; e, em terceiro lugar deve saber sobre as possibilidades de sua própria atividade 
pedagógica para usá-las com sensibilidade e, assim, elevar a um novo nível a atividade, a 
consciência e a personalidade de seus pupilos. É por isso que o trabalho de um professor 
genuíno jamais pode ser estereotipado ou rotineiro; o trabalho do professor sempre 
contém um caráter profundamente criativo (DAVYDOV apud DANIELS, 2003, p. 43).

O conhecimento é apropriado pela interação do sujeito com o seu meio social, mediado 

por um sistema de símbolos ou conceitos.

Nesta teoria, “conceitos são construções culturais, internalizadas pelos indivíduos ao 

longo de seu processo de desenvolvimento” (SANTA CATARINA, 1998, p. 141). O meio social 

fornece ao indivíduo uma combinação de significados que organiza o real em categorias 



- 23 -

(conceitos) utilizando a linguagem do seu grupo, para nomeá-las, por meio das palavras. Portanto, 

o indivíduo adquire a capacidade de exprimir e partilhar com os outros componentes de seu grupo 

social a compreensão que ele tem da vivência comum ao grupo.

Há uma preocupação, em mostrar como a atividade social da fala está conectada aos 

processos ativos de pensamento. Para Vygotsky (apud DANIELS, 2003, p. 69), “pensar é um 

processo social de comunicação culturalmente mediado [...] o conceito não é possível sem a 

palavra”.

É importante destacar, também, a relação entre processo, desenvolvimento cultural, 

comunicação social, incluindo a instrução. O seu entendimento é essencial a qualquer projeto 

político pedagógico. Sua internalização pelo coletivo da escola é fundamental no processo de 

elaboração conceitual dos/as educandos/as e professores/as.

Um ensaio sobre as idéias de Vygotsky, elaborado por Leontiev e Luria (apud 

STEINER e SOUBERMAN, 1989), nos mostra alguns aspectos específicos da educação em sala 

de aula:

Durante o processo de educação escolar a criança parte de suas próprias generalizações e 
significados; na verdade ela não sai de seus conceitos mas, sim, entra num novo caminho 
acompanhada deles, entra no caminho da análise intelectual, da comparação, da 
unificação e do estabelecimento de relações lógicas [...] os conceitos iniciais que foram 
construídos na criança ao longo de sua vida no contexto de seu ambiente, social, Vygotsky 
chamou de “diários ou espontâneos”, na medida em que são formados 
independentemente de qualquer processo especialmente voltado para desenvolver seu 
controle, são agora deslocados para um novo processo, para nova relação especialmente 
cognitiva com o mundo, e assim nesse processo os conceitos da criança são 
transformados e sua estrutura muda. Durante o desenvolvimento da consciência na 
criança o entendimento das bases de um sistema científico de conceitos assume agora a 
direção do processo (LEONTIEV; LURIA apud STEINER; SOUBERMAN, 1989, p. 
147).

Portanto, é importante que os professores e professoras compreendam no trabalho de 

Vygotsky a formação dos conceitos cotidianos e científicos; é para esses últimos que se deve voltar 

as atenções no processo de ensino-aprendizagem escolar. Nesse sentido, uma das características do 

papel dos/as professores/as é a disposição para ajudar as crianças a fazer ligações entre sua 

compreensão cotidiana e a forma de conhecimento científico. O movimento entre professor/a e 

educando/a, e entre o texto escrito e a conversa, é parte do processo pelo qual elaborações 

conceituais cada vez mais poderosas são desenvolvidas.

Percebe-se então uma mudança significativa, nessa abordagem na forma como 

entendemos o conhecimento, os processos de ensino e aprendizagem e em decorrência toda a 

prática pedagógica nas suas manifestações: muda-se o modo como se organiza o ensino, as práticas 

de avaliação e a relação entre professores/as e educandos/as.
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Humanização é o processo
Que confirma no homem aqueles traços 

Que reputamos essenciais, 
como o exercício da reflexão, 

A aquisição do saber,
A boa disposição pra com o próximo,

O afinamento das emoções,
A capacidade de penetrar nos problemas da vida,

O senso da beleza,
A percepção da complexidade do mundo e dos seres.

Antonio Candido

Na perspectiva de construir um currículo que respeite a Diversidade, entendemos que a 

prática pedagógica com crianças, adolescentes, jovens e adultos deve ser pensada considerando as 

transformações sociais produzidas pela história humana, bem como, as diferenças sócio-culturais e 

seus reflexos nos processos escolares. Tais transformações não são lineares, mas estão presentes na 

realidade material do trabalho e nas relações sociais. Corrobora-se, aqui, com a idéia  de Marx 

(2002), quando afirma que “os homens fazem a sua própria história, ainda que em circunstância 

que não escolheram”. Na esteira desse autor, enfatizamos que o que determina o desenvolvimento 

do ser humano não é sua porção natural-biológica, mas sim a qualidade das relações sociais que ele 

desdobra. 

Isso nos leva a pensar em uma educação para a diversidade calcada no direito de 

todos/as ao acesso a uma escolarização de boa qualidade e transformadora. Uma proposta 

curricular quando é social e culturalmente significativa, intervém e potencializa de maneira 

favorável no processo de formação humana.

Nesse contexto, procuramos analisar a escola como lugar privilegiado, para o 

desenvolvimento das pessoas em seu processo de produção do conhecimento historicamente 

acumulado e de sua própria humanização. Isso sugere um aprofundamento do conhecimento sobre 

as concepções educativas vigentes e suas orientações teórico-metodológicas, bem como, conhecer 

o ser cognoscente que se apresenta diante de nossos olhos como um ser real, concreto, 

contextualizado histórico, cultural e socialmente; e ao mesmo tempo, tão desconhecido, singular, 

diverso e multifacetado.

Defendemos a idéia de considerar todos, que fazem parte da Escola, como capazes de 

aprender. A aprendizagem, a construção da cultura, a formação humana são atividades sociais que 

se dão desde o nascimento, mediadas por parceiros mais experientes e qualificados para travar 

relações positivas e bem-sucedidas. 

 Duarte (2001) indica que o ser humano, para se formar como sujeito transformador da 

1.2 - O papel dos Sujeitos na
Constituição do Currículo
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realidade social da qual faz parte, precisa relacionar-se com essa realidade pela mediação da 

apropriação do conhecimento produzido histórica e socialmente. Ou seja, a mediação/interação 

constituem categorias essenciais na prática pedagógica contemporânea. Nesse processo de 

humanização, crianças, adolescentes, jovens e adultos estão imersos nas construções culturais 

mediatizadas, sendo modificados por essas construções e modificando-as. 

Como afirma Mello (2006, p.93), as objetivações cotidianas são apropriadas 

espontaneamente, em casa, na escola; no entanto, as não-cotidianas exigem intencionalidade e a 

escola é o lugar privilegiado para esta intenção. 

Observa-se que a construção de uma proposta curricular exige deflagrar como eixo 

central de preocupação: a constituição do processo de conhecimento, a atividade da formação 

humana como característica primordial do trabalho educativo do/a professor/a, os processos de 

socialização na escola e o reconhecimento de quem ensina e aprende como sujeitos ativos e 

históricos, que se apropriam e produzem cultura nas condições sociais disponíveis.  

Neste caso, assumir uma perspectiva Histórico-Cultural, a qual enfatiza os seres 

humanos como produtores de culturas e ativos nos processos sociais, é diferente de considerá-los 

atores individuais de seu próprio destino e supervalorizá-los em si mesmos. 

A partir dos fundamentos do enfoque Histórico-Cultural, afirmamos que pensar uma 

Proposta Curricular, é destacar como função precípua do/a professor/a uma relação consciente e 

crítica com a teoria que orienta seu pensar e agir - pedagógico. Adota-se a definição de professor/a 

como aquele/a que ensina que deve possuir competência (que supere a improvisação e o 

amadorismo), que tenha precisão, rigor filosófico e disciplina metodológica, criatividade e 

criticidade na forma de entender e trabalhar os conhecimentos conforme o contexto em que foi 

produzido.

No interesse de encontrar uma teoria que possibilitasse compreender as crianças, 

adolescentes, jovens e adultos como sujeitos do processo histórico social e que contribuísse para a 

elaboração de uma análise crítica do processo da educação escolar em suas especificidades, buscar-

se-á os fundamentos do enfoque Histórico-Cultural para orientar a definição e a concepção que 

temos construído sobre a constituição da humanidade no próprio ser humano. 
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Na busca de compreender as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos como 

sujeitos do processo educacional, considera-se como essencial entender as intricadas relações 

entre o meio como fonte de humanização e os sujeitos em uma perspectiva ativa que percebem 

significados e atribuem sentidos ao que vivem, e o/a professor/a, com um papel substancial de 

mediador/a e criador/a que apresenta para os educandos e educandas o mundo da cultura que se 

abre. 

Portanto, a ênfase nas relações sociais e do/a professor/a considerar os/a educandos/as 

como sujeitos centrais do processo, não pode significar a desvalorização da transmissão de 

experiência e de conhecimento, a secundarização do valor do/a professor/a na atividade de ensino e 

a descaracterização da idéia de interação com a cultura universal do gênero humano que vem sendo 

construída ao longo do processo histórico.

Essa compreensão ganha visibilidade nas concepções que os professores e as 

professoras da RME apresentaram. Em suas indicações crianças, adolescentes, jovens e adultos 

são considerados como sujeitos históricos, com grande possibilidade de recriar seu processo de 

socialização e por meio dele interferir na realidade social e cultural em que estão inseridos. Sendo 

assim, são tomados como sujeitos sociais e culturais ativos do próprio processo histórico e, 

sobretudo da atividade de ensino, o que não significa desqualificar o trabalho do/a professor/a.

Tais afirmações possibilitam entender a Pedagogia como campo das relações humanas 

e a prática pedagógica imersa nessas relações. Pode-se afirmar que a profissão do professor e da 

professora é pautada essencialmente nas relações humanas. Nessas relações, note-se que o/a 

educando/a não é, portanto, mero/a consumidor/a da aula ou objeto de trabalho do/a professor/a, 

mas é principalmente sujeito ativo da atividade de ensino. Das contribuições dos professores e das 

professoras é importante destacar:

O professor é um mediador, orientador comprometido com o desenvolvimento integral 
do seu aluno como pessoa, que contribui para o mesmo viver bem em sociedade e que 
adquira o conhecimento formal para a transformação social, esta é a função da escola. 
(CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)
Na infância a criança não vai ser um sujeito, ela já é. (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS 
PROFESSORES/AS)
O professor em primeiro lugar é um agente de transformação da realidade social e de 
formação do ser humano. Essa conquista ocorre por meio da mediação dos 
conhecimentos. (CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS)

        

De acordo com as indicações dos professores e das professoras, ser professor, ser 

professora não é uma “atividade de mera aplicação de técnicas ou competências pré-

1.2.1 - Os Educandos como Sujeitos de Processo:
A Perspectiva Histórico-Cultural
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determinadas”. É sim uma profissão que exige seres humanos integrais, que sejam resgatados 

“enquanto autores da sua própria história”. Vista deste modo, uma das professoras apontou que “ser 

professora é mediar o conhecimento, considerando o conhecimento que o aluno traz, o 

conhecimento produzido pelo aluno”. E que “o professor como profissional disposto a mediar os 

processos de ensino e aprendizagem dos alunos, contribui no desenvolvimento de conceitos que 

propiciem melhor compreensão e interação com o mundo que os cerca”.  

Neste caso, a singularidade é essencial para entendermos a complexidade. Pode-se 

afirmar que compreendendo como cada ser humano age, interage e reage, estaremos entendendo 

uma parcela do contexto em que está inserido. Na RME, tais considerações aparecem como sendo 

algo primordial para o profissional da educação. 

Neste sentido, o enfoque Histórico-Cultural apresenta uma concepção de 

desenvolvimento humano que permite superar planos e programas educacionais que são produtos 

de uma inadequada compreensão que, por seu caráter naturalizante e a-histórico, desmerece a 

participação e a atuação dos diferentes sujeitos históricos. Esta abordagem indica a necessidade de 

superação do tipo de relação de poder que se estabelece entre o/a professor/a e o/a educando/a, que 

entre outros aspectos, ainda guardam uma concepção idealista de criança, adolescente e jovem que, 

por sua vez, influencia e caracteriza a prática pedagógica.

Entende-se com base nos fundamentos do enfoque Histórico-Cultural o processo 

educativo e o trabalho do professor e da professora como atividades mediadas intencionalmente. 

Assim, quanto mais consciente é a relação do professor e da professora com a teoria que orienta seu 

pensar e agir, mais ampla, rica e diversificada pode ser a experiência que propõe aos/às 

educandos/as e maior o rol de qualidades humanas de que eles podem se apropriar (MELLO, 

2006).  

Diante dessas considerações, às concepções de infância, adolescência e juventude 

assumem como pressuposto o seu caráter histórico e suas múltiplas determinações sociais 

(MARX, 1981). Portanto, ao destacar, por exemplo, a categoria social infância, podemos dizer que 

não existe uma infância ou uma criança, mas sim, infâncias e crianças que vivem em certas 

condições de vida, de classe social e do meio cultural onde vivem. 

Essa compreensão marca uma existência concreta da categoria infância e seus 

representantes – as crianças – as quais devem ser percebidas em sua totalidade social, pertencentes 

a contextos sociais diferenciados. “[...]a criança é um cidadão de direitos e um sujeito sócio-

histórico-cultural que em função das interações entre aspectos biológicos e culturais apresenta 

especificidades no seu desenvolvimento.” (MEC, 2005, p.23)

Portanto, embora a infância, a adolescência e/ou a juventude sejam um fato biológico, a 

maneira como elas são entendidas é determinado socialmente. 

Quando se quer definir uma concepção para a categoria geracional infância, é 
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importante chamar atenção para as formas de constituição das crianças, traços e retratos que as 

identificam e as diferenciam, pois essas não existem no singular, sendo mais apropriado falarmos 

em crianças, que juntas, em sua pluralidade, formam as infâncias, múltiplas e diversificadas, no 

qual cada uma delas tece uma rede extremamente complexa de relações.

 Sarmento e Pinto (1997) sustentam a idéia de se pensar infância e cultura no plural. 

Destacam que as culturas infantis não se originam no universo simbólico exclusivo da infância. 

Não é possível pensar em uma única infância, uma vez que esta reflete as diversas variações da 

própria cultura humana. 

Diferentes infâncias são construídas como resultado da variação das condições sociais 

em que as crianças vivem. “O conceito de infância perpassa pela via da contextualização, da 

heterogeneidade e da consideração de formas de inserção da criança na realidade; no mundo 

adulto, nas atividades cotidianas, nas brincadeiras e tarefas, delineia-se um conceito de infância de 

um novo tempo.” (PC, 2005, 51) E ainda podemos complementar dizendo que mesmo pensando a 

infância como “[...] um tempo comum vivenciado por todas as crianças, não podemos afirmar que 

todas passam pelas mesmas experiências. E, menos ainda, que essas experiências sejam sempre 

felizes, e que o brincar faça sempre parte do cotidiano da vida de todas as crianças. Por intermédio 

desta concepção, é possível ver crianças, adolescentes, jovens e adultos a partir de suas 

experiências culturais, que estão sendo elaboradas em contato com o mundo social e cultural 

circundante. 

Segundo Mello (2006), tratado como um sujeito histórico e cultural, criança, 

adolescente e/ou jovem emergem da sombra dos preconceitos do mundo dominado pelos adultos, 

deixam pouco a pouco o anonimato em que vivem e passam a ser vistos como personalidade em 

formação exercendo a liberdade e a possibilidade de conhecer. A Proposta Curricular do Estado de 

Santa Catarina nos alerta para a necessidade de olharmos o/a jovem como ser histórico, cidadão/a 

pleno/a de direitos e deveres, capaz de intervir de maneira significativa no meio em que está 

inserido/a. Nesse sentido, cabe à escola, como instituição formadora, levar em conta e respeitar as 

multifaces juvenis. 

Nessa perspectiva, é preciso entender, basicamente, que os sujeitos se alicerçam na 

apropriação – crianças, adolescentes, jovens e adultos se apropriam da cultura e, assim, essa passa a 

“fazer parte deles”, ao mesmo tempo em que passam a ter possibilidade de produção cultural. 

Nesse caso, afirma-se que eles não são sujeitos passivos, ainda que sejam interdependentes de 

outros grupos sociais, como por exemplo, a família, a escola e o Estado. Aspectos como esses 

sinalizam para a necessidade de se reestrurar os currículos escolares na direção dos vários 

segmentos para os quais a escola se destina. No que diz respeito, por exemplo, a educação de jovens 

e adultos, é fundamental que se faça a articulação entre a escola e o mundo do trabalho e que se 

diversifique as metodologias de ensino. “A educação do trabalhador requer atendimento a 
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determinadas especificidades para assegurar a inclusão de todos no processo educacional e a sua 

permanência até a conclusão, no mínimo, da educação básica obrigatória”. (PC, op. cit.,p.123)

Desse modo, concorda-se nesta reestruturação curricular  com a perspectiva inspirada 

na necessidade de formar professores e professoras que observem, respeitem e dêem vez e voz aos 

sujeitos para os quais ela é feita . Contudo, chama-se atenção para a função precípua do/a 

professor/a, pois a ele/a cabe uma presença atenta, comprometida e disponível a sistematizar, 

transmitir e compartilhar os conhecimentos produzidos e acumulados pela humanidade ao longo 

do percurso da sua história.  

Referente às proposições sobre a concepção de Infância, Adolescência e Juventude 

encaminhadas pelos professores e professoras da RME, percebe-se que converge com a 

perspectiva do enfoque Histórico-Cultural, abordagem que fundamenta a presente proposta 

curricular. Nas contribuições dos professores e professoras ficou explícito que educandos são 

“sujeitos com potencialidades e propícios a aprendizagem, daí a importância de serem bem 

estimulados pela família e pela escola”.  Para eles/as “a infância, adolescência e/ou juventude pode 

ser considerada uma etapa em que os sujeitos estão em pleno processo de aprendizagem, 

desenvolvimento: cognitivo, afetivo, psicomotor, portanto, possui características próprias do seu 

período de formação que é histórica, social e cultural”. Ou ainda, como destaca uma das 

professoras:

A infância ou a juventude é uma fase do desenvolvimento humano, onde a linguagem, o 
movimento, a afetividade, as interações, se destacam no seu crescimento, influenciada é claro 
pela mediação do meio em que a criança, o adolescente e o jovem estão inseridos” 
(CONTRIBUIÇÃO DOS/AS PROFESSORES/AS). 

  .    

Portanto, constata-se que há referência ao contexto histórico e cultural em que os 

sujeitos estão inseridos. Sendo este formador da criança, do adolescente e/ou do jovem, que são 

considerados atores sociais singulares de história e cultura em desenvolvimento, o/a professor/a 

assume, na concepção apresentada o papel de intelectual, responsável pelo processo de 

humanização que se dá, cada vez mais, na escola, a partir dos primeiros anos de vida.  

Como assevera Mello (2006), o/a professor/a precisa ter uma compreensão do processo 

educativo em sua complexidade, precisa conhecer a cultura, sem o que não poderá criar mediações 

que garantem o acesso do/a educando/a ao mundo da cultura, uma vez que o mediador só pode 

intencionalmente mediar o acesso ao que é capaz de ver no mundo da cultura humana. Assim, as 

condições concretas de uma proposta curricular precisa garantir que o profissional da educação 

saiba, que conteúdos humanizadores selecionar para garantir que seus/as educandos/as se 

apropriem das máximas qualidades humanas e as formas mais adequadas para garantir esse 

processo de apropriação. 
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O enfoque Histórico-Cultural, como eixo central em torno do qual temos pautado essa 

proposta curricular, que quer priorizar a “diversidade” tem facultado aos/as professores/as e 

coordenadores/as da RME uma visão do processo educativo e da atividade de ensino como 

processo de produção das necessidades humanizadoras. Compreende-se que este é um importante 

passo para a concretização de uma escola como lugar privilegiado para se viver a infância, a 

adolescência e a juventude. Lugar onde os diferentes sujeitos possam falar, ouvir, ver, sentir, 

ensinar, aprender, pensar, resistir, concordar, discordar, escrever, ler, ou seja, onde podem tecer sua 

história, se perceber como produtores de culturas e transformadores da sociedade.  
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Para a educação das crianças de zero a seis anos é importante destacar que tais 

referenciais são respaldados em documentos oficiais, bem como na trajetória percorrida no que diz 

respeito à educação de crianças pequenas.

Vale relembrar que a partir da Constituição Federal de 1988 e da lei de Diretrizes e 

Bases de 1996 as instituições de Educação Infantil foram incluídas no capítulo da educação, ou 

seja, passaram a fazer parte da Educação Básica, tendo como objetivo a educação de crianças 

pequenas. 

Educar crianças pequenas significa compreender que a Educação Infantil tem uma 

intencionalidade educativa distinta das escolas de ensino fundamental. Como destaca Rocha 

(1999, p. 62) “[...] enquanto a escola tem como sujeito o aluno e como objeto fundamental o ensino 

nas diferentes áreas através da aula; a creche e a pré-escola têm como objeto as relações educativas 

travadas no espaço de convívio coletivo que tem como sujeito a criança de zero a seis [cinco] anos 

de idade [...].”

De acordo com os parâmetros legais estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9394/96), recentemente alterada a redação em seus artigos 29, 30, 32, 87 

pela lei n 11.274 de 06 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a duração de nove anos para o Ensino 

Fundamental a partir dos seis anos de idade, a finalidade da Educação Infantil se mantém conforme 

prescreve a lei. A Educação Infantil “tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança 

até os seis anos em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade. (LDB 9394/96, art.29).

Considerando o artigo 2 da Resolução nº 3 de 03 de agosto de 2005, a Etapa de Ensino 

correspondente à Educação Infantil compreende a faixa etária até cinco anos de idade, sendo 

Creche até três anos e pré-escola de quatro a cinco anos de idade. 

No Relatório apresentado ao Parecer do Conselho Nacional de Educação CNE/CEB 

N18/2005, texto referente ao voto dos relatores, a antecipação da escolaridade obrigatória, com 

matrícula aos seis anos de idade no Ensino Fundamental, implica em várias questões relacionadas 

também à Educação Infantil. Nesse sentido, no item 4 do referido parecer é destacado o 

compromisso com a educação Infantil. “Assegurar a oferta e a qualidade da Educação Infantil, em 

instituições públicas – federais, estaduais e municipais -, preservando-se sua identidade 

pedagógica e observando a nova nomenclatura com respectivas faixas etárias [...].”

2 - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA EDUCAÇÃO
INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

2.1 - Princípios Norteadores
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Vale destacar o que diz Kramer (2003, p. 55) sobre os projetos de educação infantil. Ela 

enfatiza que “todo projeto de educação Infantil deve afirmar a igualdade, entendendo que as 

crianças – também as de zero a seis anos – são cidadãos de direitos, têm diferenças que precisam ser 

reconhecidas e pertencem a diversas classes sociais, vivendo na maioria das vezes uma situação de 

desigualdade que precisa ser superada.” 

Os princípios político-pedagógicos, bem como as diretrizes para a Educação Infantil e 

o Ensino Fundamental apresentados por esta Secretaria, amparam-se na Resolução do Conselho 

Nacional de educação de 07 de abril de 1999, o qual institui as Diretrizes para a Educação Infantil 

Nacional. No referido documento são apresentados os Fundamentos Norteadores das propostas 

pedagógicas das Instituições de educação Infantil. 

I – As Propostas pedagógicas das Instituições de Educação Infantil devem respeitar os 
seguintes Fundamentos Norteadores: 
a) Princípios Éticos da Autonomia, da Responsabilidade, da Solidariedade e do 

Respeito ao Bem Comum;
b) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da 

Criatividade e do Respeito à Ordem Democrática;
c) Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da 

Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais.
II – As Instituições de Educação Infantil, ao definir suas Propostas Pedagógicas, deverão 

explicitar o reconhecimento da importância da identidade pessoal de alunos, suas 
famílias, professores e outros profissionais, e a identidade de cada Unidade Educacional, 
nos vários contextos em que se situem.
III – As Instituições de Educação Infantil devem promover, em suas Propostas 

pedagógicas, práticas de educação e cuidados que possibilitem a integração entre os 
aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo/lingüísticos e sociais da criança, 
entendendo que ela é um ser completo, total e indivisível.
IV – As Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil, ao reconhecer as 

crianças como seres íntegros, que aprendem a ser e conviver consigo próprios, com os 
demais e o próprio ambiente de maneira articulada e gradual, devem buscar, a partir de 
atividades intencionais, em momentos de ações, ora estruturadas, ora espontâneas e 
livres, a interação entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã, 
contribuindo assim com o provimento de conteúdos básicos para a constituição de 
conhecimentos e valores.
V – As Propostas Pedagógicas para a Educação Infantil devem organizar suas estratégias 

de avaliação, através do acompanhamento e dos registros de etapas alcançadas nos 
cuidados e na educação para crianças de zero a seis [cinco] anos, “sem o objetivo de 
promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental”.
VI – As Propostas Pedagógicas das Instituições de Educação Infantil devem ser criadas, 

coordenadas, supervisionadas e avaliadas por educadores, com, pelo menos, o diploma de 
Curso de Formação de Professores, mesmo que da equipe de profissionais participem 
outros das áreas de Ciências Humanas, Sociais e Exatas, assim como familiares das 
crianças. Da direção das instituições de Educação deve participar, necessariamente, um 
educador com, no mínimo, o Curso de Formação de Professores.
VII – O ambiente de gestão democrática por parte dos educadores, a partir de liderança 

responsável e de qualidade, deve garantir direitos básicos de crianças e suas famílias à 
educação e cuidados, num contexto de atenção multidisciplinar com profissionais 
necessários para o atendimento.
VIII – As Propostas Pedagógicas e os regimento das Instituições de Educação Infantil 

devem, em clima de cooperação, proporcionar condições de funcionamento das 
estratégias educacionais, do uso do espaço físico, do horário e do calendário escolar, que 
possibilitem adoção, execução, avaliação e a aperfeiçoamento das diretrizes.
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          A Educação Infantil estrutura-se na prática cotidiana embasada no respeito e reconhecimento 

dos sujeitos infantis. A criança é a base, entendida como sujeito de direitos que produz história e 

elabora conhecimento. Tal abordagem demanda ações pedagógicas permeadas pela dimensão 

lúdica que respeita o fazer infantil. Requer o planejamento de atividades cotidianas de modo a 

oportunizar às crianças o desenvolvimento da linguagem, o conhecimento e compreensão da 

realidade circundante, a elaboração de conceitos, a construção da subjetividade e da autonomia. 

Defende que os Centros de Educação Infantil sejam espaços para a vida. Como aponta Cerisara 

(2004, p.91)

[...] espaço para a vivência de afetos – alegrias e tristezas – [...] para os conflitos e 

encontros, para a ampliação do repertório vivencial e cultural das crianças a partir de um 

compromisso dos adultos que se responsabilizam por organizar o estar das crianças em 

instituições educativas que lhes permitam construir sentimentos de respeito, troca, 

compreensão, alegria, apoio, amor, confiança, solidariedade, entre tantos outros. Que 

lhes ajudem a acreditar em si mesmos e no seu direito de viver de forma digna e prazerosa.

Adota como requisito básico o Trabalho Coletivo, seja nas dinâmicas discentes, quanto 

docentes, por entender que ele possibilita a ressignificação de histórias, trajetórias, vivências; 

mediante o trabalho coletivo é possível revisitar o passado, repensar processos empreendidos, 

compartilhar experiências e saberes, produzir cultura. Segundo Kramer (op.cit.,p. 73) “a cultura 

implica rever a tradição, criticar a tradição, mirar o que foi produzido ontem com o olhar de hoje; 

olhar criticamente para o que foi feito para poder mudar. Nesse trajeto, é também fundamental [...] 

o resgate dos elos perdidos de propostas antes realizadas ou deixadas por realizar [...]."

No que tange à função e a natureza da Educação Infantil, já definidas a partir das 

Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, o enfoque centra-se no binômio Educar/Cuidar .

Embora existam atualmente controvérsias conceituais acerca dessa questão, pelas possíveis 

ambigüidades e dicotomias que o binômio educar/cuidar encerra, esta Secretaria compreende o 

caráter integrado desses conceitos; envolve saúde, afetos e valores morais. Concebe, a exemplo de 

Kramer (op.cit.), que não é possível educar sem cuidar. Soma-se a esse aspecto o fato de que a 

educação da criança é um direito, não apenas social; consiste em um direito eminentemente 

humano. Tal afirmação necessita ser registrada porque essa é uma garantia que deve ser assegurada 

não porque é lei, mas acima de tudo, porque se trata de uma responsabilidade social de incumbência 

geral, como professores/as, homens e mulheres, cidadãos e cidadãs que somos. Crianças 

necessitam ser reconhecidas como cidadãos/ãs de pequena idade.
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Nos documentos que constituem a trajetória percorrida pela Secretaria de Educação 

Municipal, especificamente nos aspectos relacionados à Educação Infantil, são enfatizadas 

diversas questões, as quais encontram ressonância no momento presente. Destaca-se o binômio 

educar e cuidar; os princípios pedagógicos para a Educação Infantil; as diretrizes de ação 

pedagógica do ponto de vista dos profissionais da rede; a função social das instituições de educação 

Infantil. Sobre este aspecto Eloisa Candal Rocha diz que “a educação infantil tem uma identidade 

que precisa considerar a criança como sujeito de direitos, oferecendo-lhe condições materiais, 

pedagógicas, culturais e de saúde para isso, de forma complementar à ação da família”. (ROCHA, 

1999, p. 26).

Seja nos termos da lei e/ou pela responsabilidade social reservada a todos/as, a 

finalidade da Educação Infantil é de complementaridade à educação da família. 

A Educação de Jovens e adultos como parte integrante da Educação Básica segue os 

princípios e finalidades da Lei de Educação Nacional. Dessa maneira obriga-se a contribuir com o 

desenvolvimento humano, assim como a preparação dos/as educandos/as ao ingresso no mundo 

profissional. Entretanto, o maior desafio da Educação de Jovens e Adultos é empreender uma 

educação capaz de promover a transformação social, uma educação cidadã que forme indivíduos 

aptos/as a exercerem seus deveres e exigirem seus direitos.

Um sucinto levantamento já pode evidenciar a distancia entre a atual Lei de 

Diretrizes e Bases e a realidade vivenciada pela Educação de Jovens e Adultos, diante deste 

contexto precisamos encontrar alternativas que contemplem as teorias educativas, sem perder de 

vista a sua aplicabilidade no mundo concreto e acabar com a ambigüidade e a teoria e a práxis, o que 

reforça a necessidade de criação de estratégias de metodologias mais eficientes.

Nossa estratégia parte do princípio de Vygostsky (1988), segundo qual o 

desenvolvimento do indivíduo é resultado de processo sócio-histórico, enfatizando o papel do 

contexto histórico e cultural nos processos de desenvolvimento e aprendizagem, no qual o/a 

educando/a aprende junto ao seu grupo social, ao passo que tembém constrói os elementos 

integrantes do seu mundo, inclusive o seu próprio conhecimento.

Segundo Freire (2002), a prática pedagógica precisa estar vinculada aos aspectos 

históricos e sociais dos/as educandos/as, visando a elucidação das questões que realmente 

importam para a comunidade, para ele se não ocorre uma reflexão sobre si mesmo, sobre seu papel 

no mundo, não é possível ultrapassar os abstáculos. Por isso a ação do/a professor/a é fundamental 

porque estimula o/a educando/a à libertação quando o/a conscientiza o/a leva á opressão quando 

o/a aliena. Portanto, o/a professor/a deve ser conscientizado do seu papel político e pedagógico.

Diante da atual realidade brasileira e segundo dados do IBGE (2000) Criciúma 

apresenta aproximadamente 36% da população acima de 15 anos com 04 a 07 anos sem 

escolarização. Preocupados com essa grande parcela de cidadãos/ãs excluídos/as de escolarização 
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e que têm seus direitos garantidos constitucionalmente, conforme  art.208, inciso I, “O dever do 

Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia de Ensino Fundamental, obrigatório e 

gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta para todos os que não tiveram acesso em idade própria” . 

Foi o que a Secretaria Municipal de Criciúma propôs.

O Programa de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, em Criciúma, é 

constituido de 2.400 horas distribuidas em quatro Totalidades (T1, T2, T3 e T4), com 600 horas em 

cada uma distribuidas em 180 dias de aulas com 3 (três) horas e 20 (vinte) minutos diárias. O 

referido Programa foi aprovado oficialmente no Conselho Municipal de Educação da Lei 4307 de 

02/05/2002.

O ingresso do/a educando/a nas Totalidades T1 e T2 (1º ao 5º ano) e T3 e T4 (6º ao 9º 

ano) do Programa de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental está condicionado à 

idade mínima de 15 anos completos no ato da matrícula. Por motivos justificados à escola o/a 

educando/a afastar-se temporariamente das aulas. Ao final de cada Totalidade o/a educando/a 

poderá ter avanço para a próxima ou permanece na já frequentada.

A concepção da Alfabetização de Jovens e  Adultos em uma perspectiva Histórico-

Cultural implica fundalmentalmente que o indivíduo possa “compreender” o mundo em que vive e 

que saiba como ter acesso e que saiba como ter acesso, analisar e interpretar a informação. A função 

dos registros sobre os diálogos pedagógicos que acontecem na sala de aula e em diferentes cenários 

espandem o conhecimento dos/as educandos/as e despertam neles/as a importância dos/as 

outros/as e com os/as outros/as.  



- 36 -

2.2 Princípios Político-Pedagógicos e Diretrizes
para o Ensino Fundamental e Educação de

Jovens e Adultos.

De acordo com o artigo 5 da Lei 11.274, os Municípios, Estados e o Distrito Federal 

terão prazo até 2010 para implementar a obrigatoriedade para o ensino fundamental de nove anos. 

Considerando as Orientações Gerais elaboradas pelo Ministério da Educação, é 

relevante destacar que a finalidade do Ensino Fundamental a partir dos seis anos é “contribuir para 

uma mudança na estrutura e na cultura escolar. [...] assegurar a todas as crianças um tempo mais 

longo de convívio escolar, maiores oportunidades de aprender e, com isso, uma aprendizagem mais 

ampla.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –LDB- 9394/96, estabelece como 

objetivo maior do Ensino Fundamental “propiciar a todos formação básica para a cidadania, a 

partir da criação, na escola, de condições de aprendizagem para:

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

Amparado nestes referenciais, orienta as Unidades Educativas a respaldar suas ações 

nestes princípios e diretrizes. O Programa de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA da Rede 

Municipal de Ensino de Criciúma, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, através da 

Lei 4307 de 02/05/02 que tem o seguinte texto:

SECÇÃO I

DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Art.16 - A Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental na idade própria.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens  e adultos que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, 

mediante cursos e exames.
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§ 2º - O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola,  mediante ações integradas e complementares entre si.

§3º - Poderão ser oferecidos cursos  na escolas públicas e cursos 

devidamente criados e autorizados pelo Conselho Municipal de Educação, através de convênios 

com o setor privado, entidades comunitárias, organizações não governamentais, sindicatos e 

outros.
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Como primeira etapa da educação básica, a Educação Infantil (E.I.) deixou de ser vista como um 

privilégio de alguns ou ainda como compensação de carências de outros para ser vista enquanto 

direito da criança. Portanto,enquanto direito, a E.I. precisa receber atenção e investimento 

financeiro e de pesquisa para que seus programas possam atender com qualidade a criança de 0 a 6 

anos.

Embora os programas de E.I. ainda estejam em fase de emergente implantação e elaboração no 

Brasil, muito já se sabe, através de pesquisas acadêmicas, sobre fatores que contribuem para um 

desenvolvimento mais compreensivo da criança. Este fatores servirão de princípios que deverão 

nortear as práticas educativas no âmbito da E.I.

3 - EDUCAÇÃO INFANTIL

3.1 - Princípios Norteadores

     As crianças são capazes e competentes:

Por muitos anos divulgou-se a idéia de que as crianças pequenas não tinham habilidades 
necessárias para aprenderem. Era preciso que se esperasse para que elas crescessem e 
demonstrassem prontidão. Devido aos esforços e estudos de pesquisadores/as, essas idéias não 
mais circulam nos discursos, políticas e programas de E.I. Hoje é consenso entre 
pesquisadores/as, professores/as e administradores/as de programas de E.I. a idéia de que todas 
as crianças têm habilidades para experienciar e entender o mundo a sua volta. Mas é importante 
notar que não existe um único modelo de criança, e, sendo assim, as habilidades também não 
são as mesmas para todas.  O que existe é uma criança singular, que vive em um contexto 
singular, com histórias de vida particular e com processos singulares de aprender e se 
desenvolver. São todos estes aspectos singulares que vão dar uma identidade própria para cada 
criança. Dentro deste arcabouço, é importante respeitar e nutrir a singularidade de cada criança 
durante o seu processo de desenvolvimento. Por outro lado, também é fundamental que se 
perceba o traço comum entre as crianças: todas são capazes e competentes, incluindo as 
crianças com necessidades especiais.  

Conhecimento sobre o crescimento e desenvolvimento infantil é essencial para a qualidade 
das experiências educativas promovidas pelos programas de E.I. às crianças de 0 a 6 anos:

Coordenadores/as de programas de E.I. e professores/as precisam concordar no que eles 
consideram ser experiências de aprendizagem e desenvolvimento importantes para as crianças. 
Mas para tomar decisões sobre a organização do programa de E.I. e sobre o ambiente no qual este 
programa irá desenvolver-se, é imperativo conhecer os processos de desenvolvimento físico, 
motor, mental, sensorial, emocional,cognitivo e social pelo qual as crianças passam de forma 
individualizada e singular. Com conhecimento sobre desenvolvimento infantil,  professores/as da 
E.I. podem tomar decisões de forma mais segura sobre o currículo que é mais apropriado para as 
crianças de sua comunidade. Como também, com base em conhecimentos sobre desenvolvimento 
infantil, é possível ao/à professor/a observar a criança em seus jogos e brincadeira e identificar 
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sinais que indicam a necessidade de mais estimulação em uma determinada área do 
desenvolvimento, ou ainda, perceber as possibilidades de desenvolvimento da criança e conduzir 
assim a sua intervenção pedagógica. Para aquisição deste conhecimento, se faz necessário a 
implantação de programas para aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional dos/as 
professores/as de E.I. de forma contínua e sistemática.

O desenvolvimento infantil ocorre de forma gradual e diferente para cada criança. 
Respeito às diferenças individuais é fundamental:

Cada criança se desenvolve de forma singular seguindo ritmos próprios. Embora, geralmente as 

crianças se desenvolvam seguindo uma seqüência gradual de aquisições de habilidades, cada 

criança passa por essa seqüência em um tempo diferente e de forma diferente. Algumas crianças 

podem apresentar dificuldades em alguma etapa da seqüência e, por isso, irão necessitar que 

professores/as individualizem suas expectativas e criem acomodações ambientais e materiais que 

possam garantir a completa inclusão da criança na comunidade de aprendizes daquela sala e 

daquela escola em particular. Outras crianças podem apresentar ritmos mais lentos ou mais 

acelerados de aprendizagem e desenvolvimento e, estas crianças também necessitarão de 

acomodações individualizadas. Desta forma, o respeito às diferenças é fundamental para se 

garantir uma educação de qualidade para todos.

A aprendizagem e o desenvolvimento inicial são multidimensionais, assim varias áreas do 
desenvolvimento estão interconectadas durante o processo da E.I.:

Isto quer dizer que o desenvolvimento em uma área diretamente afeta o desenvolvimento em 

outra área. Por exemplo, o desenvolvimento da linguagem diretamente afeta o desenvolvimento da 

socialização da criança com outras crianças e adultos, ou ainda, o desenvolvimento da capacidade 

de entender a seqüência lógica de uma estória influência a capacidade de compreender a seqüência 

lógica do sistema numeral. E assim por diante.  Portanto, as várias dimensões do desenvolvimento 

infantil (físico, motor, cognitivo, mental, sensorial, lingüístico) não podem estar desconectadas das 

diversas áreas do conhecimento. A dinâmica interação de todas as áreas do desenvolvimento deve 

ser considerada, e o currículo deve ser desenvolvido e implantado de forma integrada. 

Reconhecendo, por exemplo, que a aprendizagem da matemática ocorre no parque, no recreio, no 

jogo dramático, quando brincando com jogos sensoriais, quando desenhando, quando pintando, 

quando cantando, quando pulando, quando dançando, quando ouvindo estórias, quando 

brincando.

Língua e cultura influenciam fortemente o desenvolvimento da criança:

Desde o momento do nascimento, bebês humanos começam a aprender determinada língua(s), 
a aprender sobre línguas e a aprender através da língua. Bebês e crianças ouvem adultos falarem 
com eles e lerem livros para eles, seja em que língua for. Assim, desde muito cedo as crianças 



- 42 -

aprendem que ouvir e falar são atividades prazerosas. Com mais experiências elas aprendem que 
para dialogar é necessário ouvir e falar cada uma na sua vez, aprendem a usar a linguagem para 
atender suas necessidades e desejos, e aprendem a segurar um livro e esperam ver “coisas” dentro 
dos livros. No final da E.I., a maioria das crianças já dominam as convenções da língua oral. Mas 
este desenvolvimento tão impressionante dos bebês humanos não acontece “naturalmente”, ou 
seja, sem a influência do contexto socio-cultural. Muito pelo contrário, o desenvolvimento da 
linguagem é profundamente dependente dos estímulos externos advindos de suas interações com 
outros adultos de sua comunidade (familiar, escolar e social). A natureza, qualidade e quantidades 
destes estímulos lingüísticos difere de família para família, de grupo cultural para grupo cultural. 
Professores/as informados/as e compromissados/as com a E.I. sabem que a qualidade da 
linguagem ouvida pela criança, a quantidade de estímulos lingüísticos oferecidos à criança e os 
tipos de contextos de aprendizagem (experiências oportunizadas às crianças) diretamente 
influenciam o desenvolvimento da linguagem oral, o desenvolvimento do vocabulário e o 
desenvolvimento de conceitos, que por sua vez, conseqüentemente, tem um profundo impacto no 
sucesso acadêmico das crianças a longo prazo. Portanto, professores/as da E.I. devem respeitar a 
linguagem expressiva e comunicativa que a criança traz para a escola e construir partindo desta 
identidade lingüística-cultural a expansão do repertório lingüístico e comunicativo de todas as 
crianças.

Brincar é essencial:

Através da brincadeira as crianças aprendem sobre o mundo a sua volta e desenvolvem 

entendimentos sobre os elementos, eventos e fenômenos que fazem parte deste mundo. O brincar 

envolve linguagem e pensamento. O brincar também demanda envolvimento físico, social e 

emocional. As crianças ampliam suas habilidades cognitivas quando elas tentam resolver 

problemas, elaborar teorias sobre como as coisas funcionam, explicar relações de causa-efeito e 

negociar papéis e espaços durante suas brincadeira e através do seu brincar. O reconhecimento de 

que o brincar é essencial para o desenvolvimento da criança deve levar coordenadores/as e 

professores/as de E.I. a dedicarem um grande espaço de tempo ao brincar, assim como, dedicarem 

um espaço físico pensado e elaborado para garantir a segurança física, a autonomia, o conforto e as 

oportunidades para vivenciar experiências de aprendizagem variadas e diversas através do brincar.

Motivação é um fator importante no desenvolvimento e aprendizagem:

A criança é participante ativo na sua própria aprendizagem. Crianças pequenas começam a 

aprender sobre o mundo a sua volta através de sua fantástica capacidade de construir conhecimento 

a partir de suas experiências. Assim, ambientes e programas de E.I. que oferecem oportunidades 

pra a criança ativamente se envolver em descobertas e aprendizagens estão nutrindo a curiosidade 

da criança. Nutrir curiosidade é manter a criança motivada para investigar, observar, descobrir e 

aprender.
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A criança aprende fazendo, observando, ouvindo, conversando, pensando e re-fazendo 
com os outros iguais e com os outros adultos:

Crianças aprendem sobre elas mesmas e o mundo a sua volta através da manipulação, 

exploração e experimentação com materiais concretos e, portanto, necessitam de serem providas de 

muitas e variadas oportunidades para explorar, experimentar e construir conceitos através do seu 

brincar. O ambiente de E.I., então, precisa ser um ambiente que proporcione a criança manusear 

materiais concretos e envolver-se em atividades concretas e engajar-se em interações com outras 

crianças e adultos para assim poder construir seus conhecimentos. O ambiente de E.I. precisa: 1) ser 

um ambiente confiante e estável com uma rotina clara e previsível; 2) ser um ambiente acolhedor e 

que ofereça conforto e segurança emocional para a criança e sua família; 3) ser um ambiente que 

apóia o desenvolvimento emocional da criança através de estímulos positivos; 4) ser um ambiente 

que promova a auto-estima e a independência de pensamentos e ações; 5) ser um ambiente que 

facilite e encoraje as interações sociais entre crianças e entre crianças e adultos; 6) ser um ambiente 

que respeite a individualidade da criança e faça acomodações para as suas necessidades individuais 

e 7) ser um ambiente que possibilite a criança experimentar e re-experimentar um determinado 

material ou atividade por várias vezes continuamente. A respeito deste último sub-item é 

importante ressaltar que a criança necessita de repetição, ou seja, de oportunidades para 

experimentar uma determinada habilidade ou jogos várias vezes para que possa extrair mais 

informações de suas experiências e sentir-se segura. Oferecer atividades novas a cada dia não 

atinge a este objetivo. Portanto, professores/as de E.I. precisam oferecer à criança a oportunidade 

para rever uma mesma experiência várias vezes.

O professor da E.I. guia, instrui, planeja, oportuniza escolhas, cria contextos de 
aprendizagem e também mediatiza o processo de aprendizagem:

Dizer que o trabalho do/a professor/a é mediatizar o processo de aprendizagem é dizer somente 

uma pequena parte da complexidade envolvida no fazer educativo do/a professor/a. Enquanto 

adulto responsável pelo bem-estar e educação da criança no espaço da escola, o/a professor/a 

precisa criar uma atmosfera de cooperação e autonomia em sua sala de aula. Esta é uma tarefa 

delicada, haja vista que a mesma requer equilibrar até onde o/a professor/a necessita exercitar o 

controle e quando ele/a precisa deixar a criança experimentar autonomamente. No delicado tecer 

deste equilíbrio está a demanda por um cuidadoso e muito bem pensado planejamento (para o dia, a 

semana, unidade, mês, semestre) onde oportunidades de aprendizagem através do brincar e das 

interações sejam oferecidas. O/a professor/a precisa guiar e instruir considerando a singularidade e 

as necessidades individuais de cada criança. O/a professor/a precisa pensar e planejar a sua ação 

pedagógica para a criança individual e para o grupo social de crianças da sua sala. O/a professor/a 



precisa construir uma relação afetiva com a criança de respeito, encorajamento, valorização e 

segurança. O/a professor/a precisa documentar o processo de desenvolvimento e aprendizagem da 

criança; estas informações guiarão seu planejamento e avaliação. São muitas e complexas as 

demandas do trabalho do/a professor/a de E.I.. Devido a esta enorme demanda é que se faz 

necessário investir na capacitação continuada do profissional da E.I. O investimento no 

desenvolvimento profissional do/a professor/a de E.I. é um investimento na qualidade da E. I. 

oferecida às crianças.

A aprendizagem e o desenvolvimento infantil é otimizado quando há uma forte interação 
entre escola e família

Respeitar e valorizar a criança significa respeitar e valorizar sua família e a cultura de sua 

família. Como adultos envolvidos no cuidado e educação da criança, pais, mães e/ou responsáveis e 

professores/as necessitam colaborar respeitando seus diferentes papéis e lugares neste complexo 

relacionamento. Pais, mães e/ou responsáveis precisam participar da educação de seus filhos/as, 

mas para que isso aconteça é necessário que a escola se abra para a participação dos pais e mães, e 

que os/as professores/as ensinem os pais, mães e/ou responsáveis como participar e o que fazer para 

ajudar seu filho/a em seu processo de aprendizagem. A escola precisa buscar formas de 

aproximação com a família de seus educandos/as para que ambas somem esforços para construir 

uma educação forte e de qualidade.
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Como a criança aprende e constrói conhecimentos para tornar-se um competente membro da 

sua comunidade? A criança aprende a pensar, a entender o mundo a sua volta e a resolver 

problemas através da apropriação, uso, manipulação e experimentação de práticas sociais, 

materiais e instrumentos simbólicos (linguagem, língua, numerais) desenvolvidos por sua 

cultura dentro de um contexto de existência histórico-material (Vygostsky, 1991). Adultos 

(professores/as, pais e mães) e outros membros mais experientes da comunidade sócio-cultural 

na qual a criança se encontra têm papel fundamental em definir e modelar essas práticas e 

instrumentos para as crianças. 

Dentro da perspectiva Histórico Cultural de educação, a criança é vista como um individuo 

cuja identidade é forjada dentro do contexto cultural, social, econômico, político, religioso e 

racial na qual ela se encontra. Esta identidade construída dentro deste contexto multifacetado 

deve ser respeitada e valorizada pela escola e professores/as da E.I.

De acordo com a perspectiva Histórico Cultural de educação, a criança é entendida como 

indivíduo ativo e participante de seu próprio processo de aprendizagem. Isto não quer dizer que 

à criança cabe direcionar sua aprendizagem. Mas, significa que o pensamento, as idéias, as 

inquietações, dúvidas, medos, descobertas da criança precisam ser levadas a sérios por seus 

professores/as que são os responsáveis por criar os contextos significativos de aprendizagem. 

Por exemplo, para facilitar a participação e aprendizagem da criança, professores/as e outros 

adultos centralizam seu apoio pedagógico em conceitos e habilidades que a criança ainda não 

consegue elaborar ou fazer sozinha (zona de desenvolvimento proximal), mas partindo de 

conhecimentos já adquiridos pela criança. Neste sentido professor/a e criança criam uma 

relação de co-construção de conhecimentos,  na qual ambos tem papéis ativos mas de diferentes 

natureza e com diferentes responsabilidades.

Dentro deste arcabouço teórico, pensar um programa de E.I. é pensar um currículo que 

promova oportunidades significativas de aprendizagem dentro de um ambiente seguro e 

apropriado para estimular interações, experimentações e descobertas; um currículo que atenda 

as necessidades individuais das crianças e, fundamentalmente, um currículo que se preocupe 

em oferecer uma educação de qualidade para todas as crianças.

3.2 - Educação Infantil na Perspectiva
Histórico-Cultural
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1- LINGUAGEM
1.1- Linguagem Oral: Falar

♦Uso da linguagem oral para 
expressar necessidades, desejos, 
interesses, idéias e sentimentos.

♦Uso da linguagem oral nos jogos 
e brincadeiras.

♦Uso da linguagem oral para fazer 
comentários; iniciar conversas 
com adultos e outras crianças.

♦Uso da linguagem oral para fazer 
perguntas, para responder à 
perguntas, para dar informações.

♦Uso da linguagem oral para 
contar uma narrativa pessoal.

♦Uso da linguagem oral para 
cantar, recitar poesia e fazer 
leituras. 

♦Uso da linguagem oral em jogo 
de palavras e rimas

♦Uso da linguagem oral para 
resolver conflitos.

♦Uso da linguagem oral para 
refinar e entender o seu 
entendimento das palavras já 
conhecidas.

♦Uso de novas palavras como 
parte do seu vocabulário oral em 
contextos significativos de 
comunicação.

♦Uso de frases com muitas e 
variadas palavras e com 
estruturas mais complexas.

3.3 - Objetivos do Programa de Educação Infantil
por Áreas de Conhecimentos, Guias Metodológicos,

e Indicadores Avaliativos

Linguagem, Língua e Leitura & Escrita

OBJETIVO DO PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
NAS SEGUINTES ÁREAS É 

POSSIBILITAR:

EXEMPLO DE POSSÍVEIS 
EXPERIÊNCIAS 

EDUCATIVAS 

INDICADORES 
OBSERVÁVEIS

♦Participação nas ações 
informais e cotidianas da 
sala de aula que promova 
a interação com as outras 
crianças e adultos em 
grupos pequenos e/ou 
grandes.

♦Engajamento em 
conversas e discussões 
significativas com adultos 
e crianças, tanto em 
pequenos grupos quanto 
individualmente.

♦Socialização de idéias e 
experiências em pequenos 
e grandes grupos.

♦Participação em contextos 
e ações que gere 
formulação de perguntas e 
respostas.

♦Descrição de situações 
pessoais para adultos e 
outras crianças.

♦Declamação de poesias 
músicas e pequenas rimas.

♦Dramatização de estórias 
conhecidas.

♦Dramatização informais 
durante jogos de faz-de-
conta.

♦Explicação de sentimentos 
para resolver conflitos. 
(ex: “eu não gostei que 
você desenhou na minha 
folha de papel.” Ou ainda 

♦Comunica usando 
linguagem verbal,  
corporal, linguagem de 
sinais, braile, símbolos e 
outros meios de acordo 
com suas habilidades 
individuais.

♦Interage em contextos 
sociais fazendo contato 
visual. 

♦Fala claramente usando 
tom, inflexão e volume 
apropriado para que as 
palavras sejam ouvidas 
pelos adultos e outras 
crianças.

♦Segue a comandos que 
têm duas ou mais 
seqüências de ações 
familiares e não familiares 
(ex: “pegue o jogo da 
memória e leve para a 
mesa próxima a janela.”)

♦Repete instruções para um 
amigo.

♦Faz perguntas simples (ex: 
“Nós vamos brincar no 
pátio?”)

♦Faz perguntas para ganhar 
entendimento sobre algo 
(ex: “O que acontece com 
a água das poças quando 
para de chover?”)

♦Informa o que ela sabe ou 
não sabe sobre um 
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determinado assunto.
♦Responde a perguntas 

com o pensamento 
completo (ex: “Eu prefiro 
a tinta azul e amarela.”)

1.2

♦Responde quando seu 
nome é pronunciado.

♦Responde quando é 
solicitada a fazer algo ou 
a dar informação sobre 
algo.

♦Responde quando é 
solicitada a fazer 
escolhas e usa ou tenta 
usar os nomes e termos 
corretos.

♦Gradualmente progride 
para entender estruturas 
de frases mais 
complexas.

♦Mantém o foco da 
conversa com adultos e 
outras crianças.

♦Aumenta gradualmente a 
capacidade de atenção 
durante a leitura de 
estórias, poesias e textos.

♦Mostra-se atento aos sons 
do ambiente, de músicas, 
de instrumentos, de 
palavras.

♦Brinca com sons para 
criar novas palavras.

♦Cria suas próprias rimas 
em canções (ex: “o quê 
que tem na sopa do 
neném? Será que tem 
agrião? Será que tem ----
---?”)

♦Corretamente repete uma 
seqüência de sons (“taro-
taro-tiro-liro”)

1.2- Linguagem Oral: Ouvir

♦Escuta pela criança de seu 
próprio nome.

♦Escuta de solicitações de ações de 
forma educada e detalhada.

♦Escuta de solicitações de 
informações de forma educada.

♦Escuta do correto nome dos 
objetos, da correta descrição de 
ações e do uso dos termos 
posicionais corretos.

♦A escuta da língua portuguesa 
sendo usada de forma correta 
pelos adultos dentro do cotidiano 
da escola de EI.

♦Que a criança escute atentamente 
direções e que siga direções indo 
da simples (inicialmente) até as 
mais complexas que envolvem 
múltiplas ações.

♦Escuta com atenção aos 
diferentes falantes em um diálogo 
em grupo.

♦Escuta com aumento gradual de 
atenção à textos e estórias 
contadas ou lidas em grupos.

♦Escuta de diversos gêneros da 
língua escrita como estórias, 
poesia, canções, textos 
explicativos, etc.

♦Escuta de estórias, poesias, 
canções e outros textos em CD, 
DVD e no computador.

♦A escuta, a identificação e a 
descriminação entre sons 
ambientais e da linguagem para o 
desenvolvimento da capacidade 
auditiva e descriminativa que 
informa a consciência fonológica.

“O que você fez me deixa 
irritado.”)

1.2

♦Ouvir modelos de uso 
apropriado de linguagem 
pelos adultos com correta 
gramática, pronúncia e 
termos.

♦Ouvir o nome correto de 
objetos, ações, lugares, 
termos posicionais (em 
cima, em baixo, a 
esquerda, a direita, etc.), 
termos referenciais (maior 
que, menor que) e etc.

♦Garantir que a criança faça 
contato visual e esteja 
ouvindo com atenção 
antes de dar direções para 
algumas ações.

♦Engajamento da atenção 
da criança para escutar os 
outros que falam.

♦Ouvir estórias e poesias 
que usam linguagem 
formal e informal.

♦Engajamento da atenção 
durante a leitura e estórias, 
poesias, canções, textos e 
etc.

♦Identificar sons ouvidos 
no ambiente ou em 
ambientes diversos.

♦Diferenciar sons. Modelar 
o uso da linguagem 
descritiva.

♦Cantar e recitar poemas. 
Perceber rimas e criar 
novas rimas.

♦Separar as palavras em 
sílabas (ex: batendo 
palmas ou tambor)

♦Pensar em palavras que 
comecem (ou terminem) 
com o mesmo som.
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2- LÍNGUA

2.1- Vocabulário 
♦Uso de novas palavras após 

ouvirem as mesmas em contexto 
de leitura de estórias ou de 
situações reais.

♦Exposição e uso de palavras para 
descrever e falar sobre os objetos, 
a agenda e os eventos da escola.

♦A construção de um vocabulário 
bem desenvolvido que inclua 
palavras para itens das seguintes 
categorias: cores, mobiliário, 
roupas, plantas, instrumento de 
trabalho, utensílios de cozinha, 
animais, veículos, brinquedos, 
comidas, alimentos, partes do 
corpo, instrumentos de escrita, 
materiais de pintura, ações, 
emoções, lugares, cidades, 
familiares, jogos, preposições, 
adjetivos, etc.

♦A expansão do vocabulário 
através de experiências de jogos e 
brincadeiras que envolve a 
utilização de palavras das 
diversas categorias descritas 
acima.

♦Uso de diferentes palavras para 
objetos semelhantes em aparência 
ou em função (ex: “tênis, 
sandália, bota para a categoria 
sapato” ou ainda “lápis, lápis de 
cor, giz de cera, giz, caneta, 
caneta colorida para categoria de 
materiais de desenho e escrita”)

♦Oportunidades para a criança 
fazer perguntas sobre o 
significados de palavras novas 
que ela ouve e não entende.

♦A construção de um vocabulário 
que se refira a parte das coisas 
presentes nas categorias 
especificadas acima. Por 
exemplo: Partes da planta – 
caule, raiz, folha, talo, semente. 
Partes do animal: pata, garra, 

2-1-
♦Pede para uma 
estória ser lida (ou re-lida) 
para ela.
♦Faz perguntas durante a 

leitura da estória para 
clarificar seu 
entendimento ou 
expressar alguma idéia.

♦Responde de forma 
adequada a perguntas 
feitas pelo/a professor/a 
durante a leitura de 
estórias.

♦Usa vocabulário 
sensorial para descrever 
experiências (ex: “a 
argila é molhada e 
grudenta.”)

♦Usa vocabulário 
descritivo em suas 
narrativas (ex: “a Maria 
usou a espátula azul para 
tirar toda a massa do bolo 
da tigela.”)

♦Cria jogos dramáticos a 
partir de experiências 
pessoais e utiliza de 
vocabulário especifico da 
situação dramática (ex: 
“a loja já abriu. Custa 2 
reais o peixe. Não é 
muito caro”)

♦Cria jogos dramáticos a 
partir das estórias lidas 
na escola. (ex: “agora eu 
sou o príncipe e vou 
casar com a princesa.”)

♦Mostra interesse em 
saber do significado das 
palavras.

♦Indaga sobre o 
significado das palavras 
novas.

♦Usa vocabulário novo em 
fala espontânea; 
incorpora palavras dos 

2.1-
♦Ter livros de estórias 
que são apropriados para a 
idade das crianças lidos por 
adultos todos os dias na 
escola.
♦Ter palavras novas 

introduzidas no inicio da 
estória ou da atividade e 
revisadas no final.

♦Olhar as ilustrações para 
obter informações sobre o 
significado das palavras.

♦Examinar objetos 
familiares detalhadamente 
e mais detalhadamente 
adicionando mais palavras 
descritivas para os 
mesmos.

♦Examinar objetos não-
familiares e adquirir 
vocabulário para descreve-
los.

♦Nomear, separar e 
classificar vários objetos 
de acordo com suas 
propriedades.

♦Brincar de “adivinha o que 
eu estou pensando.” Onde 
a criança é encorajada a 
criar pistas que organizam 
conceitos (ex: “É um 
animal que tem penas e 
sabe nadar e...”).

♦Estimular as crianças a 
fizerem perguntas para 
clarificar seu 
entendimento sobre algo.

♦Estimular o uso de 
narrativas pessoais, 
informativas ou fictícias 
com aumento em aspectos 
descritivos através do uso 
de palavras mais precisas.

♦Ter adulto que leve a fala e 
as indagações das crianças 
a sério para que assim 
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bico, pena, pêlo, tromba, 
barbatana. Partes de móveis: 
tampo da mesa, gaveta, gancho 
do armário, encosto da cadeira.

♦Engajamento em experiências 
que constrói vocabulário para 
descrever experiências sensoriais 
(ex: O limão é azedo. O algodão 
é macio e leve. ”

♦Oportunidades para aumentar o 
vocabulário através de 
participação em conversas com 
adultos e outras crianças.

♦Oportunidade para aumentar o 
vocabulário através da escuta de 
estórias lidas e recitadas em 
grupo.

♦Participação em jogos dramáticos 
influenciados pelas estórias lidas 
e escutadas no grupo.

2.2- Consciência Fonológica, 
Silábica e as Letras.

♦Oportunidades para recitar 
poesia, poemas, canções e 
participar am jogos com palavras 
e onomatopéias.

♦Oportunidades para produzir 
palavras que rimam entre si.

♦Desenvolvimento da habilidade 
de perceber os sons individuais 
dos grafemas (letras) dentro das 
palavras.

♦Reconhecimento e isolamento do 
som inicial nas palavras.

♦Reconhecimento da relação entre 
letra e som.

♦Reconhecimento do som das 
letras.

♦Conhecimento das letras do 
alfabeto em vários contextos e 
formas.

♦Entendimento de que a palavra 
escrita é composta de letras que 
representam sons.

♦Entendimento de que as palavras 

livros e das conversas em 
jogos.

♦Inventa novas palavras e 
se preocupa em defini-
las.

2.2-

♦A criança demonstra 
gostar de ouvir poesias e 
rimas.

♦A criança canta canções e 
re-conta rimas ouvidas.

♦A criança nota que duas 
palavras começam com o 
mesmo som.

♦A criança consegue 
pensar em outras 
palavras que comecem 
com o mesmo som.

♦A criança consegue 
identificar objetos na sala 
de aula, ou fotos de 
objetos nos livros que 
comecem com o mesmo 
som.

♦A criança começa a isolar 
o som inicial das 
palavras sozinha.

♦A criança muda 
consoantes iniciais para 
criar novas palavras.

♦A criança reconhece 

possa engajá-las em 
conversas cheias de 
significados.

♦Leitura e re-leitura de 
livros, estórias, e poesias.

2.2-

♦Cantar e recitar rimas de 
canções e poesias.

♦Brincadeiras de encontrar 
e produzir rimas.

♦Dizer se um par de 
palavras rimam ou não.

♦Encontrar fotos de objetos 
que comecem com o 
mesmo som (ex: /c/asa & 
/c/ama)

♦Pensar em palavras que 
comecem com um som 
inicial específico (ex; 
/ch/imarrão & /x/ícara; 
/j/egue & /g/elo)

♦Brincar com a substituição 
de fonemas (sons) nas 
palavras (ex: banana, 
binini, bonono)

♦Brincar com a mudança de 
letras para formar outras 
palavras (ex: cama & 
lama)

♦Exploração das letras 
pelos sentidos visual, tátil, 
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são feitas de uma ou mais sílabas.
♦Combinação de sílabas para 

formar palavras.
♦Separação de sílabas.

3- LEITURA & ESCRITA
3.1- Interesse por livros e 

leitura

♦Engajamento das crianças em 
atividades que promovam o 
desenvolvimento dos conceitos 
iniciais sobre leitura e o gosto 
pela leitura.

♦Ambiente dedicado a leitura e 
exploração de livros pela criança.

♦Oportunidades de leitura em 
diferentes contextos (ex: pequeno 
grupo, grande grupo, 
individualmente, nos jogos de 
faz-de-conta, etc.).

♦Promover o entendimento de que 
ilustrações, fotos, escrita e outros 
símbolos estão cheios de 
significados (ex: crianças 
perguntam o que as palavras 
querem dizer)

♦Oportunidades para que a criança 
possa entender e usar ilustrações 
para re-contar uma estória.

♦Reconhecer que material escrito 
pode oferecer informações e 
divertimento.

todas as letras de seu 
nome quando as vê em 
outros contextos.

♦Brinca com as letras 
informalmente. 

♦Experimenta em brincar 
de fazer letras e desenha 
formas que se assemelha 
a letras.

♦Começa a perceber a 
relação entre letra-som.

♦Conta as sílabas de seu 
nome ou de outras 
palavras significativas.

♦Monta palavras com jogo 
de peças silábicas.

3.1-

♦Escolhe ir para a área dos 
livros como atividade 
independente.

♦Lê ou faz-de-conta que lê 
livros. Aponta para as 
palavras; olha o livro da 
esquerda para a direita, 
de cima para baixo e da 
frente para trás.

♦Segura o livro de forma 
correta (não de cabeça 
para baixo) e vira página 
por página.

♦Pede para que os livros 
de suas estórias favoritas 
sejam lidas pelo adulto.

♦Demonstra um aumento 
no grau de atenção e 
envolvimento durante os 
períodos de leitura.

♦Entende que escrita, 
ilustrações e outros 
símbolos têm significado. 
Pergunta sobre os seus 
significados

auditivo.
♦Brincar com quebra-

cabeças de letras e 
comparar letras e 
descrever suas diferenças 
e similaridades.

♦Ouvir dos adultos tanto os 
nomes das letras quanto os 
sons que as mesmas 
produzem.

♦Combinar diferentes 
sílabas para formar novas 
palavras.

♦Contar sílabas das 
palavras.

♦Estar em um ambiente 
cercado de palavras por 
todos os lados. Ambiente 
rico em experiências 
lúdicas lingüísticas.

3.1-

♦Ter livros de estórias que 
são apropriados para a 
idade das crianças lidos 
por adultos todos os dias 
na escola.

♦Ter uma área destinada a 
leitura na sala de aula com 
livros previamente 
selecionados pelos 
professores a disposição 
das crianças; essa área de 
leitura precisa ter boa 
iluminação e ser 
confortável.

♦Ter uma variedade de 
livros para explorar (livros 
de estórias, livros de 
ciências, dicionário 
ilustrado, Atlas 
geográfico, etc.) e 
manusear.

♦Promover leituras em 
pequenos grupos e grandes 
grupos durante o dia 
escolar.



- 51 -

♦Saber como segurar um livro e 
manuseá-lo virando as páginas 
uma por uma da frente do livro 
para o final do livro.

♦Identificar a capa do livro 
(frente), e perceber que o título 
do livro, o nome do autor e do 
ilustrador estão escritos na capa .

♦O entendimento de o ato da 
leitura começa da esquerda para a 
direita e de cima para baixo.

♦O entendimento de o texto escrito 
é formado por palavras.

♦Oportunidades para interagir e 
experienciar diferentes tipos de 
textos escritos (ex: poesia, 
receita, cardápio, lista de 
compras, estórias).

♦Oportunidades para relacionar 
temas das estórias com suas 
experiências pessoais.

♦A identificação dos elementos da 
estória: personagens, local onde 
acontece, a trama, etc.

♦Reconhece estórias 
conhecidas ou antevê o 
que vai acontecer na 
estória através da 
ilustração da capa ou das 
palavras do título.

♦“Lê” um livro conhecido 
pela memória de muitas 
vezes lido.

♦Diferencia entre real e 
imaginário.

♦Conecta informações e 
eventos das estórias com 
a vida pessoal.

♦Descreve o que acontece, 
onde, como e o porquê.

♦Usa a frase “era uma 
vez” quando re-conta 
uma estória ou cria 
estórias.

♦O professor precisa 
familiarizar-se com os 
livros e, então, ler, re-ler, 
re-ler, re-ler e re-ler os 
livros que ele selecionou 
previamente para as 
crianças promovendo 
diálogo sobre o mesmo.

♦Criar oportunidades para a 
criança decodificar 
significados e sentidos das 
ilustrações usando-as 
como pistas para entender 
a mensagem escrita.

♦Fazer previsões do que 
acontecerá depois na 
estória baseada nas 
ilustrações e no texto lido.

♦Explorar as informações 
da capa do livro.

♦Ler várias estórias do 
mesmo autor ou ilustrador 
e identificar semelhanças e 
diferenças entre elas.

♦Fazer perguntas para 
clarificar o entendimento 
da estória.

♦Possibilitar as crianças 
criarem seus próprios 
livros

♦ Ditar palavras para 
escrever uma estória para 
ser escrita por um adulto 
ou falar sobre uma pintura 
ou desenho.

♦Mostrar de onde se 
começa ler um livro e em 
que direção a leitura 
progride.

♦Relacionar os temas das 
estórias com o 
conhecimento prévio da 
criança e suas experiências 
de vida.

♦Explorar temas que advém 
do interesse da criança e 
selecionar livros de 
acordo.
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3.2- Compreensão

♦O uso de vários símbolos para 
extrair conteúdo e significado da 
estória.

♦O uso do pensamento dedutivo 
(juntas pistas) para prever o que 
vai acontecer em seguida ou 
conferir possíveis finais para 
estórias.

♦A nutrição e desenvolvimento do 
hábito de fazer perguntas para 
clarificar entendimento.

♦A compreensão das várias partes 
que compõem a estória: onde, 
quem, o que.

♦A conexão dos eventos de forma 
seqüencial.

♦Relacionar a estória com 
experiências de vida pessoais.

♦A conexão das emoções dos 
personagens com suas ações na 
estória.

♦Participação em discussões sobre 
estórias lidas.

3.3- Conceitos iniciais sobre 
a escrita

♦Engajamento em atividades que 
promovam o desenvolvimento de 
conceitos e habilidades iniciais 
ligadas a escrita.

♦Descrever ou representar o que as 
crianças têm aprendido e que lhes 
é significante.

♦O entendimento de que a escrita é 
uma forma de representação que 
possui regras de direção (da 
esquerda para a direita e de baixo 
para cima).

♦A construção do entendimento 
sobre a função social da escrita.

♦O reconhecimento das letras do 
alfabeto e da composição de 
palavras.

3.2 –

♦Usar ilustrações para 
apoiar o entendimento de 
palavras e conceitos 
presentes nas estórias.

♦Expressar idéias sobre o 
que vai acontecer mais 
adiante na estória.

♦Jogos dramáticos com 
tema centrado nas 
estórias lidas.

♦Tem acesso a roupas e 
acessórios para compor 
seus personagens.

♦Atividades que 
estimulem a re-contagem 
da estória de forma 
seqüencial.

♦Atividades de discussão 
sobre o livro logo após a 
leitura do mesmo.

3.3- 

♦Ter acesso livre e 
independente aos 
materiais de escrita 
(papel, lápis, canetas, giz 
de cera, livros em 
branco, cartões com 
palavras e ilustrações, 
etc.)

♦Ter uma área reservada 
para ser o centro de 
experimentação da 
escrita e expressão 
gráfica na sala de aula.

♦Usar estes materiais para 
representar suas 
experiências em 
diferentes formas.

♦Participar em atividades 
que possibilitem o 
fortalecimento da 

♦3.2-

♦Olha ilustrações com 
cuidado e as usa para 
extrair significado.

♦Nomeia os personagens 
da estória.

♦Re-conta algumas partes 
da estória quando 
perguntado “O que 
aconteceu nesta estória?”

♦Quando re-conta a estória 
inclui informação sobre 
lugar que aconteceu a 
estória, personagens, 
problema e a resolução 
do problema.

♦Usa sua própria 
experiência para entender 
a estória ou o texto lido.

♦Responde a perguntas 
sobre a estória.

♦Demonstrar entender a 
relação causa-efeito na 
estória.

3.3- 

♦Começa a representar 
idéias e experiências 
através do desenho e 
outras garatujas as quais 
a criança identifica como 
“escrita.”

♦Demonstra um 
entendimento através de 
garatujas e marcas 
imitando letras que ela 
percebe a diferença entre 
desenho e escrita.

♦Demonstra interesse em 
querer registrar 
acontecimentos e 
experiências.

♦Demonstra interesse em 
ditar estórias para serem 
escritas por um adulto.

♦Pede ajuda para escrever 
algo de seu interesse.
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musculatura da mão 
(espremer água de 
esponjas e garrafas 
plásticas, amassar argila e 
massinha, fazer furos no 
papel, etc.)

♦Usar letras soltas, 
recortadas, carimbos de 
letras, letras magnéticas, e 
outras em jogos.

♦Receber instrução em 
como escrever uma 
determinada letra se assim 
mostrar interesse (ex: 
“Para fazer o “T” você 
precisa fazer uma linha 
vertical começando em 
cima e indo para baixo. 
Depois você faz uma linha 
horizontal em cima da 
linha vertical.”)

Escrever ou fazer-de-conta 
que escreve para diferentes 
objetivos e fins (ex: escrever 
um convite para festa, 
escrever uma lista de 
compras, escrever uma 
estória).

♦Identifica algumas 
palavras escritas que lhes 
são familiar além de seu 
nome.
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1. HISTÓRIA 

•A participação da criança em 
rotinas significativas que 
desenvolvem o sentido de 
seqüência. 

•A participação da criança em 
experiências significativas e 
contextuais que introduz 
noções de tempo: passado, 
presente, futuro. 

•A aquisição do vocabulário 
relacionado com a cronologia 
do tempo (agora, mais tarde, 
antes, depois, hoje, ontem, 
amanhã, a muito tempo atrás, 
a pouco tempo atrás, manhã, 
tarde, noite, semana (mês, 
ano) passada(o), semana 
(mês, ano) que vem. 

•O uso e a identificação dos 
instrumentos usados para 
documentar e marcar o 
tempo: calendário, relógio, 
ampola do tempo, 
fotografias. 

•O desenvolvimento de um 
entendimento inicial da 
relação de causa-efeito 
relacionado as suas 
experiências pessoais e as 
estórias lidas na escola. 

•A construção de um 
conhecimento e 
entendimento inicial sobre 
famílias, incluindo os 
diferentes membros e seus 
títulos, seus papéis, os 

OBJETIVO DO PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
NAS SEGUINTES ÁREAS É 

POSSIBILITAR:

EXEMPLO DE POSSÍVEIS 
EXPERIÊNCIAS 

EDUCATIVAS 

INDICADORES 
OBSERVÁVEIS

 

•Seguir uma rotina 
consistente e 
previsível de eventos 
diários. 

•Usar fotografias ou 
ilustrações para 
organizar 
seqüencialmente o 
eventos diários que 
compõem a rotina. 

•Estimular a 
descrição de ações 
seqüenciais durante 
os diálogos e 
interações (o quê 
aconteceu primeiro, 
e depois, e depois), 
durante discussão da 
rotina diária 
(primeiro nós 
lavamos as mãos, 
depois nós comemos 
o lanche) 

•Usar ilustrações de 
estórias conhecidas 
pelas crianças e criar 
cartas seqüenciais 
que as crianças 
podem arrumar ao 
re-contar a estória. 

•Desenvolver um 
senso de sua história 
pessoal criando uma 
cronologia e 
examinando as 
mudanças através de 

 

•Identifica ações 
seqüenciais tais 
como primeiro, 
depois e último nas 
estórias. 

•Usa palavras tais 
como primeiro, 
depois, antes, último 
em suas narrativas 
pessoais. 

•Descreve as rotinas 
simples de forma 
seqüencial. 

•Corretamente usa as 
palavras para 
relacionar eventos 
cronológicos. 

•Expressa entender os 
eventos de sua vida e 
de sua família em 
forma cronológica. 

•Descreve eventos e 
objetos que fazem 
parta de sua história 
e da história de sua 
família. 

•Fala seu nome e 
identifica-se através 
do desenho. 

•Cita jogos e 
brincadeiras do 
passado e atual. 

•Corretamente usa a 
palavra “porque” 

Ciências Sociais: História, Geografia
E Relações Sociais
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diferentes tipos de família. 

•A percepção das diferenças e 
similaridades entre pessoas, 
entre famílias, entre casas, 
costumes, culturas, 
habilidades e interesses. 

•A percepção das diferenças e 
similaridades entre a vida 
hoje e a vida no passado.

fotografias dos 
vários estágios da 
vida. 

•Criar oportunidades 
para a criança falar 
de eventos 
guardados na 
memória. 

•Oportunidades para a 
criança descrever o 
que está 
acontecendo. 

•Oportunidades para a 
criança falar de 
planos futuros. 

•Relacionar causa e 
feito com as 
experiências reais e 
pessoais (falar sobre 
o que 
motivou/provocou o 
ocorrido na sala de 
aula, no parque etc.) 

•Extrair causa e efeito 
das estórias lidas 
(ex: explicar as 
razões pelas quais os 
eventos aconteceram 
do jeito que 
aconteceram, ou 
porque os 
personagens se 
sentiram deste ou 
daquele jeito). 

•Conjectura sobre o 
que poderia 
acontecer na estória 
lida se as condições 
ou escolhas fossem 
diferentes (ex: “O 
que aconteceria 
se...?”) 

•Construir um 
entendimento de 
história a partir de 
sua própria família 

para descrever a 
relação causa-efeito 
no contexto das 
estórias e também de 
suas experiências 
pessoais. 

•Começa a entender 
as conseqüências de 
suas próprias ações e 
escolhas. 

•Representa eventos 
passados nos seus 
desenhos e jogos 
dramáticos. 

•Gosta de organizar 
álbuns de fotografias 
da história da turma 
da escola e vê-los e 
re-lembrar dos 
eventos passados. 

•Identifica 
similaridade e 
diferença entre 
diferentes tipos de 
famílias, 
construções, objetos 
culturais, etc. 

•Começa a entender e 
respeitar as 
diferenças entre as 
pessoas e culturas. 
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2. GEOGRAFIA 
 

•O engajamento em 
experiências que possibilitam 
construir o entendimento de 
localização e direção 
espacial. 

•Aquisição do vocabulário de 
termos espaciais: em cima, 
em baixo, na frente, atrás, 
direto, vira, a direita, a 
esquerda, próximo, distante, 
perto, longe, entre. 

(ex; examinar fotos 
de seus pais, mães  
e/ou responsáveis 
que também foram 
bebês e crianças). 

•Começar a usar e 
entender os títulos 
dos membros da 
família (primo/a, 
tio/a, avó, avô, 
bisavô, bisavó). 

•Registrar no desenho 
os membros de sua 
família e nomeá-los. 

•Entender o que 
aconteceu a muito 
tempo atrás através 
da leitura de livros 
apropriados para a 
idade das crianças. 

•Experimentar fazer 
coisas diárias usando 
instrumentos 
culturalmente 
diferentes (ex: comer 
usando diferentes 
tipos de instrumentos 
apropriados). 

•Brincar com 
brinquedos de 
diferentes culturas e 
épocas. 

 
 

•Andar pelo bairro e 
perceber os prédios, 
lojas, parques, etc. 

•Ouvir de adultos os 
termos (em cima, em 
baixo, na frente, 
atrás, direto, vira, a 
direita, a esquerda, 
próximo, distante, 
perto, longe, entre) 
que indicam 
localização espacial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

•Nomeia o seu Estado 
e cidade. 

•Informa seu 
endereço 

•Identifica o nome da 
sua escola e as 
características do 
prédio. 

•Usa os termos de 
localização espacial 
durante conversas e 
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•A participação em atividades 
de simples mapeamento dos 
diversos espaços que 
compõem os ambientes de 
vida da criança (ex: a sala de 
aula,a escola, casa da família, 
casa dos avôs e avós, a rua 
onde mora, o bairro, a 
cidade, etc.). 

•O desenvolvimento do 
entendimento de localização 
referencial (Ex: onde a 
criança está em relação a 
escola? Quem mora mais 
longe da escola? Mais 
perto?) 

•A compreensão do que é 
endereço e como se organiza 
os endereços na cidade (ex: 
cada casa tem um número, 
cada rua tem um nome, etc.) 

•O conhecimento dos prédios, 
serviços e meios de 
transportes oferecidos pela 
cidade onde mora. 

•O desenvolvimento das 
idéias de que uma parte da 
terra é coberta de água, outra 
de árvores, outra de areia e 
de que algumas partes são 
planas e outras tem relevo 
(montes, morros e 
montanhas). 

•A identificação de mapas. 

•A aprendizagem inicial das 
funções dos mapas (Ex; são 
desenhos de lugares e as 
pessoas usam mapas para 
saberem onde elas estão e 
como elas chegam a um 
lugar saindo de um outro 
lugar) e como usá-los. 

•O entendimento inicial do 
globo terrestre enquanto 
instrumento de representação 
da Terra. 

tanto em atividades 
de movimentação 
corporal como em 
atividades de 
construção de 
espaços físicos 
(maquetes etc.). 

•Participação em uma 
variedade de 
experiências que 
desenvolve e reitera 
os conceitos 
relacionados a 
direcionalidade (ex: 
construção com 
blocos, mapas feitos 
na sala de aula; 
mover o corpo em 
um circuito de 
obstáculos, circuito 
de corrida de 
carrinhos) 

•Participação em 
jogos dramáticos 
relacionados a 
viagens (viajar de 
carro, de trem) e 
exploração de 
lugares diferentes 
(montanhas, 
florestas, etc.) 

•Oportunidades para 
representar (através 
de desenhos, 
construção com 
blocos de madeira, 
jogos dramáticos, 
maquetes, etc.) os 
espaços físicos que 
lhe são conhecidos 
(ex: suas casas, 
praias, escola, etc.) 

•Descrever aspectos 
da paisagem de 
lugares conhecidos 
ou de caminhos 
conhecidos (Ex: 

jogos. 

•Usa os termos de 
direcionalidade nas 
conversas e jogos. 

•Sabe dizer o que é 
um mapa. 

•Consegue seguir as 
direções de um 
simples mapa. 

•Representa detalhes 
característicos de sua 
casa nos desenhos. 

•Menciona termos 
específicos de 
referenciais físicos 
quando explica 
localizações 
conhecidas (Ex: “O 
parque fica perto do 
mercado”). 

•Usa os termos para 
descrever ambientes 
naturais em seus 
jogos e brincadeiras 
(Ex: praias, ilhas, 
rio, lago, lagoas, 
cachoeiras, oceanos, 
montanha, pico, 
floresta, reserva). 

•Reconhece paisagens 
diferentes. 

•Identifica vários 
meios de transportes 
usados na sua 
cidade. 

•Sabe de alguns 
serviços de sua 
cidade (correios, 
bombeiros, 
ambulância). 

•Fala da família. 

•Cita jogos e 
brincadeira do 
passado e atual. 
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“quando você vem 
para a escola, o que 
você vê no 
caminho?”) 

•Familiarização com 
os símbolos 
presentes na 
comunidade (Ex: 
sinais de trânsito, 
nomes de ruas, sinais 
de ponto de ônibus) 

•Oportunidades para 
aprender e usar o seu 
endereço e 
localização 
referencial (ex: jogo 
de adivinhação “eu 
estou pensando em 
uma criança que 
mora na Rua dos 
Pelicanos. Vocês 
sabem quem mora 
nesta rua?”) 

•Ser introduzido 
através de várias 
ações (leitura de 
estórias, jogos de 
faz-de-conta, jogos 
de quebra-cabeças, 
etc.) aos termos que 
se referem aos 
aspectos naturais do 
meio ambiente da 
criança (Ex: praias, 
ilhas, rio, lago, 
lagoas, cachoeiras, 
oceanos, montanha, 
pico, floresta, 
reserva). 

•Uso, sempre que 
significativo, do 
globo. 

•Criação de mapas 
simples para guiar 
brincadeira de “caça 
ao tesouro” 

•Pesquisar paisagens 

•Representa através 
do teatro, mímica, 
desenho, construção 
de maquetes, etc. As 
transformações 
percebidas no seu 
bairro, casa, escola, 
parque, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

•Reconhecimento de 
paisagens naturais ou 
modificadas pelo homem. 

•O manuseio e a leitura do 
globo terrestre em 
situações significativas 
para a criança.
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3. RELAÇÕES SOCIAIS 

•O desenvolvimento do 
entendimento da função das 
regras, da idéia de justiça, de 
responsabilidade pessoal e 
autoridade através de 
experiências significativas 
para a criança. 

•A aprendizagem dos 
conceitos que os termos 
aplicáveis na descrição de 
caráter exprimem (ex: 
honestidade, coragem, 
respeito, meiguice, amizade, 
justo). 

•Oportunidades para construir 
o respeito às diferenças 
individuais de toda e 
qualquer natureza. 

•Oportunidades para começar 
a entender sobre as 
necessidades da família e o 
papel do trabalho em relação 
ao suprimento destas 
necessidades. 

•A participação no contexto 
escolar de tarefas que 
contribuem para a 
comunidade da sala de aula. 

•Oportunidades para começar 
a entender sobre as 
conseqüências de seus atos. 

•Oportunidades para começar 
a entender de que alguns 

modificadas pelo 
homem no seu 
bairro. 

•Utilizar fotos para 
ver como o homem 
transformou os 
lugares. 

 
 
 
 
   

•Conversar sobre o 
porque que nós 
precisamos de regras 
de convívio social 
para proteger o 
direito de todos e 
criar um ambiente 
seguro e feliz de 
aprendizagem e 
brincadeiras. 

•Participar na criação 
e desenvolvimento 
de regras e novas 
regras quando for 
necessário. 

•Ser ajudado a 
reconhecer que cada 
lugar tem suas 
próprias regras e 
que, talvez, estas 
regras sejam 
diferentes (Ex: 
regras da escola é 
diferente das regras 
de casa, do hospital, 
da biblioteca etc.) 

•Oportunidades para 
exercitar 
responsabilidade e 
fazer escolhas na 
rotina diária e nas 
brincadeiras. 

•Executar as tarefas 
para as quais foi 

 

•Dá exemplo de 
regras e as razões 
para tais. 

•Demonstra entender 
a relação causa-
efeito através de 
explicações de 
porque as coisas 
aconteceram do jeito 
que aconteceram. 

•Começa a cuidar de 
suas próprias 
necessidades de 
forma independente. 

•Sabendo onde estão 
os objetos de escrita, 
desenho, os jogos, os 
livros, os 
brinquedos, os 
blocos de madeira, 
as roupas- de faz-de-
conta e etc., a 
criança acessa estes 
materiais de forma 
autônoma e participa 
na sua arrumação 
após o uso. 

•Se responsabiliza por 
fazer tarefas simples. 

•Dá exemplos de 
alguns aspectos de 
atributos de caráter 
como: honestidade, 
coragem, amizade, 
etc... 
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recursos são limitados e, 
portanto, todos precisam 
conservar os materiais. 

            Oportunidades para          
começar a entender sobre 
algumas tecnologias e como 
estas afetam a vida diária 
das pessoas. 

designado (ex: 
ajudar na preparação 
para o lanche). 

•Participação em 
atividades em grupos 
pequenos de forma 
colaborativa. 

•Ouvir estórias (lidas 
e contadas) sobre 
personagens que 
possuem valores 
humanitários fortes. 
Discutir estes 
valores. 

•Engajamento em 
jogos dramáticos que 
dramatizem os 
papéis dos membros 
da família, suas 
responsabilidades, e 
os valores de caráter 
dos personagens do 
jogo. 

Discutir sobre conservação e 
desperdício. 

 

 

 

 

 

 

•Narra experiências 
pessoais nas quais 
viveu uma situação 
de compra (ex: foi ao 
mercado com a mãe, 
pai e/ou responsável 
comprar frutas. A 
mãe pagou com 
dinheiro). 

•Algumas vezes 
dramatiza que ela é 
um trabalhador 
(professor/a, 
padeiro/a, médico/a, 
o/a dentista) e 
associa o uso de 
instrumentos 
específicos a 
profissão 
dramatizada. 

•Expressa 
entendimento do 
custo das coisas (ex: 
isto é muito caro, isto 
é muito barato) 

•Fala com a avó, avô 
ao telefone em um 
jogo dramático. 
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1-CLASSIFICAÇÃO 

•Oportunidades para a criança 
separar, categorizar e 
classificar uma variedade de 
objetos seguindo apenas um 
atributo inicialmente (cor, 
forma, tamanho, número, 
função) 

•Oportunidades para a criança 
separar, categorizar e 
classificar uma variedade de 
objetos seguindo dois ou 
mais atributos (cor, forma, 
tamanho, número, função) 
com o desenvolvimento de 
mais habilidades. 

2- SERIAÇÃO

•A separação de objetos 
segundo a variação de 
tamanho e outras dimensões 
em grupos contendo maior e 
menor, mais escuro e mais 
claro. 

•Separação e ordenação de 
objetos que variam em 
dimensões de tamanho ou 
outras (como cor) seguindo 
uma determinada orientação 
(ex: do maior para o menor, 

 

•Agrupar objetos com 
uma mesma 
característica em 
duas categorias (ex: 
objetos de cor 
vermelha e outros de 
cor verde; objetos 
grandes e pequenos) 

•Agrupar objetos com 
uma mesma 
característica em três 
ou mais categorias 
(ex: objetos 
pequenos, médios e 
grandes; ou objetos 
pequenos e vermelho 
e objetos grandes e 
verdes) 

•Comparar a 
contrastar 
similaridades e 
diferenças. 

 
 

•Ordenar 6 ou 8 
objetos que variam 
de comprimento, 
tamanho, textura ou 
cor. 

•Propiciar o trabalho 
em pequenos grupos 
e o compartilhar de 
idéias de como esta 
seriação pode ser 
feita. 

•Utilização de 

•Classifica objetos de 
acordo com uma ou 
mais categorias 
construídas. 

•Usa vocabulário que 
expressa idéias de 
comparação e 
contraste. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

•Separa os objetos e 
consegue ordená-los 
de acordo com 
critérios de seriação. 

•Usa vocabulário 
apropriado. 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DO PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
NAS SEGUINTES ÁREAS É 

POSSIBILITAR:

EXEMPLO DE POSSÍVEIS 
EXPERIÊNCIAS 

EDUCATIVAS 

INDICADORES 
OBSERVÁVEIS

Matemática: Classificação, Seriação,
Números, Formas Geométricas e Medidas
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ou do menor para o maior. 
Do tom de cor mais escuro 
para o tom de cor mais claro, 
etc.) 

 

3- NÚMERO

•A criança ver e ouvir o nome 
dos numerais em contextos 
significativos de 
aprendizagem. 

•A manipulação e a 
quantificação de diversos 
materiais concretos. 

•Oportunidades significativas 
para contar objetos em 
diferentes tipos de arrumação 
(ex: objetos em alinhamento 
horizontal, alinhamento 
vertical, em círculo, soltos, 
grudados, etc.) e com 
aumento gradual de 
quantidades. 

•Oportunidades significativas 
para contar ações e eventos 
em situações que as crianças 
sintam necessidade. 

•O desenvolvimento do 
conceito de que o último 
numeral recitado representa a 
totalidade do conjunto 
contado (cardinalidade ou 
quantidade). 

•Uso da contagem para 
resolver situações problemas 
durante as interações entre as 
crianças. 

•O uso de materiais concretos 
para criar um entendimento 
da composição dos numerais. 

•O uso de materiais concretos 
em agrupamento e 
desagrupamento de 
quantidades para resolver 
simples problemas de adição 
e subtração. 

materiais concretos 
seriados em vários 
jogos e brincadeiras. 

 
 
 

•Jogar jogos, ouvir 
estórias, poesias e 
músicas que 
contenham números 
e a seqüência 
numérica. 

•Brincadeiras de roda 
que utilizam 
contagem (ex: 
compadre rato; 
um,dois,feijão com 
arroz). 

•Usar materiais 
concretos para a 
manipulação e 
estabelecimento de 
correspondência um-
para-um (ex: 5 
copos, 5 pratos e 5 
colheres para cinco 
crianças na festa de 
faz-de-conta) 

•Contar pequenas 
seqüências de forma 
significativa (ex: 3 
bolachas para cada 
criança no lanche; 4 
degraus da escada 
que vai ao parque; 2 
olhos para serem 
grudados no coelho). 

•Contar os pulos que 
o colega deu 
(evento). 

•Contar vários tipos 
de objetos grandes a 
disposição da criança 
para construir o 
entendimento de 
quantidade (ex: 3 
blocos, 3 pratinhos, 

 
 
 
 

•Demonstra 
curiosidade e 
interesse pelos 
números. 

•Interessa-se pelos 
brinquedos que 
possuem números. 

•Pergunta sobre o 
significado dos 
números encontrados 
em objetos e 
brinquedos. 

•Aponta para cada 
objeto e diz um 
numeral 
correspondente. 

•Ao final da 
contagem anuncia a 
quantidade 
registrada. 

•Usa palavras-
numerais em sua 
brincadeiras e jogos 
para diversos 
objetivos. 

•Relaciona número e 
numerais 
(inicialmente para 
numerais menores e 
progressivamente 
amplia) 

•Quantifica objetos 
ou eventos em suas 
narrativas. 

•Usa materiais 
concretos, desenhos, 
ou ações corporais 
para demonstrar 
conceitos numéricos 
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•Oportunidades para usar 
números em diferentes 
contextos e com diferentes 
objetivos (ex: número de 
telefone, número da casa, 
idade, tamanho do sapato, 
etc.). 

•Oportunidades significativas 
para a criança recitar a 
seqüência numérica até 30 ou 
mais (objetivo a ser atingido 
até o final do período da 
Educação Infantil). 

•A experiência de contagem 
invertida (de traz para frente) 
começando do numeral 10 
até o 0. 

•A comparação de diferentes 
magnitudes através de 
materiais concretos (ex: que 
conjunto tem mais? Qual o 
conjuntos que tem menos? 
Os conjuntos tem o mesmo 
número de objetos?). 

•O entendimento da 
organização ordinal da linha 
numérica. 

•O engajamento em atividades 
que usa numerais em formato 
ordinal (ex: primeiro, 
segundo, terceiro, quarto, 
etc.). 

•O uso de símbolos (ex: 
marquinhas, depois 
numerais) para representar 
quantidades. 

•A leitura de numerais e o 
reconhecimento de sua 
escrita. 

 
 
 
 
 
 

3 bonecas.) 

•Encorajar o uso do 
corpo em 
representação 
numérica (ex: contar 
nos dedos) 

•Jogar com materiais 
concretos o jogo 
“Quantos jeitos 
diferentes eu posso 
fazer o 5” para 
entender a 
composição do 
numeral (ex: 1+4; 
2+3; 3+2; 4+1) 

•Organização de 
objetos numerados 
no ambiente para as 
crianças usarem nos 
seus jogos 
dramáticos (ex: 
telefone, relógio, 
maquina 
registradora, 
calculadora, fita 
métrica, metro, 
relógio, etc.) 

•Montar um 
mercadinho para as 
crianças brincarem 
de fazer compras. 

•Utilização de 
calendário para 
marcar os dias do 
mês, as datas de 
aniversário, e os 
meses do ano. 

•Utilização de 
materiais concretos 
para resolver simples 
problemas de adição 
e subtração 
apresentados 
oralmente (ex: José 
ganhou1 brinquedo 
de seu pai e 3 de sua 
avó. Quantos 

(ex: dá dois blocos, 
desenha dois traços 
ou mostra dois dedos 
para expressar a 
quantidade 2) 

•Nomeia e identifica 
os numerais escritos. 

•Alinha objetos e 
descreve suas 
posições como 
primeiro, segundo, 
terceiro. 

•Conta corretamente 
até 10. 

•Conta corretamente 
até 20 (oralmente).

•Conta corretamente 
até 30 ou mais 
(oralmente).

•Recita os numerais 
em seqüência correta 
até 30 ou mais (no 
final da EI). 

•Demonstrar entender 
os princípios da 
adição e subtração. 

•Entende a ordenação 
da linha numérica.  

•Participa em 
atividades de 
estimativa com 
interesse e 
curiosidade pelo 
resultado final. 
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brinquedos ele/ela 
ganhou somando 
todos os brinquedos 
juntos?”) 

•Oportunidades para a 
criança comparar 
conjuntos e julgar 
equivalência ou 
magnitude (ex: qual 
tem mais?) 

•Apontar para o/a 
primeiro/a da fila e 
o/a último/a da fila. 
Colocar o/a 
segundo/a e o/a 
terceiro/a bloco em 
cima do outro. 

•Ter a linha numérica 
exposta na sala de 
aula. 

•Brincar de adivinhar 
que número eu estou 
pensando (Ex; é o 
número que vem 
antes do 4 e depois 
do 2) 

•Andar pela escola e 
registrar quantas 
árvores tem (usando 
marquinhas), ou 
quantos livros tem 
na sala. Ou quantos 
meninos e meninas 
tem. Ou, quantas 
crianças tem seus 
nomes começando 
com a letra J. 

•Brincar de bingo e 
outros jogos de 
dados que envolve a 
relação entre 
quantidade e 
numeral. 
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 4- FORMAS GEOMÉTRICAS

•A construção do 
conhecimento das formas 
geométricas básicas (círculo, 
quadrado, retângulo, 
triangulo) através de 
materiais concretos, jogos e 
brincadeiras. 

•A construção do 
conhecimento das formas 
tridimensionais básicas 
(cubo, cone, pirâmide, 
esfera) através de materiais 
concretos, jogos e 
brincadeiras. 

•A construção do 
entendimento de 
direcionalidade, posição no 
espaço, e relativa posição no 
espaço. 

 

 
 5- MEDIDAS

•Oportunidades para ouvir e 
usar termos de medidas 
(maior, menor, mais, menos, 
pequeno, grande, curto, 
comprido, grosso, fino, 
profundo, raso, cheio, vazio, 
pesado, leve) através de 
materiais concretos, jogos e 

 

     •Identificar as 
características de 
cada forma 
geométrica. 

•Brincar de pular nas 
formas desenhadas 
no chão (vamos 
pular no quadrado, 
agora no círculo) 

•Identificar as formas 
geométricas ao redor 
no ambiente escolar. 

•Construir figuras 
usando as formas 
geométricas. 

•Brincar com blocos 
de construção 
tridimensionais. 

•Construir pirâmides, 
cubos e cones. 

•Usar o próprio corpo 
para explorar os 
conceitos 
relacionados a 
posição e relativa 
distância (em cima, 
em baixo, alto, 
baixo, em frente, 
atrás, perto, 
próximo, distante, 
separado, juntos, 
além) através de 
dança, construção 
com blocos, 
brincadeira e jogos. 

 

•Medir água, areia, 
arroz, feijão usando 
vários recipientes.

•Construir com os 
blocos de madeira e 
medindo 
comprimento e altura 

  

     •Perceber se as 
crianças são capazes 
de identificar as 
formas geométricas. 

•A criança usa o 
nome das formas 
geométricas para 
descrevê-las. 

•Utiliza formas 
geométricas em seus 
desenhos, pinturas e 
colagens. 

•Compara e encontra 
o par para diferentes 
formas geométricas 
mostradas em 
rotações diferentes. 

•Descreve a 
composição de cada 
forma geométrica 
(ex: o circulo é 
redondo, o triângulo 
tem três lados) 

•Identifica e nomeia 
as figuras 
tridimensionais. 

•Usa linguagem 
apropriada para 
indicar posição dos 
objetos ou pessoas 
no espaço. 

 
 
 
 

•Demonstra entender 
termos comparativos 
tais como “meu 
amigo é maior que 
eu” ou “a minha 
cobra é mais longa 
de todas.” 
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brincadeiras. 

•O uso de unidades de 
medidas não-convencionais 
(mãos, blocos, palito de 
picolé, ampulheta) na 
medição de comprimento e 
altura, tempo. 

•Comparação de objetos do 
mesmo tamanho, 
comprimento, largura e peso. 

•À criança torna-se 
familiarizada com as 
unidades de medida padrão e 
a terminologia para 
comprimento (metros, 
centímetros), peso (quilo e 
gramas) e volume (litros). 

• À criança tornar-se 
familiarizada com os 
instrumentos e unidades de 
medida padrão na medição 
do tempo 
O engajamento em 
atividades que promovam o 
uso de medidas na culinária. 

da construção. 

•Comparar peso, 
tamanho e 
comprimento de 
vários objetos. 

•Usar balanças para 
comparar pesos, uso 
de metros para 
medir, uso de 
relógios e 
cronômetros para 
medir o tempo. 

•Usar materiais não 
convencionais para 
medir. (ex: quantos 
paus de picolé é a 
distância da casa 
para a escola neste 
desenho? Ou, usar 
um pedaço d fita 
para saber o tamanho 
da circunferência da 
melancia) 

•Comparar o tamanho 
de vários objetos do 
dia-a-dia (ex: colocar 
um monte de sapatos 
um do lado do outro 
e comparar os 
tamanhos) 

• Medir o tamanho das 
crianças usando 
blocos de 
construção. 
Cozinhar usando 
vários instrumentos 
de medição de 
líquidos e sólidos. 

 

 

 

 

•Usa linguagem 
matemática 
apropriada em jogos 
e brincadeiras 
envolvendo 
mesuramentos. 

•Elabora 
experimentos com 
medidas e comunica 
os resultados (ex: 
“eu usei 5 copos para 
encher o balde” ou 
“Felipe mede 12 
blocos e Pedro 10”) 
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1-LINGUAGEM MUSICAL 

•Oportunidades para as 
crianças ouvirem sons, 
músicas instrumentais e 
canções. 

•Oportunidades para cantar e 
ouvir grande variedade de 
músicas de sua própria 
cultura e de culturas 
diferentes. 

•À criança o uso da música 
para expressar sentimentos e 
pensamentos. 

•Tocar simples instrumentos 
independentemente ou em 
grupo. 

 

2- LINGUAGEM CORPORAL: 
Movimento, dança e drama. 

•Oportunidades para as 
crianças usarem os 
movimentos corporais para 
expressar emoções e 
pensamentos. 

•A experimentação de 
atividades e vocabulário 
relacionado com equilíbrio, 
força e flexibilidade. 

•A criança responder a uma 
variedade de ritmos através 
de seus movimentos 
corporais. 

•Oportunidades para 

 

•Cantar variadas 
canções em grupo. 

•Ouvir canções de 
outras culturas. 

•Acompanhar 
ritmicamente com 
instrumentos de 
percussão canções e 
músicas 

•Ter acesso livre aos 
instrumentos 
musicais e usá-los 
quando sentir 
necessidade e 
vontade. 

•Ouvir músicas 
instrumentais sempre 
que possível. 

•Ir a concertos. 
 
 
 

•Jogos de faz-de-
conta que exige 
movimentação 
corporal (“agora eu 
sou um sapo – 
pula,pula, pula – 
agora eu nado no rio 
- mexe braços e 
pernas-“) 

•Composição de 
poses corporais 
imitando objetos ou 
elementos da 
natureza que exige 
equilíbrio e 

 

•Canta canções 
sozinha quando 
envolvida no seu 
brincar. 

•Canta canções no 
grupo. 

•Presta atenção 
quando canções 
novas são 
introduzidas no 
grupo. 

•Bate palma no 
ritmos das canções 
conhecidas. 

•Acompanha 
ritmicamente com 
percussão. 

 
 
 
 
 
 

•Gosta de ver e 
participar de 
performance de 
dança. 

•Usa de vários 
movimentos 
corporais e faciais 
nos seus jogos e 
brincadeiras. 

•Gosta de dançar 
livremente. 

•Gosta de ver 
espetáculos teatrais 
de diferentes tipos 

OBJETIVO DO PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
NAS SEGUINTES ÁREAS É 

POSSIBILITAR:

EXEMPLO DE POSSÍVEIS 
EXPERIÊNCIAS 

EDUCATIVAS 

INDICADORES 
OBSERVÁVEIS

Linguagens Artísticas
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participar e usar os jogos 
dramáticos para expressar 
idéias, emoções e 
pensamentos. 

•Oportunidades para as 
crianças criarem cenários e 
figurinos e adereços para 
seus jogos dramáticos. 

 
 

3- LINGUAGEM VISUAL E 
PLÁSTICA

•Oportunidades para as 
crianças criarem trabalho 
artístico original para 
expressar pensamentos, 
imagens, emoções. 

•A criação de objetos 
artísticos bi- e tri-
dimensional. 

•A exploração e 
experimentação de materiais 
molhados (tinta, aquarela) e 
secos (giz, giz de cera, giz 
pastel, carvão, lápis, canetas, 
papel, tecido) em suas 
criações visuais. 

•A exploração e 
experimentação de diferentes 
cores e as emoções 
desencadeadas pelas 
mesmas. 

•Uso de vocabulário 
apropriado para descrever 
seu trabalho (cores 
fortes,vibrantes, linhas retas, 
linhas curvas). 

•A leitura e apreciação de 
trabalhos de outros artistas 
contemporâneos ou antigos. 

flexibilidade. 

•Dança livre. 

•Criação de jogos 
dramáticos a partir 
do interesse das 
crianças. 

•Construção de 
figurinos e adereços 
para as peças 
teatrais. 

 
 
 
 

•Criar um ambiente 
onde os materiais 
para a criação de 
trabalhos plástico-
visuais estejam ao 
acesso livre e 
independente da 
criança. 

•Engajamento em 
atividades de criação 
de esculturas e 
objetos. 

•Colocar vários 
materiais disponíveis 
para as crianças 
experimentarem em 
suas criações. 

• Promover conversas 
sobre os trabalhos 
feitos pelo grupo. 
Leitura de estórias 
sobre artistas, ou 
folheação de livros 
de pintura de vários 
artistas. 

 

(teatro de bonecos, 
teatro de sombras, 
teatro de mímica) 

•Dramatiza diversas 
situações do 
cotidiano. 

•Usa roupas e 
adereços em suas 
dramatizações. 

 
 
 
 
 
 

•Escolhe pintar, 
desenhar e construir 
alguma coisa de 
materiais brutos 
(argila, barro) 

•Cria desenhos e 
pintura sem precisar 
muito dos outros 
para idéias. 

•Ativamente 
experimenta com 
diversos materiais. 

•Usa materiais 
artísticos para 
representar situações 
específicas e pessoas 
específicas. 

•Desenha com 
progressivo aumento 
de detalhes. 

•Usa tons fortes e 
claros em suas 
pinturas. 

            Pede para ver livros  
e pintura e desenhos. 
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1- HABILIDADES 
INVESTIGATIVAS 

•Oportunidades para a criança 
explorar, examinar e 
descrever objetos e materiais 
termos de suas propriedades, 
características, capacidades, 
similaridades e diferenças. 

•Oportunidades para a criança 
observar e buscar respostas 
para perguntas com o auxílio 
de adulto interessados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

•Ter uma espaço na 
sala de aula 
destinado ao estudo, 
observação e 
exploração e 
conceitos e matérias 
de ciências com: 
pedras, conchas, 
vários tipos de solo, 
sementes, animais, 
livros sobre animais 
e plantas. 

•Examinar objetos e 
fenômenos naturais 
fora da sala de aula 
(no parque, em 
caminhadas) 

•Planejar e conduzir 
investigações 
simples com a 
orientação de adultos 
engajados. 

•Descrever objetos e 
materiais 
identificando suas 
similaridades e 
diferenças (a 
massinha é flexível,  
macia e leve que a 
argila; ou falar dos 
detalhes de 
diferentes folhas de 
diferentes árvores) 

•Falar sobre as 
“teorias” das 
crianças acerca do 
mundo a sua volta. 

•Comenta sobre suas 
observações de 
objetos e organismos 
vivos. 

•Usa os sentidos para 
explorar e observar 
materiais e 
fenômenos naturais. 

•Faz perguntas sobre 
eventos, fenômenos, 
objetos e organismos 
vivos observados. 

•Comunica suas 
observações através 
de discussões, 
desenhos. Gráficos 
simples etc. 

•Faz perguntas 
especulativas do tipo 
“Como seria se...” 

•Oferece explicações 
para suas 
observações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO DO PROGRAMA 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
NAS SEGUINTES ÁREAS É 

POSSIBILITAR:

EXEMPLO DE POSSÍVEIS 
EXPERIÊNCIAS 

EDUCATIVAS 

INDICADORES 
OBSERVÁVEIS

Ciências
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2- CIÊNCIAS FÍSICAS

•Oportunidades para a criança 
investigar diferentes 
matérias. 

•Oportunidades para a criança 
explorar as propriedades de 
líquidos, sólidos e gases que 
são encontrados no cotidiano 
da criança. 

•Oportunidades para a criança 
explorar uma variedade de 
materiais naturais e materiais 
feitos pelo homem através de 
experiências sensoriais. 

•Oportunidades para a criança 
comparar as propriedades de 
objetos conhecidos e 
desconhecidos usando o 
vocabulário apropriado. 

•Oportunidades para a criança 
descrever os efeitos de forças 
básicas (vento, gravidade, 
ondas) 

•Uso de vocabulário 
apropriado para descrever 
todas as experiências 
vivenciadas. 

 

•Classificar objetos e 
materiais baseado 
em suas 
características. 

•Experimentar 
misturar materiais 
comuns e descrever 
seus resultados 
(farinha de trigo, 
bicarbonato de 
sódio, água, amido 
de milho, sal, 
vinagre, óleo, 
anilina)

 
 

•Separar, agrupar e 
classificar materiais 
diferentes com base 
em suas 
propriedades e 
explicar os critérios 
usados na 
classificação. 

•Brincar com água, 
areia, massa. 

•Explorar a 
transformação dos 
materiais através do 
congelamento, 
derretimento, 
dissolvição, 
combinação, difusão, 
reconstrução, força 
física, etc. 

•Sentir e usar uma 
variedade de 
materiais naturais 
(algodão, lã, pêlo, 
madeira, couro) e 
feitos pelo homem 
(plástico, papel, 
nylon) para aprender 
suas características e 
capacidades. 

•Falar sobre os 
materiais naturais e 

 

•Usa vocabulário 
apropriado para 
descrever suas 
investigações, 
observações e 
resultados. 

•Agrupa e descrimina 
diversos tipos de 
materiais. 

•Descreve 
similaridades e 
diferenças entre 
materiais. 

•Descreve algumas 
propriedades básicas 
de líquidos e sólidos 
(a água é molhada; 
as pedras são duras) 

•Descreve as 
mudanças nos 
ingredientes durante 
jogos dramáticos e 
aulas de culinária. 
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3- CIÊNCIAS DA TERRA

•Oportunidades para a criança 
observar e investigar as 
estações do ano e as 
mudanças de cada estação. 

•Oportunidades para a criança 
explorar a terra (pedras, tipos 
de terra), o céu (nuvens, sol, 
lua, estrelas) e o ar (pressão). 

•Oportunidades para a criança 
observar e descrever os 
efeitos da luz do sol e da 
sombra. 

•Oportunidades para a criança 
observar e descrever os 
fenômenos naturais que se 
repetem, como o dia e a 
noite. 

•Oportunidades para a criança 
participar em atividades 
relacionadas na preservação 
do meio ambiente. 

•O uso de vocabulário 
apropriado em suas 
comparações e descrições.

os feitos pelo 
homem. 

•Construir estruturas 
com diversos 
materiais para 
explorar o que 
funciona e o que não 
funciona. 

 
 
 

•Discutir como as 
estações do ano 
afetam a vida diária 
(tipos de roupas para 
cada estação, 
atividades de cada 
estação). 

•Encher recipientes 
com diferentes tipos 
de terra e dar lentes 
de aumento para as 
crianças observarem 
cada tipo. 

•Cavar e observar os 
diferentes tipos de 
solo. 

•Examinar e 
comparar diferentes 
tipos de pedras. 

•Observar os 
organismos vivos 
(plantas, insetos, 
animais) em seu 
habitat. 

•Examinar as nuvens 
do céu e discutir sua 
formação. 

•Observar o dia e 
desenvolver o 
vocabulário para 
descrever 
especificidades 
(nublado, chuvoso, 
frio, quente, com 
vento) 

 
 

•Saber os termos 
relacionados as 
ciências da terra 
(solo, terra, ar, rocha, 
pedras, etc.) 

•Usa vocabulário 
apropriado em sua 
descrições de 
fenômenos 
observados. 

•Envolve-se em 
comparar 
similaridades e 
diferenças. 

•Descrever ou 
representar as 
diferenças 
observadas entre dia 
e noite; entre as 
estações do ano; 
entre os diferentes 
tipos de solo; entre 
os diferentes tipos de 
rochas, etc. 

•Descrever ou 
representar alguns 
efeitos observados 
da luz do sol. 

•Descrever ou 
representar o 
reconhecimento de 
que o tempo e a 
temperatura muda de 
um dia para outro e 
de uma estação para 
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4- CIÊNCIAS DOS 
ORGANISMOS VIVOS

•O engajamento das crianças 
em experiências 
significativas pelas quais elas 
podem construir o 
entendimento de que os 
animais (incluindo os 
humanos) e as plantas são 
seres vivos que crescem, se 
reproduzem, e precisam de 
comida, ar e água. 

•Oportunidades para a criança 
investigar as características 
que diferencia seres vivos 
dos não-vivos. 

•Oportunidades para a criança 
experienciar de forma 
significativa os ciclos de vida 
de diversos organismos vivos 
em suas similaridades 
(cresce, desenvolve, 
reproduz e morre) e 
diferenças (vida mais longa 

•Comparar a 
temperatura dos 
objetos expostos ao 
sol e a sombra. 

•Observar o que 
acontece com as 
sombras no decorrer 
do dia. 

•Brincar com 
sombras. 

•Observar e descrever 
diferenças entre dia e 
noite. 

•Discussão e 
atividades ligadas a 
preservação do meio 
ambiente. 

•Experimentar com 
vários materiais 
sobre as 
propriedades do ar. 

 

•Observar e cuidar de 
plantas e animais 
pequenos para 
desenvolver um 
entendimento das 
necessidades vitais 
destes seres vivos. 

•Criar representações 
visuais sobre o 
crescimento das 
plantas e animais 
(gráficos de 
crescimento). 

•Observar organismos 
vivos em seu 
ambiente natural 
para aprender sobre 
seus hábitos 
(formigas, abelhas, 
borboletas). 

•Dramatizar ser um 
veterinário/a ou um 

outra. 

•Demonstrar/ou 
reconhecer algumas 
propriedades do ar, 
dos líquidos e dos 
sólidos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

•Demonstra entender 
algumas das 
necessidades dos 
organismos vivos. 

•Identifica 
organismos vivos e 
não vivos baseado 
em suas 
características. 

•Arruma fotografia 
sobre o ciclo de vida 
em seqüência. 

•Observa que plantas 
e animais têm 
diferentes estruturas 
para sobrevivência. 

•Reconhece 
diferenças entre 
diferente tipos de 
insetos, pássaros, 
peixes, plantas, 
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ou mais curta). 

•Oportunidades para a criança 
observar como plantas e 
animais se assemelham aos 
seus “pais” (bebê vaca 
parece com a vaca, uma 
mudinha de feijão se parece 
com a planta grande de 
feijão). 

•Oportunidades para a criança 
observar e nomear as 
diferentes partes das plantas 
e animais. 

•Oportunidades para a criança 
comparar as características 
de uma variedade de plantas 
e animais. 

•O engajamento em 
experiências que introduzam 
informações a respeito dos 
organismos vivos que 
habitaram a Terra no passado 
(fosseis). 

fazendeiro/a e lidar 
com animais. 

•Observar processos 
de metamorfose (de 
girino para sapo; de 
lagartas para 
borboleta). 

•Observar plantas em 
vários estágios de 
crescimento. 

•Observação dos 
animais de jardim e 
analisar e discutir 
sua relação com o 
homem e com os 
outros animais em 
uma perspectiva de 
cadeia alimentar. 

•Fazer caminhadas 
para observar 
animais e plantas e 
depois registrar as 
observações. 

•Examinar diferentes 
tipos de insetos e 
observar suas 
diferenças e 
similaridades. 

•Examinar diferentes 
tipos de plantas e 
observar suas 
diferenças e 
similaridades. 

•Observar, investigar 
e nomear as 
diferentes partes das 
plantas e flores. 

•Observar, investigar 
e nomear as 
diferentes partes do 
corpo dos animais. 

•Observar como as 
plantas novas se 
assemelham as suas 
plantas mães. 

flores e etc. 
Demonstra interesse em 
querer saber sobre os 
organismos que habitavam a 
Terra no passado.
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•Observar como os 
diferentes tipos de 
filhotes animais se 
assemelham aos seus 
pais animais. 

       •Classificar os 
animais e plantas por 
espécies. 
Observar as 
diferenças e 
similaridades dos 
animais e plantas da 
mesma espécie.
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            Ao pensar o processo de alfabetização nos dias de hoje, cumpre considerar características 
e demandas atuais no que concerne ao uso da língua escrita. Saber codificar e decodificar apenas 
não é suficiente para atender a essas novas demandas. É necessário, além do domínio, a 
apropriação do código lingüístico escrito, o que significa torná-lo próprio e, então, poder fazer 
com ele o que se fizer necessário para o exercício da cidadania, para a expressão subjetiva, para o 
registro diário das experiências vividas, para a realização das práticas sociais diárias. Dito de 
outra forma, a apropriação pressupõe o domínio do código somado aos usos sociais que esse 
código enseja, o que implica compreender alfabetização e letramento como processos que se 
inter-complementam.         

        As discussões sobre letramento (SOARES, 2001; TFOUNI, 2002; KLEIMAN, 1995) 
contemplam a temática surgida no Brasil nos últimos vinte anos, a respeito dos efeitos de se 
viver em contextos grafocêntricos, preponderantemente marcados pelo uso da escrita, e os 
reflexos dessa convivência para o desenvolvimento das pessoas, assim como as novas 
exigências  de formação escolarizada advindas do mundo do trabalho, movidas pelos avanços 
econômicos. As demandas atuais por educação formal destacam-se das demandas de anos atrás, 
época em que, para o IBGE, o critério para saber se a pessoa era alfabetizada implicava tão-
somente a escrita do próprio nome.  Hoje, para o mesmo item, o critério é saber se o cidadão é 
capaz de escrever um pequeno bilhete. Esse contexto tem se constituído campo fértil para os 
estudos sobre letramento, o qual é definido como estado e condição de quem vive em contato 
com a escrita (SOARES, 2001) e como conjunto de práticas sociais que utilizam a escrita como 
sistema simbólico (KLEIMAN, 1995). 

           As discussões sobre letramento somam-se àquelas advindas da área da alfabetização no 
sentido de atender à complexidade do processo de aprendizagem do sistema lingüístico escrito.  
Logo, importa que se tome o processo de alfabetização em duas diferentes perspectivas, porém 
interligadas: o que estamos chamando de sentido estrito e sentido amplo – domínio do código e 
uso social da escrita respectivamente. 

           O sentido amplo refere-se à perspectiva de trabalho com a língua que tem como eixo a 
textualização, isto é, o trabalho com a produção ou a leitura de textos variados pertencentes a 
diversos gêneros, inseridos em situações significativas, sob pena de utilizarmos o texto apenas 
como pretexto para práticas tradicionais de trabalho com a língua.  Essa abordagem, entretanto, 
além de explorar a dimensão textual e de construção dos sentidos, prevê a particularização para o 
nível da palavra e, desta, para a sílaba e as relações entre letras e sons – chegando ao sentido 
estrito do processo. 

         Essa proposta não exclui o estudo da sílaba e das relações entre letras e sons, o que não quer 
dizer que estamos propondo uma abordagem tradicional; estamos apenas situando este estudo no 
interior da abordagem textual, dado o uso social da escrita em uma perspectiva sócio-histórica. A 
finalidade de todo o processo continua sendo o texto, a construção dos sentidos da leitura e da 
escrita e o uso social da escrita. Tomar o texto como ponto de partida para chegar ao grafema, 
significa salvaguardar as duas facetas do processo de alfabetização: o domínio do código e o uso 
social da escrita.     

4 - ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO:

4.1 - Alfabetização e Letramento: Do Uso Social da Língua
Escrita para o Domínio do Código



- 78 -

      A concepção da alfabetização em uma perspectiva Histórico-Cultural implica, sobretudo, 
retomar a natureza social da linguagem bem como sua importância para o salto qualitativo da 
espécie, devido à necessidade do sujeito se comunicar com seus semelhantes e de transformar 
em idéia tudo o que é apreendido do mundo, ou seja, pensar e organizar na memória tudo que vê, 
sente, percebe etc. 

       Entender a linguagem como advinda das necessidades humanas revela-se fundamental para 
o processo de alfabetização em uma perspectiva Histórico-Cultural à medida que o uso da língua 
viabiliza a intercomunicação humana e permite a organização do pensamento, facultando a 
representação e a ordenação da realidade. Tomando-se a premissa de que o surgimento da 
linguagem está atrelado à necessidade humana de interação e de simbolização, fortemente 
marcados pelo contexto histórico e cultural, não há como conceber o processo de 
aprendizagem da língua escrita descolado de atividades significativas social e 
culturalmente para o sujeito aprendente. 

       A linguagem, nessa perspectiva, é o principal sistema simbólico humano e, portanto, a 
principal forma de mediação das funções psicológicas superiores, tais como atenção voluntária, 
memória ativa e  pensamento abstrato. Nesse sentido, a linguagem constitui o principal 
instrumento de mediação humana, concretizando-se por intermédio do signo, estando ele na 
função de intercâmbio social ou na função conceitual, a qual permite a organização do real, 
possibilitando a comunicação simbólica aos outros e a si próprio. A linguagem, então, é 
capacidade historicamente adquirida que faculta aos sujeitos, inseridos em contextos sociais, 
aprender uma língua, um sistema abstrato desenvolvido histórico-culturalmente, o qual se 
realiza por meio da fala e da escrita (VYGOTSKY,1984).

       Conceber linguagem histórico-culturalmente, então, implica conceber a língua escrita como 
instrumento de mediação simbólica a favor da interação humana e do pensamento conceitual, o 
que demanda priorizar atividades que sejam significativas no processo de alfabetização, isto é, 
priorizar a textualidade como suporte do processo de ensino e de aprendizagem na escrita. 

       Estudos bakhtinianos (1992) sobre a produção lingüística e o papel do outro na composição 
discursiva do sujeito somam-se aos postulados de Vygotsky, para quem “[...] a escrita quer ser 
relevante à vida, [...] deve ser incorporada a uma tarefa necessária e relevante para a vida (1984, 
p. 133). Ambos focalizam o papel do interesse, da intencionalidade e da finalidade das 
atividades humanas na produção de discursos, de enunciados lingüísticos, sejam eles escritos ou 
orais. Tal pressuposto exige que o processo de alfabetização seja orientado a partir do trabalho 
com textos que sejam significativos e apropriados para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 
social do alfabetizando, bem como com seus interesses e necessidades como sujeitos 
historicamente constituídos. 

4.2 - A Perspectiva Histórico-Cultural e o
Universo da Linguagem Humana
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       O processo de alfabetização, considerando a perspectiva do letramento, implica a apropriação 
da língua escrita com vista à produção e construção dos sentidos – quer para o intercâmbio social 
quer para fins de generalização do pensamento. Como vimos anteriormente, esse processo 
compreende o uso social da língua escrita e o domínio do código alfabético, que, juntos, 
correspondem à apropriação da língua escrita, da leitura e da produção escrita proficientes. Logo, 
possibilitar amplo contato com as mais variadas situações lingüisticamente significativas, 
demandando a produção escrita e oral dos mais variados textos, bem como a construção dos 
sentidos desses diferentes gêneros, constitui o eixo do processo de alfabetização. 

       Para que isso aconteça, a apropriação do sistema escrito da língua, o/a professor/a deve 
mobilizar em profundidade um conjunto de conhecimentos a respeito de como funciona e de 
como se processa esse sistema, além dos seus usos nas práticas sociais. Talvez o primeiro deles 
seja reconhecer que a língua portuguesa é uma língua de escrita alfabética, o que significa dizer 
que se compõe de segmentos mínimos, combinando-se para formar palavras e dar conta da 
construção dos sentidos que empreendemos em nossas relações interpessoais e na abstração do 
real, possibilitando criar conceitos. Assim, a aprendizagem da língua escrita significa a 
apropriação de um novo sistema lingüístico, para o qual se faz necessário desenvolver no 
alfabetizando as capacidades de:

       -  simbolizar; 

       -  identificar as formas das letras;

       - discriminar os sons no continuum da fala;

       - perceber a palavra como unidade de uso da língua. 

       Essas são capacidades necessárias ao processo de alfabetização, no que diz respeito ao 
sentido estrito desse processo, para o qual a consciência acerca da existência da palavra, da sílaba 
e das relações entre fonemas e grafemas é crucial para que a criança tenha domínio do código 
alfabético, sem esquecer, no entanto que as atividades elicitadoras dessa consciência devem ser 
significativas para a criança, constituindo-se em uma forma de interação social.

       Em se tratando do início do processo de aprendizagem da escrita e da leitura, caberá ao 
professor/a assumir o posto de escriba das produções dos/as educandos/as e de leitor/a para os/as 
mesmos/as, até que eles/as próprios/as, tendo se apropriado minimamente dos princípios de 
funcionamento do sistema alfabético, possam dar início à atividade criativa, autoral e crítica de 
escritor/a e leitor/a. 

       Cabe explicar que leitura, nessa concepção, é entendida como processo ativo, no qual o 
leitor/a interage com o autor/a por intermédio da obra textual, criando hipóteses, mobilizando seu 
conhecimento prévio em favor da construção do sentido desse texto. Assim, fica claro que esse 
processo enseja múltiplas facetas, necessitando da ativação da percepção, do processamento, da 
memória, da construção da inferência e da dedução (KLEIMAN, 1989). Ler, então extrapola o 
mero decifrar de um código em busca de um sentido único. Trata-se de constante atuação do/a 
leitor/a sobre o texto. Do mesmo modo, a escrita extrapola a mera atividade de codificação, e 
torna-se atividade cultural de manifestação da subjetividade, atividade mediadora que reflete o 
modo de ver e de entender o mundo, a realidade, de modo criativo e significativo.   

       Nesse contexto em que a alfabetização se dá por meio do processo de textualização, importa 

4.3 - Objetivos das Áreas para a Alfabetização - O Uso
da Língua Escrita para o Intercâmbio Social e

para a Generalização do Pensamento



apresentar o modo como entendemos os gêneros discursivos orais e escritos. Toda situação 
comunicativa, seja ela oral ou escrita, é ancorada pelo que Bakhtin chamou de tipos 
relativamente estáveis de enunciados compatíveis com o contexto sociocultural em que se 
encontra, bem como de acordo com a situação comunicativa. Assim, o trabalho a partir dos 
gêneros discursivos constitui-se em uma forma de abordar as várias instâncias de produção 
lingüística, de modo a promover o uso da escrita e da leitura em situações de práticas sociais 
concretas que são importantes para o pleno exercício da cidadania. 

       Cumpre salientar, ainda, que inerentemente aos gêneros discursivos está a variação 
lingüística das línguas naturais e que caracteriza os vários estratos culturais e econômicos, as 
faixas etárias e as influências regionais. Todas as línguas naturais variam de acordo com seu 
contexto sociocultural, regional e geracional (FARACO, 2005), portanto é natural que o/a 
educando/a, ao entrar na escola, traga com ele/ela o modo de falar da comunidade e/ou família 
em que está inserida. Essa característica é potencializada em se tratando de alfabetizandos/as 
adultos que trazem para a sala de aula, além da vontade de aprender, também seu conhecimento 
de mundo, suas idiossincrasias e seu modo de falar a sua língua materna. Para uma parcela 
significativa da população, esse falar não corresponde ao falar veiculado na escola e a esta 
compete permitir que os que nela aportam se apropriem da variedade padrão da língua.   
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4.4 - Os Conceitos Essenciais de Alfabetização
em Sala de Aula

Desenvolvimento
da Oralidade

Aprendizagem
da Leitura

Aprendizagem
da Escrita

•A percepção das diferentes 
formas de usar a língua oral e 
a necessidade de adequação 
da língua à situação 
comunicativa e/ou ao 
interlocutor. 

 

•A identificação da 
intencionalidade e os 
objetivos na fala alheia. 

 

•O relato de acontecimentos 
experienciados. 

 

•A oportunidade de expressar 
o entendimento acerca de 
desenhos, músicas, 
esculturas, filmes, poemas 
etc. 

 

•O direito à expressão na 
variedade lingüística de cada 
um, bem como o respeito ao 
modo de falar que caracteriza 
as várias comunidades 
reunidas em uma sala de 
aula. 

 
            A escuta da variedade padrão               

da língua em sala de aula. 

•A percepção da 
correspondência  
entre as letras da 
escrita (grafemas) e 
os sons da fala 
(fonemas). 

•A escuta de histórias, 
diariamente. 

•O reconhecimento de 
palavras e frases. 

•O reconhecimento de 
sinais diacríticos e 
de pontuação. 

•A percepção das 
diferenças entre a 
língua escrita e a 
língua falada. 

•O ensaio da leitura 
com textos 
conhecidos por 
todos. 

•A identificação das 
idéias principais do 
texto. 

•A análise e a 
discussão das idéias 
contidas nos textos. 

•O reconhecimento de 
sinais, símbolos e 
gravuras que 
auxiliam na 
construção do 
sentido do texto. 

•A leitura (com 
fluência suficiente 
para compreender) 
de um pequeno texto 
escrito em 

•A percepção da 
correspondência 
entre os sons da fala 
(fonemas) e as letras 
da escrita 
(grafemas). 

 

•A percepção do 
funcionamento da 
escrita. 

 

•A percepção das 
diferentes 
configurações do 
alfabeto. 

 

•A percepção da 
função social da 
escrita. 

 

•A elaboração 
semanal de pequenos 
textos de diferentes 
gêneros, 

necessários no dia-a-dia 
dos/as educandos/as, ainda 
que com falhas ortográficas.  

•A elaboração de 
textos com crescente 
aumento da 
complexidade 
estrutural. 

 

•A motivação para a 
produção de textos 
criativos e 
significativos para 
o/a educando/a. 
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linguagem familiar. 

•A compreensão e a 
interpretação dos 
textos lidos. 

•A identificação da 
finalidade de textos 
de diferentes 
gêneros. 

•A leitura clara com 
entonação específica 
a cada gênero 
discursivo. 

•O desenvolvimento 
da noção de 
coerência e de 
coesão no 
processamento do 
texto. 

•O reconhecimento de 
diferentes formas de 
tratar uma 
informação. 

•A compreensão e 
interpretação de 
textos portadores de 
material 

            gráfico diverso.

•A escrita de textos 
coerentes e coesos, 
usando os sinais 
gráficos de 
pontuação, nos 
vários gêneros 
discursivos, 
distinguindo-os, e 
com crescente grau 
de complexidade 
estrutural. 
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       Para levar a efeito tal proposta de alfabetização cumpre considerar os postulados da Teoria 
da Atividade, estabelecendo uma dinâmica que seja norteada por atividades significativas para 
os/as educandos/as, o que implica lidar diretamente com o aspecto de necessidade dessa 
atividade. Para Leontiev o que distinguirá as diversas atividades que empreendemos será o 
objeto dessa atividade, ou seja, o motivo real para realizar uma determinada atividade (1983). 

       Ao/à professor/a, então caberá promover atividades que criem uma demanda para o/a 
educando/a, isto é, que criem a necessidade de algo (A identificação da finalidade de textos de 
diferentes gêneros) e identificar o que pode satisfazer essa necessidade (simular práticas sociais 
nas quais esses diferentes gêneros são usados, por exemplo, pagamento de contas com cheque, 
abrir crediário, questionar o valor contido no boleto da luz, investigar a composição de um 
medicamento na bula, seguir uma receita culinária, procurar emprego nos classificados dos 
jornais, montar um equipamento seguindo as orientações contidas no manual de instrução, jogar 
segundo as regras do jogo, etc)... O que surge daí é o elemento motivacional, fundamental no 
cumprimento/atendimento a essa necessidade.  

       A seguir, apresenta-se algumas das formas possíveis de satisfazer as necessidades dos/as 
educandos/as  no que concerne à apropriação da leitura e escrita.

Oralidade: 

•Promover a simulação de situações que mostrem a necessidade de uso formal da língua 
falada; 

•encenar peças em que haja ampla gama de situações comunicativas; 

•simular programas de entrevistas, debates etc.; 

•promover momentos em que os/as educando/as possam contar coisas e falar sobre eles/as 
próprios/as; 

•cantar músicas, recitar poemas, ensinar trava-línguas, parlendas, cantigas de roda, a língua 
do P etc.; 

•brincar de telefone sem fio, cantar músicas, produzir rimas etc.; 

•proporcionar a visita de autoridades à sala de aula com vistas a promover a interação com 
as crianças (médicos/as, bombeiros/as, escritores/as, diretor/as da escola, artista 
plástico/a etc); 

•solicitar a elaboração de paráfrases orais de histórias lidas; 

•ler uma notícia e pedir para alguém contar o que foi lido, com suas palavras; 

•demonstrar a característica do fluxo contínuo da fala e da segmentação da escrita; 

•explorar as diferenças lingüísticas características de cada região, faixa etária ou grau de 
escolaridade; 

•explorar as informações no nível do posto e aquelas no nível dos implícitos em portadores 
textuais variados. 

 

4.5 - Orientações Didático-Metodológicas 
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Leitura:

•copiar histórias conhecidas em papel pardo e realizar a leitura em voz alta mostrando as 
palavras que vão sendo lidas; 

•expor nome completo dos/as educando/as e mês de aniversário nas paredes; 

•expor informações importantes nas paredes e lê-las com os/as educandos/as; 

•expor pequenos poemas e músicas que os/as educando/as saibam e dos quais gostem e lê-
los; 

•ler livros infantis, narrar contos e curiosidades; 

•ler mais de uma vez a mesma história; 

•promover a montagem de palavras com letras móveis; 

•ler histórias em quadrinhos e explorar essa configuração textual; 

•recontar as histórias já lidas, inventar novas histórias a partir daquelas lidas; 

•oferecer livros com histórias já sabidas, letras de músicas cantadas em classe, pequenos 
poemas sabidos de cor; 

•auxiliar na identificação dos personagens principais, comentar as histórias lidas; 

•fazer relação com outros textos conhecidos; 

•solicitar a localização de informações explícitas em um texto; 

•permitir a identificação das marcas de humor e de ironia; 

•utilizar, em sala de aula, diferentes portadores textuais e explorar as características 
gráficas de cada um (receitas, embalagens, convites, etiquetas, anúncios, calendários, 
etc.); 

•realizar perguntas simples sobre o conteúdo do texto; 

•pedir a identificação do tema; 

•gerar expectativa, elaborando questões, em relação ao texto que os/as educandos/as irão 
ler; 

•comentar e questionar sobre o assunto tratado no texto e promover diálogo a esse respeito; 

•desenvolver a atitude de ouvir e aceitar as interpretações dos/as colegas; 

•permitir a inferência dos sentidos de uma palavra, expressão no nível do posto; 

•permitir a inferência dos sentidos de uma informação contida nos implícitos do texto; 

•realizar atividades que demandem a utilização de diferentes gêneros discursivos, por 
exemplo, simular práticas sociais nas quais esses textos são usados (pagamento de contas 
com cheque, abrir crediário, questionar o valor contido no boleto da luz, investigar a 
composição de um medicamento na bula, seguir uma receita culinária, procurar emprego 
nos classificados dos jornais, montar um equipamento seguindo as orientações contidas 
no manual de instrução, jogar segundo as regras do jogo etc); 

•promover a leitura de poemas e textos em prosa mostrando a entonação característica de 
cada gênero bem como a pontuação; 

•promover atividades interativas, nas quais se instaure o diálogo entre os/s leitores/as e a 
crítica a respeito do texto; 
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•possibilitar a identificação das características de textos informativos, instrucionais, 
literários etc; 

•proporcionar a identificação do conflito gerador do enredo e os elementos que constroem 
a narrativa; 

•possibilitar o estabelecimento de relações entre partes de um texto, identificando 
repetições ou substituições que contribuem para a continuidade do texto; 

•promover o estabelecimento das relações de causa e conseqüência entre as partes e os 
elementos do texto; 

•proporcionar a identificação das relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas 
por conjunções, advérbios etc.; 

•comparar textos que abordam o mesmo tema em diferentes veículos de divulgação, 
destinados a diferentes públicos; 

        usar textos que contenham gráficos, tabelas, figuras e explicar a função de cada qual no    
texto para a compreensão. 

Escrita:  

•Utilizar exercícios para analisar os sons da fala (desenvolvimento da consciência 
fonológica e fonêmica), por exemplo, trava-línguas, cantigas, jogos de rimas etc.; 

•utilizar atividade de reconhecimento de letras e palavras, como bingo de letras e sílabas, 
jogo da memória, jogo com palavras etc.; 

•realizar exercícios de análise e comparação de palavras; 

•realizar ditados com análise posterior do/a  educando/a e do/a professor/a sobre    o que 
foi escrito;

•promover atividades que demandem a escrita individual e a escrita em grupo; 

•conduzir à análise e à correção da própria escrita; 

•escrever no quadro ou papel pardo textos já conhecidos ou acabados de ler e fazer a leitura 
em voz alta por educandos/as e professores/as; 

•realizar atividade de escrita de músicas cantadas na sala de aula; 

•expor diferentes formas de letras (script, de forma e cursiva) e permitir o contato com 
textos que tragam diferentes tipos de letras; 

•realizar atividades que demonstrem as relações biunívocas e cruzadas na escrita; 

•promover a compreensão das funções da escrita - de registro, de informação, de 
entretenimento, de instrução etc. 

•elaborar convites e avisos para os pais, escrever pequenas receitas culinárias; 

•instaurar processo de correspondência com crianças de outra escola, de outro estado, de 
outro país; 

•criar a necessidade da produção de textos para que esta tarefa seja significativa para o/a  
educando/a e não apenas uma exigência da escola; 

•valorizar os trabalhos de todos os/as educandos/as mostrando o trabalho de cada um para a 
turma; 
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•realizar exposições dos trabalhos em murais e varais fora e dentro da sala de aula, após o 
trabalho de revisão textual, ortográfica etc..., junto aos educandos/as; 

•incentivar os/as educandos/as a apreciar o resultado de seus trabalhos após os comentários 
gerais; 

•fazer comentários positivos em relação à produção de todos/as; 

•promover feiras na escola para a exposição e a divulgação das produções; 

•promover a elaboração de jornais com notícias escolares; 

•propor a escrita de peças de teatro para encenação futura; 

•elaborar classificados de vendas de objetos dos/as próprios/as educandos/as; 

•promover produção de poemas temáticos e livres para exposição em varal literário; 

•realizar o resgate da história familiar de cada educando/a com vistas à produção de textos

e posterior transformação em pequeno livro contendo os textos de todos os/as educandos/as.. 
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A opção desta Proposta Curricular pela perspectiva Histórico-Cultural evidencia um 

trabalho com a linguagem vista como atividade humana, histórica e social. Antes, porém, de 

apresentar os pressupostos teóricos dessa concepção, cabe comentar a respeito de duas outras que 

podem ser apontadas acerca da linguagem: como expressão do pensamento e como instrumento de 

comunicação. Isso se faz necessário para que se possa relacionar as diferentes concepções de 

linguagem com a própria historia da disciplina de Língua Portuguesa. 

Para a primeira concepção (subjetivismo individualista), a língua é expressão 

individual, ato criador só legitimado na circunstância de sua enunciação. A expressão se constrói 

no interior da mente e é exteriorizada. A idéia de exteriorização do pensamento leva a crer que há 

pensamento independente da linguagem, de movimento social, de intercâmbio e de ação recíproca. 

A língua é ato individual. Para essa organização lógica do pensamento (e, assim, da linguagem), 

presume-se que há regras a serem seguidas. Geraldi (2000) afirma que essa concepção ilumina, 

basicamente, os estudos tradicionais de gramática. Para essa concepção, o modo como o texto está 

constituído não depende em nada de para quem se fala, em que situação se fala (onde, como, 

quando), para que se fala. 

A segunda concepção (objetivismo abstrato) vê na linguagem um meio objetivo para a 

comunicação. A língua é vista como um sistema de formas autônomas, às quais o sujeito deve 

submeter-se. Organizando-se em torno de sua própria estrutura (sistema lingüístico), ela é capaz de 

transmitir uma mensagem, informações de um emissor a um receptor. Não é possível um estilo 

individual, não há evolução (historicidade), pois o uso individual não afeta o sistema. O outro, na 

relação comunicativa, aparece como um destinatário passivo. Assim, o código precisa ser utilizado 

de maneira semelhante, preestabelecida, de forma convencional. Para essa teoria, o/a falante tem 

em sua mente uma mensagem a transmitir a um ouvinte, coloca-a em código (codificação) e a 

remete para o outro através de um canal. O outro recebe os sinais codificados e os transforma de 

novo em mensagem. 
1 2Nenhuma das duas correntes, para Bakhtin  (2000), considera o caráter dialógico  da 

linguagem (a linguagem como forma de interação) e a sua natureza sócio-histórica e ideológica. 

Para o autor, a linguagem nasce historicamente da necessidade de comunicação social e materializa 

essa comunicação. Ao contrário das duas correntes que vêem a função da linguagem como 

5 - LÍNGUA PORTUGUESA

5.1 - A Disciplina de Língua Portuguesa na
Perspectiva Histórico-Cultural

1 Bakhtin (1999), em sua obra Marxismo e Filosofia da linguagem, faz uma análise dos estudos lingüísticos e 
filosóficos da linguagem. Surgiram, daí, duas concepções denominadas de subjetivismo individualista e objetivismo 
abstrato.
2 A menção à gramática se faz a partir do entendimento de que suas idéias estão reunidas no conceito: estudo de normas 
(régras) e teoria gramatical (metalinguagem).



expressão do pensamento ou instrumento de comunicação, considera que sua função maior é a de 

interação. Sendo assim, estabelece as seguintes proposições a respeito de língua:

l. A língua como sistema estável de formas normativamente idênticas é apenas uma 
abstração científica que só pode servir a certos fins teóricos e práticos particulares. Essa 
abstração não dá conta de maneira adequada da realidade concreta da língua.

2. A língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que se realiza através da 
interação verbal social dos locutores.

3. As leis da evolução lingüística não são de maneira alguma as leis da psicologia 
individual, mas também não podem ser divorciadas da atividade dos falantes. As leis da 
evolução lingüística são essencialmente leis sociológicas.

4. A criatividade da língua não coincide com a criatividade artística nem com qualquer 
outra forma de criatividade ideológica específica. Mas, ao mesmo tempo, a criatividade 
da língua não pode ser compreendida independentemente dos conteúdos e valores 
ideológicos que a ela se ligam. A evolução da língua, como toda evolução histórica, pode 
ser percebida como “uma necessidade de funcionamento livre”, uma vez que alcançou a 
posição de uma necessidade consciente e desejada.

35. A estrutura da enunciação  é uma estrutura puramente social. A enunciação como tal 
só se torna efetiva entre falantes. O ato de fala individual (no sentido estrito do termo 
“individual”) é uma contradictio in adjecto. (BAKHTIN, 1999, p. 127, grifo do autor).

A linguagem aqui é vista como forma ou processo de interação. Nesse sentido, o indivíduo, 

ao usar a língua, realiza ações, age e atua sobre o/a interlocutor/a. Há que se considerar, então, o 

lugar ocupado pelos/as interlocutores/as na sociedade, os recursos expressivos por eles/elas 

empregados, as relações que se estabelecem entre ambos, a imagem que fazem um do outro, os 

conhecimentos que partilham, a situação social de interação, o contexto histórico-social, os fatores 

culturais. Desde a chegada dos portugueses em terras brasileiras, a língua  esteve sempre em 

contato com a língua indígena e mais tarde com a africana. A diversidade cultural existente no país 

oportunizou a influencia de várias outras línguas no uso cotidiano da língua materna. A palavra de 

um se forma com a palavra do outro. O que se diz ou se escreve não tem sua fonte primária na 
4Gramática , nem no sistema da língua, mas nos pontos de vista, acentos de valor, que são 

materializados nos enunciados dos outros.

Com base no exposto, pode-se afirmar que a disciplina de Língua Portuguesa já não 

pode ser mais pensada apenas como um momento em que se estudam informações sobre a língua 

(teoria sobre a linguagem e metalinguagem), mas como a própria linguagem posta em ação, num 

processo de interação.
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3 Entende-se por caráter dialógico a relação existente entre os sujeitos, em que cada um é complemento do outro.
4 O conceito de enunciado será apresentado na seção 3.



Na década de oitenta, momento histórico em que se discutiam no Brasil a finalidade e o 
5objeto de ensino da disciplina Língua Portuguesa, Geraldi (2000)  propõe uma mudança de foco no 

objeto de ensino, da metalinguagem (estudos gramaticais) para as práticas de linguagem, 

sugerindo que essas práticas sejam exploradas a partir de três unidades básicas de ensino: prática de 

leitura, prática de produção textual e prática de análise lingüística. Essas práticas são três eixos que 

se integram.

O estudo da sistematização da língua, quando necessário para  melhor construção 

textual, precisa ser explorado nestas práticas. Para isso, é necessário trabalhar com textos de 

gêneros diversificados que representem o mundo da linguagem verbal; é necessário organizar 

atividades de leitura e escuta necessárias para o grau de proficiência exigido, explorando as 

interfaces da oralidade e da escrita, desenvolvendo o conhecimento lingüístico de forma articulada 

e ensinando a produzir textos com procedimentos metodológicos adequados.

Geraldi (2000) propõe, como nova alternativa de ensino de Língua Portuguesa a partir 

destas discussões: um abandono do ensino da teoria gramatical, substituindo-o por atividades de 

leitura e produção de textos, articulando-as com práticas de análise lingüística, de modo a perceber 

os variados recursos expressivos disponíveis e estabelecer as exigências formais do padrão escrito. 

Essa proposta, também assumida por outros autores como Franchi e Possenti, entre 

outros, vê o ensino de Língua Portuguesa sob uma perspectiva totalmente diferente, a um só tempo 

operacional e reflexivo. Professor/a e educando/a, nesse sentido, passam à condição plena de 

interlocutores/as. A concepção de linguagem e a construção de conhecimentos passam a ser 

centrais na historicidade do sujeito e da linguagem. Três pontos centrais podem ser destacados 

nessa concepção: a relação do sujeito com a linguagem; o funcionamento da linguagem e as ações 

lingüísticas; e as práticas pedagógicas em uma perspectiva interacionista, todas estritamente 

relacionadas à perspectiva Histórico-Cultural que embasa este documento. A linguagem, neste 

sentido, não pode ser reduzida a um sistema formal. Ela é constitutiva dos sujeitos que a constroem 

e reconstroem seguidamente em cada ato enunciativo.

É preciso, assim, pensar numa mudança de foco do objeto de ensino da disciplina de 

Língua Portuguesa: da teoria gramatical (metalinguagem) para o domínio da linguagem, que se 

concretiza no texto. O texto passa a ser o centro de todo processo pedagógico. Este se centraliza nas 

5.1.1 - Linguagem e Ensino

5 As propostas de Geraldi começaram a ser discutidas e publicadas a partir da década de 80. Sua teoria acabou sendo a 
base de algumas propostas curriculares, inclusive dos PARÂMETROS curriculares nacionais, (PCNs), publicados em 
1998. Dentre os problemas apontados, destacam-se: uma extrema valorização da norma padrão e de sua aplicação à 
escrita; a prática de leitura e produção de textos, realizada de forma descontextualizada; a falta de adequação à 
realidade da teoria gramatical; e a falta de vínculo claro entre o estudo da metalinguagem e a prática efetiva de análise 
lingüística.
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práticas de leitura de textos escritos, escuta de textos orais, produção de textos escritos e orais e 

análise lingüística. Ao propor um trabalho com estas práticas, Geraldi (2000) afirma ter dois 

objetivos: tentar ultrapassar a artificialidade que se instituiu na sala de aula quanto ao uso da 

linguagem e possibilitar o domínio efetivo da língua padrão em suas modalidades oral e escrita. No 

que tange a modalidade oral, é preciso que se considere a variedade  da língua  e o gênero do 

discurso. Estes passam a ser também os objetivos da proposta curricular desta área de 

conhecimento.

- 92 -



a) Objetivos para os anos iniciais: 1º ao 5º ano

•Compreender o sentido nas mensagens orais e escritas dos gêneros do discurso trabalhados, 

sabendo atribuir significado, procurando identificar elementos relevantes segundo os 

propósitos e intenções do autor;

•ler textos dos mais variados gêneros, combinando estratégias de decifração com estratégias 

de seleção, antecipação, inferência e verificação, sabendo identificar aqueles mais 

presentes em suas práticas sociais;

•utilizar a linguagem oral com eficácia, sabendo adequá-la a intenções e situações 

comunicativas que requeiram conversar num grupo, expressar sentimentos e opiniões, 

defender pontos de vista, relatar acontecimentos, expor sobre temas estudados; ou 

participar de diferentes situações de comunicação oral, acolhendo e considerando as 

opiniões alheias e respeitando os diferentes modos de falar (variedade lingüística);

•produzir textos escritos de gêneros diversos, utilizando a escrita alfabética e preocupando-

se com a forma ortográfica e pontuação, observando a coesão e a coerência, sem deixar de 

considerar o/a interlocutor/a, o objeto da mensagem e  a finalidade da proposta; 

•revisar seus próprios textos a partir de uma primeira versão e, com a mediação do/a 

professor/a, redigir as versões necessárias até considerá-lo suficientemente bem escrito 

para o momento.

b) Objetivos para os anos finais: 6º ao 9º ano

•Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos 

escritos de modo a atender a múltiplas demandas sociais, responder a diferentes propósitos 

comunicativos e expressivos, e considerar as diferentes condições de produção do 
6discurso ;

•utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, operando sobre as 

representações construídas em várias áreas do conhecimento, sendo capaz de operar sobre 

o conteúdo representacional dos textos, identificando aspectos relevantes, organizando 

notas, elaborando roteiros, resumos, índices, esquemas etc;

•analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a 

capacidade de avaliação dos textos:

5.2 - Objetivos

6 Discurso: Efeito de sentido produzido entre os/as interlocutores/as.
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            1 -  contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes opiniões;

2 -  inferindo as possíveis intenções do autor marcadas no texto;

3 - identificando referências intertextuais presentes no texto;

4 - percebendo os processos de convencimento utilizados para atuar sobre o interlocutor/a e 

leitor/a;

5 - identificando e repensando juízos de valor tanto sócio-ideológicos (preconceituosos ou 

não) quanto Histórico-Culturais;

6 - reafirmando sua identidade pessoal e social;

•reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento adequado e 

eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística e mesmo nas interações com 

pessoas de outros grupos sociais que se expressem por meio de outras variedades, 

combatendo o preconceito lingüístico;

•usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise lingüística para expandir 

sua capacidade de monitoração das possibilidades de uso da linguagem, ampliando a 

capacidade de análise crítica.

- 94 -



Não é possível desvincular nenhum conceito  da área de Língua Portuguesa do conceito 

de enunciado, que para Bakhtin (2000), o enunciado é a unidade real, concreta, da comunicação 

verbal. Para o autor, só se concebe a fala na forma concreta dos enunciados de um indivíduo, por 

isso ele é único, inserido numa situação de interação, é irrepetível e sempre dialógico, exigindo 

sempre do falante uma postura ativa dentro de uma outra esfera de objetos e sentidos. 

Cada enunciado constrói-se dentro de um gênero do discurso. Bakhtin (2000) conceitua 

os gêneros do discurso como tipos relativamente estáveis de enunciados presentes em cada esfera 

de troca. Estes se distinguem pelo plano composicional, conteúdo temático e estilo. Nesse sentido, 

o texto é todo dado primário, o ponto de partida de todas as disciplinas das Ciências Humanas. O 

texto passa a ser o objeto de ensino da disciplina de Língua Portuguesa. As atividades com a 

linguagem se realizam, então, em praticas de leitura de textos escritos, escuta de textos orais, 

produção de textos escritos e orais e análise lingüística.

Esta discussão passa pela definição de norma padrão como a norma estabilizada como 

ideal, prescrita pelas gramáticas normativas, presente em boa parte dos gêneros discursivos, 

principalmente os escritos. A norma-padrão precisa ser ensinada como mais uma variedade, uma 

possibilidade a mais de uso em relação àquela em que o/a educando/a já domina e em relação a sua 

variedade de origem. 

Nesse ponto de vista, erro não é aquilo que foge à norma padrão. Só será considerado 

erro quando houver ocorrência de formas ou construções que não fazem parte, de maneira 

sistemática, de nenhuma das variedades de uma língua. Diferenças lingüísticas não são erros 

lingüísticos, mas apenas construções ou formas que divergem de um certo padrão. 

5.3 - Os Conceitos de Língua Portuguesa em
Sala de Aula
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Ano/
7Totalidade 

1 - Linguagem oral 2 - Linguagem escrita
3 - Análise
lingüística

1º ao
5º ano

- O uso do oral em 
práticas sociais que 
exigem linguagem 
mais formal e menos 
formal, priorizando, 
inicialmente, os 
gêneros do cotidiano.
- Atividades orais que 
requeiram escuta, 
intervenção, 
formulação e respostas 
de perguntas, e 
manifestação de 
opiniões.
- A fala e suas relações 
com as instâncias e 
normas de uso.
- As variedades 
lingüísticas e os 
gêneros do discurso. 
- A adequação à 
situação de uso, ao 
gênero selecionado e 
ao interlocutor/a.
- O uso de convenções 
específicas do discurso 
oral.
- A Fluência, coerência 
e coesão de idéias.
- A escuta ativa de 
texto.
- Reconhecimento, 
intenções e objetivos 
na fala do/a 
interlocutor/a.
- A distinção entre a 
fala e escrita.
- Atividades que 
privilegiam a narração 
de fatos e a descrição 
de personagens, 
ambientes, etc.
- Uso de tecnologias 
para aplicação de 
atividades de escuta e 
produção.

- A leitura e produção de variados 
gêneros do discurso.
 A leitura oral (fluência, entonação 
e ritmo) feita pelo/a professor/a.
- As marcas expressivas do texto.
- Uso das informações obtidas na 
leitura para resolução de 
problemas.
- A análise e discussão das idéias 
principais e secundárias do texto, 
observando as diferentes formas 
de representá-las. 
- A construção de sentidos 
possíveis do texto.
- Atividades que exigem consulta a 
dicionário e outros acervos.
- O estudo dos diversos traçados 
de letras.
- As condições de produção de 
cada um dos textos nos gêneros.
- A estrutura textual encontrada 
nos gêneros.
- As funções sociais da escrita 
(comunicação, registro, orientação, 
organização, lazer etc).
- Os símbolos da escrita (alfabeto, 
sinais de pontuação, acentuação, 
etc).
- A sistematização da escrita 
(identificação global do texto, de 
frase e de palavra no texto).
- Produção textual considerando o 
interlocutor, a finalidade e as 
características do gênero.
- As semelhanças e diferenças de 
escrita entre palavras.
- A diferença entre linguagem oral 
e linguagem escrita, considerando 
os aspectos fonológicos da língua.
- O diálogo direto e indireto.
- O planejamento da produção, 
considerando a necessidade do 
rascunho, e a importância da 
legibilidade da escrita.
- A revisão/reelaboração de textos, 
adequando-os à situação, ao 
gênero, ao interlocutor e a 
convenções da escrita.

- A análise das relações 
entre os vocábulos, pela 
comparação e pesquisa. 
- A análise das relações 
entre as partes do texto.
- A utilização de recursos 
do sistema de pontuação e 
elaboração de hipótese 
sobre as funções dos 
sinais de pontuação.
- Registro de diferenças e 
semelhanças entre fala e 
escrita.
- Estudo das marcas de 
oralidade.
- Revisão do texto 
produzido, considerando, 
entre outros fatores, a 
ortografia da língua e 
norma requerida pelo 
gênero trabalhado.
- Articulação de idéias de 
por de conectivos.
Exploração das 
possibilidades de uso da 
língua.
Análise das regularidades 
da escrita.

7 O termo totalidade é uma nomenclatura utilizada para definir os anos iniciais e finais no
Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 
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Ano/
Totalidade

1 - Linguagem oral 2 - Linguagem escrita
3 - Análise
lingüística

6º ao
9º ano

- O uso do oral em práticas 
sociais que exigem 
linguagem mais formal e 
menos formal, priorizando, 
inicialmente, os gêneros 
do cotidiano.
- As diversas 
manifestações da fala e sua 
relação com as instâncias e 
normas de uso.
- As variedades 
lingüísticas e os gêneros 
do discurso.
- A adequação à situação 
de uso, ao gênero e ao 
interlocutor.
- O uso de convenções 
específicas do discurso 
falado.
- Os recursos expressivos 
da fala.
- A análise e prática da 
argumentação.
- A fluência, coerência e 
coesão de idéias.
- A escuta ativa de textos, 
reconhecendo intenções e 
objetivos na fala do 
interlocutor.
- Os recursos expressivos 
da fala (ambigüidade, 
comparação, escolha das 
palavras, fluência, 
entonação, etc).
- Utilização de linguagem 
verbal associada à não-
verbal.
- Os gêneros literários e 
sua relação com os 
gêneros do cotidiano.
- Estudo de gêneros 
escritos que servem de 
suporte aos gêneros orais.

A leitura e produção de variados 
gêneros do discurso, com 
prevalência naqueles de esfera 
cotidiana. 
- A expressão oral da leitura, 
visando à observação das 
marcas expressivas do texto.
- A análise e discussão das idéias 
principais e secundárias do 
texto.
- As diferentes formas de 
representar idéias, situações, 
construindo os sentidos 
possíveis.
- A leitura com objetivos 
variados, (estudo, formação 
pessoal, entretenimento, 
realização de tarefa).
- O uso de diversos textos para 
tê-los como referência na 
produção de outros textos.
- As semelhanças e diferenças de 
escrita entre as palavras.
- A diferença entre linguagem 
oral e escrita.
- Relações entre textos de 
diferentes gêneros.
-Identificação das diferentes 
vozes do discurso.
- A gradativa apropriação da 
convencionalidade da escrita.
- Os recursos expressivos de 
textos produzidos.
- A análise de estratégias 
discursivas em textos de 
diversos autores e em textos 
produzidos pelos/as 
educandos/as.
- As estratégias lingüísticas e 
cognitivas na produção de 
textos.
- A utilização de recursos de 
apoio na leitura e produção de 
textos diversos.
- A revisão/reelaboração de 
textos, adequando-os à situação, 
ao gênero, ao interlocutor e à 
convenção da escrita.
- As diferentes formas de dizer 
(recursos expressivos, 
adequação formal e discursiva, 
seleção lexical, seleção de 
gênero e tipo, paráfrase).
- Produção de textos 
considerando suas condições de 
produção: (Finalidade, 
especificidade do gênero, 
Lugares preferenciais de 
circulação, Interlocutor/a).
- Observação de aspectos que 
garantam a textualidade.
- Observação dos padrões da 
escrita de acordo com o gênero 
produzido.

Reconhecimento do gênero 
do discurso considerando 
seu conteúdo temático, 
construção composicional e 
estilo.
- Análise das seqüências 
discursivas predominantes 
(narrativa, descritiva, 
expositiva, argumentativa).
-Observação das 
regularidades lingüísticas 
para a construção de normas 
gramaticais. 
- A reescritura de textos, 
adequando-os à norma 
prescrita para o gênero em 
questão.
- Registro de diferenças e 
semelhanças entre fala e 
escrita.
 - A análise das relações 
intravocabulares e 
intervocabulares pela 
comparação, observação e 
pesquisa, superando os 
exercícios ortográficos.

- A análise das relações 
entre as partes do texto.
- Observação da língua em 
uso, considerando aspectos 
relevantes de variação 
lingüística.
- Ampliação do repertório 
lexical.
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GÊNEROS PARA O TRABALHO COM LINGUAGEM ORAL - contos (de fadas, de 

assombração, etc.), mitos e lendas populares; poemas, canções, quadrinhas, parlendas, adivinhas, 

trava-línguas, piadas; saudações, instruções, relatos; entrevistas, notícias, anúncios (via rádio e 

televisão); seminários, palestras., etc.).

GÊNEROS PARA O TRABALHO COM LINGUAGEM ESCRITA - receitas, instruções de uso, 

listas; textos impressos em embalagens, rótulos, calendários; cartas, bilhetes, postais, cartões (de 

aniversário, de Natal, etc.), convites, diários (pessoais, da classe, de viagem, etc.); quadrinhos, 

textos de jornais, revistas e suplementos infantis: títulos, slides, notícias, classificados, etc; 

anúncios, slogans, cartazes, folhetos; parlendas, canções, contos africanos e afro-brasileiros, 

poemas, quadrinhas, adivinhas, trava-línguas, piadas; contos (de fadas, de assombração, etc.), 

mitos e lendas populares, folhetos de cordel, fábulas; textos teatrais; relatos históricos, textos de 

enciclopédia, verbetes de dicionário, textos expositivos de diferentes fontes (fascículos, revistas, 

livros de consulta, didáticos , etc.).

5.3.1 - Sugestões de Gêneros - 1º ao 5º Ano

GÊNEROS PARA O TRABALHO COM LINGUAGEM ORAL - Literários (cordel, poemas, 

causos e similares, texto dramático, canção); de imprensa (comentário radiofônico, entrevista, 

debate, depoimento, notícia); de divulgação (exposição, seminário, debate, palestra); publicidade 

(propaganda).

GÊNEROS PARA O TRABALHO COM LINGUAGEM ESCRITA - Literários (conto, novela, 

romance, crônica, poema, literatura africana e afro-brasileira,  texto dramático, paródia); de 

imprensa (notícia, editorial, artigo, reportagem, carta do leitor, entrevista, charge de tira); de 

divulgação científica (verbete enciclopédico, roteiro, relatórios de experiências, didático, artigo, 

índice, esquema, resumo, resenha, piadas, charges de tira, quadrinhos); publicidade (propaganda).

5.3.2 - Sugestões de Gêneros - 6º ao 9º Ano

Considerando as práticas de Leitura, Escuta e Produção textual relacionadas às Práticas 

de Análise Lingüística, procurou-se aqui discutir princípios didático-metodológicos para cada uma 

destas, o que não significa dizer que uma prática é dissociada da outra.

5.4 - Orientações Didático-Metodológicas
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A prática de produção de textos (escritos e orais) é, para Geraldi, o ponto de partida e 

o ponto de chegada de todo o processo de ensino-aprendizagem da língua. O autor afirma que, 

para uma verdadeira atividade de produção de textos é preciso que:

a) se tenha o que dizer;
b) se tenha uma razão para dizer o que se tem a dizer;
c) se tenha para quem dizer o que se tem a dizer;
d) o locutor se constitua como tal, enquanto sujeito que diz o que diz para quem diz [...];
e) se escolham as estratégias para realizar (a), (b), (c) e (d). (GERALDI, 2002, p. 137).

Inúmeros são os gêneros do discurso orais que podem ser trabalhados em atividades 

reais de produção oral. Para a maior parte deles é preciso um treinamento que prepare a produção 

do texto oral, como a elaboração de esquemas, resumos, cartazes, material em transparências ou 

outro recursos que auxiliem à apresentação oral.Vê-se então que não é possível dissociar produção 

oral da escrita.Para realizar uma entrevista, por exemplo, é preciso preparar previamente um 

roteiro.Assim se dará com outros gêneros. Se a atividade, porém, exigir leitura oral, também é 

necessária uma preparação prévia. Se não há texto escrito, também se precisa trabalhar com 

estratégias de memorização. Outro trabalho interessante são as atividades que envolvem 

discussão, como seminários, debates, júri simulado etc. Nestes casos, além de preparação é preciso 

trabalhar com leitura, já que são atividades que envolvem argumentação. È importante sempre 

observar que dependendo do gênero e do/a interlocutor/a, faz-se necessária uma adequação da fala. 

Se o texto for dramático, além da fala outros elementos precisam ser trabalhados, como postura 

corporal, tom de voz etc. Em qualquer dos casos, a partir do gênero oral selecionado, é preciso 

considerar a linguagem mais adequada ao texto que será produzido, levando em conta a 

necessidade ou não da norma padrão.

Produzir um texto escrito é um ato complexo, que envolve preparação e conhecimento 

de inúmeros aspectos. Cabe ao/à professor/a propor atividades seqüenciadas que reduzam a 

complexidade deste ato. Estas atividades podem partir da experiência de vida do/a aluno/a, na 

criação de textos de sua autoria, como também podem ser produções a partir de textos prontos, 

como a elaboração de resumos, resenhas etc. Nos dois casos, há que se pensar em algumas 

exigências próprias da escrita, como necessidade ou não de adequação a norma padrão e aos 

elementos de textualidade (como coerência e coesão, por exemplo). O papel do/a professor/a não é 

o de simples corretor/a, mas de alguém que interpreta o texto do/a educando/a e o auxilia na sua 

correta elaboração. A refacção do texto caracteriza-se como momento importante, em que o/a 

educando/a assume uma postura crítica diante de seu próprio texto, permitindo ao/à professor/a 

criar estratégias que enfoquem aspectos lingüísticos para facilitar a revisão do texto por parte do/a 

educando/a.

5.4.1 - Prática de Produção de Textos
Escritos e Orais
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A prática de leitura e escuta de textos, liga-se ao que se tem a dizer e às estratégias do 

dizer, num processo dialógico. Nas práticas de leitura/escuta de textos, as atividades devem enfocar 

um estudo do texto de forma global. Alguns aspectos são relevantes no estudo dos textos 

trabalhados nestas práticas. Entre elas, é preciso considerar:
8a) exploração das características textuais  e/ou da forma composicional dos gêneros do 

discurso apresentados;

b) exploração dos recursos lingüísticos do texto, como os recursos estilísticos, 

estéticos, as variedades e registros lingüísticos, reconhecimento de características próprias dos 

gêneros orais (formais e públicos) como objeto de ensino;

c) a prática de escuta de textos precisa ser continuamente mediada pelo/a professor/a. 

Sugere-se que esta se dê com textos em situações autênticas de interlocução, sejam estes integrais 

ou parciais. Também deve-se aproveitar para trabalhar com textos gravados de um mesmo gênero, 

produzidos em circunstâncias diferentes. A escuta também se dá com textos produzidos pelos 

próprios educandos/as, num processo de autocorreção e posterior refacção do texto. Em alguns 

gêneros orais, necessário se faz discutir a preparação do ouvinte, o que envolve, inclusive, a 

discussão sobre a participação deste na atividade realizada. Sugere-se ainda aproveitar a escuta de 

textos para trabalhar com a produção de notas e lembretes durante exposições e palestras.

O ideal é que haja material para leitura de textos de gêneros diversificados na escola e 

também material para que o/a educando/a possa ler em  casa. Professor/a e educando/a devem ler 

em momentos próprios para este fim, criando situações em que cada um fale o que se leu, troquem 

sugestões, aprendendo com a experiência do outro. Estas atividades precisam ser planejadas e 

valorizadas, o que não significa que para todo ato de leitura tenha que haver uma cobrança, uma 

avaliação. A escolha do que se vai ler pode ser feita pelo/a professor/a, mas também deve-se dar 

ao/à educando/a a oportunidade de escolher o que vai ler. Vale lembrar que a escola precisa 

desenvolver uma política de leitura, já que esta não é uma tarefa exclusiva do/a professor/a de 

Língua Portuguesa.

5.4.2 - Prática de Leitura e Escuta de Textos

8 É imprescindível observar aspectos de coerência e coesão no texto, a fim de constatar a existência de um texto ou 
apenas uma seqüência de frases.
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O objetivo fundamental da prática de análise lingüística é possibilitar a construção 

do conhecimento, não o reconhecimento de estruturas gramaticais, conforme atesta Britto 

(2002).

A análise lingüística não deve ser entendida como a gramática aplicada ao texto, como 
supõem os autores de livros didáticos, mas sim como um deslocamento mesmo da 
reflexão gramatical, e isto por duas razões: cm primeiro lugar, porque se trata de buscar ou 
perceber recursos expressivos e processos de argumentação que se constituem na 
dinâmica da atividade lingüística; em segundo lugar, porque “as gramáticas existentes, 
enquanto resultado de uma certa reflexão sobre a linguagem são insuficientes para dar 
conta das muitas reflexões que podemos fazer”; finalmente, porque o objetivo 
fundamental da análise lingüística é a construção de conhecimento e não o 
reconhecimento de estruturas (o reconhecimento só é legitimo na medida em que 
participa de um processo de construção do conhecimento). (BRITTO, 2002, p. 164, grifo 
do autor).

Para Geraldi (2000) a análise lingüística se concretiza, fundamentalmente, na retomada 

do texto produzido pelo/a educando/a, atuando sobre os possíveis problemas de compreensão que 

tal texto apresenta, ou seja, fundamenta-se no princípio de partir do erro ou inadequação para a 

auto-correção. No entanto, ela também pode acontecer a partir de outros textos que não o do/a 

educando/a.

São nas práticas de leitura, escuta e produção textual que a prática de análise lingüística 

deve acontecer. O objetivo principal é instrumentalizar o/a educando/a para o domínio cada vez 

maior da linguagem, por isso o fato lingüístico a ser trabalhado precisa ter ocorrido em alguma 

situação real, não pré-programado. O/a educando/a precisa reconhecer a regularidade do fato, o 

que pode ser feito por meio do levantamento de outras situações em que o mesmo acontece. O que 

não é regular pode ser estudado, mas não demanda necessidades especiais de estudo, podendo ser 

resolvido com pesquisa a dicionários e gramáticas. A metalinguagem pode ser apresentada, desde 

que isso se faça com objetivos claros, visando a internalização da norma, não há atividades 

classificatórias. 

Todo estudo lingüístico exige exercitação, afim de que haja apropriação do 

conhecimento. Também se caracterizam como prática de análise lingüística outras atividades 

como o reconhecimento do universo discursivo dentro do qual cada texto e gêneros de texto se 

inserem, considerando as intenções do/a enunciador/a, os/asinterlocutores/as, os procedimentos 

narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos e conversacionais que privilegiam, e a 
9intertextualidade  (explícita ou não) e o reconhecimento das marcas lingüísticas específicas 

(seleção de processos anafóricos, marcadores temporais, operadores lógicos e argumentativos, 

5.4.3 - Prática de Análise Lingüística

9 Intertextualidade: um texto remete a outros textos.
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esquema dos tempos verbais, pronomes, dêiticos, problemas, etc.).

Um outro exemplo de prática de análise lingüística é a observação da língua em uso, no 

que diz respeito às variedades lingüísticas provenientes de fatores geográficos, históricos, 

sociológicos, técnicos, etc. Verificar-se-á, assim, as diferenças entre os padrões da linguagem oral e 

os padrões da linguagem escrita e a seleção de registros (estilos) em função da situação 

interlocutiva.

Geraldi (2002) aponta que também podem ser analisados os problemas de ordem 

sintática, morfológica e fonológica. No primeiro, refletir sobre as diferentes formas de estruturação 

das frases e as correlações sintagmáticas do tipo concordância, regência e ordem dos elementos na 

mesma. Em nível morfológico, observar as diferentes possibilidades de construção de expressões 

referenciais e os processos de flexão e de construção de itens lexicais. Por fim, fonologicamente, é 

possível analisar desde as formas de inscrição na escrita das entonações da oralidade até as 

convenções ortográficas.

É possível, ainda, verificar a realização de operações sintáticas que permitam analisar 

as implicações discursivas decorrentes de possíveis relações estabelecidas entre forma e sentido, 

de modo a ampliar os recursos expressivos. Exemplo para esse caso é a reordenação dos 

constituintes da sentença e do texto para expressar diferentes pontos de vista discursivos, como a 

informação nova, a topicalidade e a ênfase ou atividades de redução do texto através de omissões, 

elipses e apagamentos no sentido de evitar redundâncias, evitar recorrências que não tenham 

caráter funcional ou não produzam desejados efeitos de sentido, ou apenas como marca de estilo.

Estar-se-á, também, trabalhando com prática de análise lingüística quando se 

proporem atividades de ampliação do repertório lexical pelo ensino-aprendizagem de novas 

palavras, a partir de situações concretas de interação verbal, de modo a permitir, dentre outras 

coisas, a) a escolha daquelas que sejam mais apropriadas ao que se quer dizer ou em relação de 

sinonímia no contexto em que se inserem; b) a escolha mais adequada em relação à modalidade 

falada ou escrita ou no nível de formalidade e finalidade social do texto; c) a organização das 

palavras em conjuntos estruturados em relação a um determinado tema ou acontecimento; d) o 

emprego adequado de palavras limitadas a certas condições histórico-sociais; e) a elaboração de 

glossários, identificação de palavras-chave, consulta ao dicionário.

A prática de análise lingüística deverá oportunizar a reflexão epilingüística de 

fenômenos lingüísticos com os quais os alunos tenham operado, por meio de agrupamento, 

aplicação de modelos, comparações e análise das formas lingüísticas.
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6 - ARTES

6.1 - Perspectiva Histórico-Cultural da Área de Artes

1 Para saber mais sobre as Escolinhas de Artes, ver: COSTA (1990)
2  Talvez um dos poucos textos que temos acesso ao debate acerca do contextualismo e do Essencialismo no 
ensino de Arte seja Barbosa (1988).Cabe, no entanto, ressaltar que o debate na época estava polarizado entre os 
contra-pontos, hoje já é possível perceber que as duas posições trouxeram contribuições para o Ensino de Arte. 

Na trajetória de Ensino de Artes no Brasil, alguns momentos se constituíram como marco 

histórico na definição da área. Podemos destacar inicialmente a criação da disciplina de Educação 

Artística a partir da lei 5692/71 como referencial histórico da organização curricular do Ensino de 

Arte nas escolas públicas brasileiras. Ainda enfatizar que é neste momento que se inicia a formação 

de professores especificamente para a área de Artes, a partir da criação das licenciaturas em 

Educação Artística. Por último que a década de 1970 ainda é bastante influenciada  pela livre 

expressão, pois muitos profissionais aptos a lecionarem nos cursos de Educação Artística foram 
1formados nas Escolinhas de Artes . 

Na década de 1980 solidificam-se inovações para o Ensino de Artes a partir da organização 

da sociedade em torno do período de abertura política. As organizações sociais, políticas e 

científicas colaboraram para as transformações ocorridas no cenário da sociedade e, por 

conseqüência, da escola. No Ensino de Artes consolidam-se as contribuições de Barbosa (1999) 

acerca do uso da imagem na escola, bem como a disseminação dos princípios da abordagem 

triangular. Barbosa (1999) indica que o uso da imagem na escola marcou uma ruptura entre o 

ensino modernista, centrado na originalidade, e o ensino pós-modernista, que enfoca o uso dos 

códigos múltiplos da imagem como elemento de ampliação do conhecimento artístico. 

Entretanto, o mundo mudou e a produção artística também se transformou, 
drasticamente, a partir do século XIX, com as novas tecnologias que possibilitam a 
reprodução das imagens, com as descobertas científicas, com a velocidade das 
comunicações, com os estudos da psicanálise, com as transformações políticas e 
econômicas (CUNHA, 2005).  

As teorias críticas tiveram uma entrada decisiva no cenário educacional brasileiro a partir 

das décadas de 1980 e 1990, possibilitando um olhar para o ensino de arte numa abordagem crítico- 

reflexiva. Esse cenário se desdobra para o ensino de arte, rompendo com o movimento conhecido 
2como “Arte pela Arte ” que pretendeu focar o ensino no objeto artístico, em contraposição ao 

movimento contextualista, que  enfatizou os aspectos sociológicos da arte e sua contextualização. 

As contribuições de Canclini (1979) e Hauser ( 1982) foram fundamentais para esta segunda 

abordagem. Ainda na década de 1990 as contribuições da escola Russa de Psicologia Vigotsky 

(2004), Luria (1990), influenciaram o entendimento acerca do modo de aprendizagem, 
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desestabilizando as concepções que entendiam que a arte estava presente na criança naturalmente e 

a escola era meio de expressão.

É possível afirmar que mesmo com divergências de concepção acerca do marxismo, os 

teóricos na atualidade concordam que a cultura é construída socialmente. No campo da 

antropologia, Laraia (1996) é defensor desta concepção, considerando que os sujeitos aprendem no 

contexto social onde estão inseridos, fundamentado no conceito de cultura no sentido 

antropológico. Podemos dizer que o fazer artístico no ambiente escolar tem como objetivo 

socializar as práticas culturais da humanidade, vivenciando-as a partir dos sujeitos no contexto 

coletivo. Neste sentido a perspectiva Histórico-Cultural vai conceber a Arte a partir de seu cenário 

de produção inserido na realidade sócio-histórica. No entanto, segundo Rosa (2004), na prática do 

ensino de arte que dominou durante a década de 1990, foi disseminada uma abordagem de ensino 

num viés formalista, centralizado no ensino da arte européia e estadunidense, que privilegiou a 

produção artística institucionalizada, modernista, branca e machista. Esta prática pedagógica 

esteve muito presente na formação de professores/as de Artes nas licenciaturas.

Novos debates, que já questionavam o conceito da arte numa abordagem elitista, foram ao 

final dos anos de 1990 e início do novo século, introduzindo elementos de multiculturalidade no 

ensino de arte. Nas novas abordagens, impregnadas de conceitos sociais contemporâneos, o 

conceito de arte se amplia, buscando incluir outras manifestações artísticas como a arte de povos 

diferenciados, as mídias e a tecnologia, o artesanato, assim como a arte contemporânea que foi 

pouco ensinada na escola nos anos de 1990. Neste contexto a riqueza da produção artística da 

humanidade representada pelas artes indígenas, árabes, orientais, de culturas do passado e do 

presente, no eixo oriental ou ocidental, podem fazer parte do currículo escolar. 

Ser contemporâneo de si mesmo é saber situar-se diante de referenciais, crenças e valores 
pessoais, pois é a partir deles que nos relacionamos com o mundo. Para poder ler melhor o 
mundo, um educador consciente precisa identificar as diferentes camadas que se 
sobrepõe em seu olhar. É um processo de reflexão. Para poder trabalhar no sentido de uma 
formação consistente em arte é importante entender como se deu nossa própria formação 
(BARBOSA e COUTINHO, 2004, p. 08) 

Neste sentido cabe destacar que o percurso que desenvolvemos na parte introdutória deste 

documento é fruto da reflexão de nossa trajetória nos encontros com os/as professores/as de Artes 

que buscaram fazer-se presentes e construir esta caminhada. Indo ao encontro da proposição 

Histórico-Cultural, na qual o elemento social colabora fortemente com a relação do sujeito e do 

objeto a partir da mediação com o/a professor/a, destacamos que a visibilidade da diferença é um 

aspecto transformador na atualidade. 

Buscando contextualizar as influências multiculturais, podemos dizer que esta vertente 

surge no âmbito do movimento chamado na atualidade de pós-moderno. O tema acerca do tempo 
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em que vivemos é cercado de um amplo debate dos fenômenos da contemporaneidade. Jameson 

apresenta argumentos num viés histórico-crítico de influência marxista quando aponta que 

(...) parece essencial entender o pós-modernismo não como um estilo, mas como uma 
dominante cultural: uma concepção que dá margem à presença e a coexistência de uma 
série de características que, apesar de subordinadas umas às outras, são bem diferentes” 
(1997,p.29). 

Destaca o autor que o pós-modernismo nada mais é do que uma lógica cultural do 

capitalismo tardio. Uma re-organização social que tem na cultura a grande perspectiva de 

dominação cultural, num movimento de transformação das manifestações das diferenças culturais 

em produtos culturais.  Ianni (1999) destaca a importância da indústria cultural na produção da 

“cultura pós-moderna” para a proliferação da sociedade de consumo. 

Mas não há dúvida de que o que se oferece à audiência dispersa pelos quatro cantos do 
mundo são as imagens, formas, cores, sons, movimentos, falas, ritmos, espaços, 
estilizações, pasteurizações, realidades, naturalidades, magias, ilusões, articuladas no 
sistema da indústria cultural voltada para a cultura de massa, a cultura internacional-
popular  (IANNI,1999,p. 138-139).

Conformando o quadro multicultural na atualidade, tanto Jameson, quanto Ianni 

confirmam a tese de que a hegemonia do capitalismo tardio, aqui chamado de pós-moderno, se 

consolida tendo a cultura como ferramenta de opressão sobre as diferenças e neste sentido as 

vertentes multiculturalistas nada mais são do que o movimento dialético das camadas populares 

que se reorganizam face às necessidades de sobrevivência na atual conjuntura. No entanto, 

McLaren (1999) denuncia que não há uma só vertente multicultural, preferindo a designação de 

multiculturalismo crítico para englobar as transformações sociais do ponto de vista das camadas 

populares. O autor nos indica que “A tendência crítica do pós-modernismo nos oferece uma 

maneira de compreender as limitações de um multiculturalismo que está preso em uma lógica de 

democracia sob o jogo do capitalismo tardio” (MCLAREN, 1999,p.72). Indo mais além, McLaren 

identifica as limitações de vertentes multiculturais com uma visão que despe os indivíduos de suas 

diferenças culturais, trazendo uma idéia de falsa homogeneidade por meio da metáfora do 

“caldeirão cultural”.

Este documento, que pretende sistematizar os princípios da Perspectiva Histórico-Cultural 

no Ensino de Arte, identifica a importância de partir do conhecimento, produzido nas práticas 

culturais, sua relação com o contexto social local e os processos históricos da humanidade, não 

perdendo, assim, a máxima dialética, da relação entre as partes e o todo. Neste sentido entendemos 

que a Arte é produto histórico, que se transforma a partir das realidades onde está inserida. Mas que, 

na maioria das propostas curriculares de Ensino de Arte, domina o código europeu e/ou 
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estadunidense. 

Num movimento de reestruturação curricular, estamos propondo a dinamização e 

ampliação crítico-reflexivo da compreensão cultural do/a educando/a, com vistas a uma sociedade 

justa e com vida digna para todos, inclusive com o direito coletivo de fruição da arte. Considerando 

o processo de educação das camadas populares, entendemos que a escola pública é o espaço 

privilegiado de acesso aos conhecimentos sistematizados da arte  pelos/as educandos/as que nela 

freqüentam. É no espaço escolar que os/as educandos/as, desde a infância, ampliam seu saber 

artístico em quatro aspectos: no fazer, no contextualizar, no refletir e no transformar socialmente, 

pensam sobre arte e ampliam seus referenciais. “Pensar sobre arte é pensar sobre cultura, que por 

sua vez é pensar sobre o problema da enunciação da diferença”.(BABHA,1998,p.? )

No tocante à avaliação, buscamos alternativas de participação coletiva privilegiando a 

avaliação processual. Nesse sentido entendemos a sala de aula como espaço de troca e ampliação 

de saberes artísticos, experiências estéticas e educação do olhar. A avaliação deve ter como 

pressuposto um currículo estimulante para o aprendizado dos/as educandos/as. Deve-se, ainda, 

considerar a possibilidade de estudo em vários tempos históricos, sem amarras cronológicas dentro 

de diversas maneiras de organização do trabalho escolar. Na avaliação, o debate crítico 

participativo dos/as educandos/as deve ser considerado, bem como o papel do/a professor/a, como 

organizador/a e dinamizador/a das práticas educativas.  Na prática pedagógica os/as professores/as 

de Artes salientam as dificuldades de estabelecer os critérios e modos de avaliação dos objetos 

artísticos. Iniciamos afirmando a diferença entre o exercício artístico e a obra de arte. Como 

exercício as produções dos educandos/as devem dialogar com os objetivos propostos. Precisam ser 

também elemento de diálogo com a subjetividade dos/as educandos/as, seu processo e os 

conhecimentos de sua prática cultural, assim como os conteúdos e objetivos construídos no projeto 

de trabalho.

Entendemos que a Arte, enquanto área do conhecimento, estimula a linguagem simbólica e 

presentacional nos indivíduos que a ela tem acesso. A avaliação em Arte está posta como uma 

possibilidade de fazer uma reflexão em momentos individuais e também coletivos, que veicule 

diversos modos de expressão estético, cognitivo e também cultural, uma vez que, no currículo 

escolar, a disciplina de Artes, é uma das únicas áreas que viabiliza a expressão simbólica.

No transcorrer da história da humanidade por diversas vezes os movimentos sociais 

suscitaram demandas para a escola. Segundo Rosa:
Os movimentos de organização negra vêm manifestando a necessidade de exaltar o 
orgulho pela cultura negra dentro da escola e sua contribuição na construção da nação 
brasileira, como forma de reconhecimento de seu papel dentro da sociedade e assim 
combater o racismo. A lei 10639/2003 é um exemplo de desdobramento das lutas do 
movimento negro, na medida em que institui na escola o ensino da cultura e história 
africana, pelo professor de arte, literatura e história (2005,p.59).
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Garantir espaço para a ampliação do universo cultural do outro é consolidar o direito à 

diferença na escola, não só do ponto de vista racial/étnico como em relação aos grupos com 

diferentes opções sexuais e com necessidades especiais. Mesmo tendo no Brasil uma diversidade 

de legislações que organizam a forma de integração/inclusão, ainda a maioria dos/as educandos/as 

com necessidades especiais não encontram acesso democrático e permanência de qualidade na 

escola. 

No ensino de Artes Visuais, tomado pela imagem visual, o esforço do/a professor/a para 

construir um processo pedagógico participativo se constitui na formulação de uma prática que ouça 

o outro, que estimule a construção de projetos coletivos. Na produção de objetos pedagógicos 

sensoriais, ou na contratação de profissionais de LIBRAS, ou ainda, na existência de equipamentos 

que facilitem a inclusão, reside uma possibilidade de contribuir para a inclusão de qualidade.  

No contexto da escola atual o debate acerca da inclusão não pode se tornar uma falácia, 

deixando que a inclusão só exista nos discursos e na legislação. Nestes contextos de diversidade já 

apontados, o papel da Arte se constitui como espaço de direito à manifestação coletiva, do fazer, do 

simbólico e manifestação subjetiva a partir de outras linguagens além da oral e da escrita.
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Considerando que a Arte é atividade que acompanha a humanidade desde os primórdios, 

identificamos como objetivos do ensino de Arte ampliar o acesso aos conhecimentos artísticos 

historicamente sistematizados. A escola viabilizará um currículo de Arte para a pluralidade, que 

reconheça o espaço social da arte e prepare os/as educandos/as para a formulação de um discurso 

crítico, de uma prática expressiva e de um olhar inquietante. 

Hernandez (2007) propõe um olhar específico para a cultura visual amplamente divulgada 

na atualidade. Identifica a importância das representações visuais e as práticas culturais no 

contexto atual. Podemos dizer que, se queremos uma reflexão crítica em relação à indústria 

cultural, é necessário visualizar e criticar seus produtos a partir das imagens veiculadas 

socialmente, destacando as diversas mídias, como a televisão e a Internet. O autor destaca, ainda, o 

papel das práticas culturais populares na formação do ideário subjetivo da infância e da juventude. 

Esse universo popular é colocado nos produtos culturais, na condição de produtos pasteurizados ou 

estilizados, sem autoria ou contextualização. Outra proposição é a de uma diretriz apaixonante para 

o trabalho didático, desestabilizando o peso da escolarização como obrigação e mais como prazer 

de conhecer, inventar e produzir. Como último aspecto a ser destacado, Hernandez (2007) propõe 

que o ensino de Arte leve em consideração a multiplicidade de imagens produzidas no cotidiano, no 

campo das Artes e fora dela, no modo de ver e criticar contextualizadamente a produção artística e 

estética da humanidade.

Para constituir um campo de aprendizagem que dê conta dos desafios da atualidade, cabe 

incluir os/as educandos/as como participantes e investigadores no contexto da  escola. O/a 

professor/a de Arte tem como tarefa dirigir o processo de aguçamento do espírito investigativo no/a 

educando/a. Neste sentido o/a professor/a é também responsável por uma prática reflexiva e 

investigativa, atuando também como professor/a pesquisador/a. Segundo Feldman: 

Para ensinar arte, música ou algo  mais, você tem que falar com as crianças – não para 
elas. Conversar com, e estar com as pessoas constituem diálogo. Verdadeiro diálogo não é 
conversação casual; isto surge de um modo especial de percepção, um professor tem que 
perceber o que a criança quer enquanto ela está falando ( 2000,p.08 ).

Esse diálogo com os/as educandos/as está diretamente articulado com os aspectos de 

produção dos objetos artísticos. Os argumentos para a produção são buscados no repertório 

constituído a partir do currículo estabelecido para a prática pedagógica. 

Buscando a ampliação do universo cultural, tal qual a compreensão crítica, a proposta 

curricular em Arte definiu conceitos essenciais a partir dos diversos níveis de complexidade, para 

6.2 - Objetivos da Área de Artes
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propor um percurso curricular. No entanto, sabemos que nenhuma escolha é isenta de 

comprometimento, toda opção é constituída a partir de um ponto de vista, de um lugar 

diferenciado. A construção curricular é sempre um recorte ideológico, impregnado de história, 

considerando um determinado contexto, a partir do ideário pedagógico daqueles que o redigem.
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Pretendemos, partindo dos conceitos essenciais, apresentar alguns componentes que 

possibilitem um direcionamento para a prática pedagógica no sentido da formulação de projetos de 

trabalho. Essas contribuições podem e devem ser reconstruídas pelo/a professor/a de Arte a partir 

do contexto local da escola com vistas à compreensão da arte em contextos múltiplos. A opção pelo 

trabalho por projetos, na concepção de Hernadez (2000), é comungada pelo grupo de 

professores/as que participaram da reestruturação curricular. Um dos argumentos mais 

importantes na defesa dos projetos de trabalho é a possibilidade de não-hierarquização dos 

conteúdos, o que para a área de Artes é um aspecto bastante caro, pois permite iniciar o processo 

pedagógico articulando ou o processo do/a artista, ou do momento histórico, ou da temática da arte 

ou outro viés que o/a professor/a em conjunto com o grupo definir como eixo gerador.

       Neste sentido, identificamos como conceito essencial o núcleo base de sustentação dos 

conteúdos, a ser articulado nos projetos de trabalho; neste caso utilizaremos os eixos de trabalho 

como articulador.

6.3 - Conceitos Essenciais: Níveis de
Complexibilidade e Orientações

Didático-Metodológicas

3 O termo totalidade é uma nomenclatura utilizada para definir os anos iniciais e finais no Programa de Educação 
de Jovens e Adultos(PROEJA).

Ano
3

Totalidade Conceitos Essenciais

Estética: Processo Artístico: Arte e Sociedade:

Educação
Infantil ao
5º ano

- Desdobramento do
conceito geral

- Desdobramento do
conceito geral

- Desdobramento do
conceito geral

- Arte, papel e conceitos 
principais.
- Arte, movimento de 
transformação do conceito de 
belo.
- O feio no contexto da Arte
- Estética dos opostos 
(antagonismos no processo 
da arte).
- A leitura da imagem: 
diversas abordagens 
- Transversalidade da Arte.

- Produção estética.
- Processo artístico do/a 
artista.
- Materialidade da 
produção.
- Exercício artístico do/a 
educando/a.
- Processo e técnica
- Suporte e diversidade 
de materiais.

- Arte e cotidiano.
- Quem produz Arte.
- Onde se produz Arte
- Arte e 
multiculturalidade.
- Arte e tecnologia.
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Estética: Processo Artístico: Arte e Sociedade:

6º ao 9º ano

- Desdobramento do
conceito geral

- Desdobramento do
conceito geral

- Desdobramento do
conceito geral

- Tempo e Memória
- Diferenças culturais
- Arte como produto humano
- História da Arte articulada 
por temáticas.
- Identidades culturais.

- Experimentação
- Suporte
- Processo Artístico
- Exercícios de 
experimentação a partir 
das temáticas. 
- Investigação de 
suporte/técnicas,  
processos e poéticas do/a 
artista e dos/as 
educandos/as.

- Educação do olhar
- Imagem
- Temática
- Formatividade, 
conteúdo do objeto 
artístico, ambiente 
onde está inserido e a 
trajetória de quem o 
estuda.
- Objetos artísticos, 
imagens móveis, 
imagens em 
movimento,produtos 
da mídia e da 
propaganda.

Apresentamos algumas formulações desenvolvidas pelos/as professores/as da 

reestruturação curricular do município de Criciúma como exemplo de práticas didáticas que 

sugerem uma articulação entre os eixos propostos.

•Tema do Projeto: Retratos (Exemplo)

Eixo 03
Arte e Sociedade

Conteúdos

Retrato na história da

Arte.

Identidades culturais a

partir de imagens de

retratos.

Retrato antes e depois da

fotografia.

As mudanças sociais que

a fotografia gerou.

Exercício de

experimentação a partir

do tema retrato,

identidades subjetividade,

investigação de

possibilidades

de suporte/técnicas,

processos e poéticas do/a

artista e dos/as outros/as

educandos/as.

Eixo 03
Arte e Processo

   Tempo e Memória.

   Diferenças culturais.

   Arte como produto

   humano.

   Experimentação.

   Suporte.

   Processo Artístico.
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Eixo 01
Arte e Estética

Conteúdos

Exercício de leitura de 

imagem articulando sua

formatividade, conteúdo,

ambiente onde está

inserido e a trajetória de

quem a estuda.

Utilização de diversas 

imagens a partir de 

objetos artísticos, imagens

em movimento, produtos

da mídia e propaganda,

para citar alguns.

Utilização de temáticas

que possam romper com

a cronologia. Articulação

de temáticas comparando

processos de diversos

tempos, contextos e

produtores.

   Educação do Olhar.

   Imagem.

   Temática.

Eixo 04
Arte e
Procedimentos
Pedagógicos

Conteúdos

Constituir o trabalho

pedagógico considerando

as práticas culturais dos

estudantes.

Quebrar a cronologia

como única possibilidade

de contextualização da

Arte. Propiciar espaços

para que o estudante fale

de sua produção e da 

produção dos artistas.

Educar o olhar a partir

dos conteúdos da Arte

garantindo os elementos

de subjetividade deste

processo.

   Objetivos.

   Trabalhos por Projetos.

   Avaliação Processual.
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Na proposição acima construída por professoras/es de Arte na reestruturação curricular, 

coube a construção de um projeto de trabalho considerando o RETRATO como elemento 

articulador das atividades. Este, por sua vez, é apresentado garantindo o estudo do retrato em 

variados contextos da Arte, colocando lado a lado reproduções de objetos artísticos em diversas 

técnicas, para além do retrato tradicional. Ainda apontando que as técnicas da pintura, hoje, foram 

sobrepostas por diversas técnicas articuladas entre si, como pintura e fotografia, escultura e pintura 

fotomontagem, arte eletrônica e tantas outras possibilidades da Arte Contemporânea.

 Considerando a organização de conceitos essenciais que poderão se desdobrar em 

conteúdos de Arte para utilização na prática pedagógica, o tema RETRATO como exemplo neste 

projeto poderá ser substituído por qualquer outra temática como “natureza morta”, “paisagem”, 

“mídia e tecnologia”, bem como qualquer outra temática criada pelos/as educandos/as ou 

professor/a. Importa, neste caso, garantir a inserção dos eixos curriculares de Artes, que agregam 

sentido à proposta metodológica curricular. 

Os eixos curriculares de Artes dividem-se em: Arte e Estética, Arte e Processo, Arte e 

Sociedade, Arte e Procedimentos Pedagógicos. Ressaltamos que estes eixos não possuem 

nenhuma hierarquia entre si, podendo-se articulá-los da maneira desejada e pertinente ao projeto de 

trabalho. Estes eixos perpassam a Educação Infantil, os dois níveis de complexidade dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e dos anos finais do Ensino Fundamental, assim como a Educação 

de Adultos. Neste caso variam as orientações metodológicas e os níveis de aprofundamento.  No 

eixo da Educação Infantil também são apontadas algumas direções para o trabalho com arte na 

infância.

Compreendendo o Ensino de Artes como disciplina do currículo escolar responsável pela 

ampliação da experiência estética dos/as educandos/as, destacamos que na Educação Infantil os/as 

educandos/as têm seus primeiros contatos com o saber artístico sistematizado. Neste momento o/a 

professor/a de Arte tem como objetivo estimular os processos de criação, interpretação e reflexão. 

As atividades lúdicas e o jogo devem perpassar todos os processos de aprendizagem, da infância à 

idade adulta; no entanto, é na infância que a escola enfatiza as atividades que estimulam a ação 

lúdica, a qual articula os conhecimentos de maneira prazerosa. 

Quando o/a educando/a aprende a utilizar os diversos materiais e processos de expressão, 

tem maiores oportunidades de compreensão e expressão para veicular sua visão de mundo. O uso 

das atividades artísticas como elemento de colaboração com as atividades de outras áreas não 

garante o ensino dos conteúdos de Arte. Dessa forma, salientamos que quando o/a educando/a 

ilustra uma história, não está, necessariamente, aliando uma atividade de Língua Portuguesa a uma 

de Artes. Neste caso a atividade expressiva, desenho, está sendo usada como recurso pedagógico 

para o ensino daquela disciplina.

Por meio do espaço do ensino de Artes na Educação Infantil, o/a professor/a organiza o 
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currículo escolar com base nos conteúdos de Artes Visuais. Estes conteúdos não devem ser 

substituídos pelo uso das atividades artísticas nas outras áreas do currículo, nem por atividades 

festivas da escola.  Portanto, a disciplina de Artes nesta fase escolar, nos anos do Ensino 

Fundamental e na Educação de Adultos, desenvolve a expressão artística, ampliando a visão do/a 

educando/a acerca do contexto artístico, a partir de projetos com diferenciados enredamentos em 

cada nível de complexidade. 

Os projetos de trabalho no Ensino de Arte poderão desenvolver atividades de educação do 

olhar para a diversidade de imagens, para os meios materiais de expressão artística. Ressalta-se que 

as problemáticas do universo infantil, inclusive a percepção da imagem em movimento, são um 

precioso foco de educação do olhar. “Importa, então, conversar com a criança sobre o que ela 

assiste na televisão, procurando entender que leitura ela fez dos programas e ajudando-a a 

construir uma postura crítica, saindo do puro encantamento ou de uma oposição a esta mídia” 

(PILLAR, 2001,p.30).  Não só na televisão, mas também nas imagens das histórias infantis, tanto 

quanto na publicidade em geral, a educação do olhar pode ser estimulada a partir da 

problematização de questões. 

Eixo 01 – Arte e Estética, neste eixo na Educação Infantil e nos Anos Iniciais, a criança será 

estimulada a perceber a Arte em seu entorno, observando as diversas formas de arte e seus 

contextos de produção. Terá oportunidade de experimentação de diversos materiais e 

processos de produção de objetos artísticos. Arte, técnica e expressão artística são processos 

articulados e devem ser ensinados em conjunto. Os/as educandos/as do Ensino Fundamental 

ampliam seus repertórios imagéticos a partir da percepção do seu entorno, de conceitos mais 

complexos da estética como formatividade e conteúdo do objeto artístico.

Eixo 02 – Arte e Processo, os processos artísticos dos/as educandos/as poderão ser 

estimulados no envolvimento destes, na observação da poética dos/as artistas, buscando 

conhecer, imitar e ampliar seus modos de fazer. A ampliação do olhar do estudante poderá ser 

estimulada a partir de visitas a espaços que veiculem produção artística, ou mesmo imagens 

fixas ou em movimento, como desenhos infantis ou propagandas. O/a educando/a do Ensino 

Fundamental apresenta possibilidades de aprofundamento, constituindo em seu processo de 

fazer artístico iniciativas de pesquisa no seu processo, bem como registro da experiência. Ainda 

poderá comparar sua produção com a poética de artistas de tempos diferenciados.  

Eixo 03 - Arte e Sociedade, neste eixo a criança da Educação Infantil será estimulada a 

perceber seu entorno. O social na infância se constitui ao redor dos três anos, quando toma 

consciência de sua participação no grupo social. As atividades poderão ser estimuladas para 
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4 Portfólios são ferramentas de registro do processo onde os estudantes organizam seu percurso de modo a estabelecer 
uma relação com a sua produção.

que estabeleçam relações com produtores artísticos que estão inseridos no seu contexto: pais, 

colegas de outras turmas, parentes, pessoas da comunidade. Nesta ação pedagógica as crianças 

ampliarão seu olhar acerca do contexto e sua relação com o outro, identificando a diferença 

como algo presente em seu contexto. Já os/as demais educandos/as têm a oportunidade de 

relacionar Arte e contexto, identificando nos produtos culturais elementos de ampliação da 

capacidade de formulação de questões e leituras da sociedade a partir da Arte, do papel do/a 

artista na sociedade e do sistema da arte.

 Eixo 04 – Arte e Procedimentos Pedagógicos, no quarto eixo ressaltamos os procedimentos 

pedagógicos e suas relações com a Arte na ação pedagógica do/a professor/a. Na formulação do 

projeto de trabalho o/a professor/a levará em conta as contribuições dos/as educandos/as, 

entendendo-os como sujeitos em construção pela cultura, mas que também produzem cultura. 

Arte, estética, técnica e expressão artística são processos articulados e devem ser ensinados em 
4conjunto. O registro do seu processo poderá ser estimulado a partir da criação de portfólios  

como elemento de avaliação. No eixo 04 fica garantido o espaço para a ampliação do currículo, 

para além da cultura institucionalizada. A lei 10639/2003 é um espaço para a 

multiculturalidade-crítica  no currículo escolar. 

Constituir o trabalho pedagógico considerando as práticas culturais dos/as educandos/as, 

rompendo com a cronologia como única possibilidade de contextualização da Arte, propiciará 

espaços para que o/a educando/a fale de sua produção e da produção dos/as artistas.

A estimulação da leitura de imagem, educar o olhar a partir dos conteúdos da Arte, 

propiciará também a garantia dos elementos de subjetividade deste processo. Ainda como 

exercício de leitura de imagem, articular sua formatividade, conteúdo, ambiente onde está inserido 

e a trajetória de quem a estuda contribuirá para uma formação crítica no ensino de Arte.

No processo pedagógico é estimulante para o/a educando/a quando o/a professor/a 

propicia, na sala de aula, a utilização de diversas imagens a partir de objetos artísticos, imagens 

móveis, imagens em movimento, produtos da mídia e da propaganda, para citar alguns. Também a 

utilização de temáticas que possam romper com a cronologia. A articulação de temáticas 

comparando processos de diversos tempos, contextos e produtores, mostrará aos/às educandos/as 

que a relação dos movimentos históricos guardam entre si um modo determinado de construção . 

As atividades extra-curriculares conectadas aos projetos de trabalho têm o objetivo de 

articular os conteúdos trabalhados na escola com o contexto social, constituindo-se muitas vezes 

como espaço de fixação dos conteúdos por meio de outro espaço de aprendizagem. No caso do 

ensino de Arte, o contato com os espaços artísticos como museus, galerias e espaços culturais 

próximas à escola, no estado ou mesmo os museus virtuais consolidam-se cada dia mais como 

espaços de fruição artística.
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Para finalizar este documento, ousamos dizer que uma proposição interdisciplinar pretende 

articular trabalho de profissionais de diversas áreas. Interdisciplinaridade com um/a professor/a, 

nas artes, é considerada polivalência. Esta proposição, incluída na educação brasileira a partir da lei 

5692/71, não trouxe contribuições à área de Artes; é produto de uma formação aligeirada que 

pretende preparar o/a professor/a de Artes para ministrar conteúdos de Música, Teatro, Artes 

Visuais e Dança. 

No projeto interdisciplinar o trabalho de uma equipe multidisciplinar colabora para a 

ampliação dos conteúdos das diversas áreas que compartilham um lugar no currículo escolar, sem 

que uma área se sobreponha à outra.  No entanto, agrega-se ao texto aqui proposto, a perspectiva de 

que é a formação continuada que poderá dar sustentação à proposição desenhada. O documento é 

apenas um roteiro que estimulará o/a professor/a, em conjunto com os/as estudantes, a construir um 

mapa de navegação. 

Outro aspecto a ser ressaltado é a necessidade da presença de outras áreas do conhecimento 

de Artes, incluindo  professores/as de Música, Teatro e Dança. Isto enriquecerá ainda mais o 

trabalho, que desenvolve a educação estética desde a Educação Infantil. 
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As concepções desenvolvidas por Vygotsky (1988), em sua teoria Histórico-Cultural, 

trouxeram para a Educação novas inquietações sobre o desenvolvimento psicológico e cognitivo 

do indivíduo na medida em que o/a educando/a, dentro dessa concepção, não pode ser percebido 

fora de seu contexto histórico e cultural.

A aprendizagem assim entendida coloca em destaque as relações construídas 

socialmente pela linguagem, sendo, então, a língua a grande mediadora neste processo de 

apropriação de conhecimento. É pela interação e pela participação que os/as educando/as 

desenvolvem suas competências e elaboram novos saberes. 

O/a educando/a de uma língua estrangeira tem acesso a novas culturas, constrói 

relações que confrontam as relações estabelecidas pela diversidade de diferentes sociedades e 

grupos sociais. Assim sendo, esse/a educando/a tem grandes possibilidades de construir 

significados para a diversidade do mundo globalizado e de melhor entender sua própria cultura. 

Para Hall (2005), a globalização traz um novo interesse pelo local, pela diferença, já que “as 

identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela” (p.110). 

Então, se entendermos, que o sujeito da sala de aula se constitui pelo discurso que ele se 

apropria, e, se deixa apropriar, para depois produzir novos discursos e novas leituras, devemos 

também conceber que a sala de aula de Língua Inglesa (doravante LI), vem a se constituir em um 

espaço de diversidade e contradições, onde os/as educandos/as estão perante a figura desconhecida 

e, para muitos, intrusa do Outro que se constitui na LI. Língua essa, que representa a globalização 

em que o aprendiz se encontra e que traz a diversidade cultural.

Silva (2000) entende que, atualmente, as questões do multiculturalismo e da diferença 

despertam novas inquietações na Educação. E por isso, uma pedagogia crítica deveria ter em seu 

currículo questões que “não se limitassem a celebrar a identidade e a diferença” (p.74), e sim, 

questões que problematizassem a identidade e a diferença.  

Em geral, o chamado “multiculturalismo” apóia-se em um vago e benevolente apelo à 
tolerância e ao respeito para com a diversidade e a diferença. É particularmente 
problemática, nessas perspectivas, a idéia de diversidade. Parece difícil, que uma 
perspectiva que se limita a proclamar a existência da diversidade possa servir de base para 
uma pedagogia que coloque no seu centro a crítica política da identidade e da diferença. 
(Silva, 2000, p. 73) 

7 - LÍNGUA INGLESA

7.1 - A Língua Inglesa nas Escolas da Rede Municipal:
Uma Visão Histórico-Cultural
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As questões de identidade e diferença se estabelecem dentro de relações sociais que, 

por sua vez, estão estreitamente ligadas a relações de poder. Por isso, para Silva (2000) as questões 

que envolvem identidade e diferença são carregadas de poder.

A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos diferentes 
grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens 
sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com relações de poder. 
O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado das relações 
mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes. (p. 81)

 Para Focault (2005), toda relação social se constitui em relações de poder, e essas 

relações se constituem em duas vias distintas, porque, assim como os discursos podem apresentar 

homogeneidades pela regularidade, outros discursos podem oportunizar conflitos gerados por 

diferentes posicionamentos ocupados pelo sujeito. Segundo Focault (2005), é principalmente com 

essa diversidade dos discursos que devemos estar atentos:

“trata-se de compreender o enunciado na estreiteza e singularidade de sua situação: de 
determinar as condições de sua existência, de fixar seus limites da forma mais justa, de 
estabelecer suas correlações com os outros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar 
que outras formas de enunciação exclui”. (p.31)

A LI, ainda, dentro das escolas da RM, para abordar e enfocar a diversidade cultural 

deve transitar por disciplinas, como Geografia, História, Artes e Matemática. Tais disciplinas 

poderão servir de pilares para a construção do entendimento de saberes e culturas diversas, em uma 

perspectiva de início local para o global.

Entender como as identidades dos/as educandos/as se constituem, dentro do contexto 

histórico-social-escola em aulas de LE, será conceber que essa identidade se faz pela relação de 

diversas contradições. Contradições latentes entre seu idioma e o idioma inglês, entre o local e o 

global, entre similaridades e diferenças. Deve ser nesse ambiente diverso que o/a educando/a, não 

mais fixo, construa simbolicamente sua identidade multifacetada que apresentará discursos 

perpassados e diluídos por outros tantos discursos que se fizer necessário. 

Para Silva (2000) a Educação não pode abordar o multiculturalismo “simplesmente 

como uma questão de tolerância e respeito para com a diversidade cultural” (p.96). Silva (ibid.) 

entende que devemos ver a identidade e a diferença como “processos de produção social, como 

processos que envolvem relações de poder” (p.96). 

Tratar então da diversidade e do multiculturalismo dentro das escolas e aulas de LI, não 

é apenas identificar as diferenças culturais e sociais. Parafraseando Silva (ibid.), apenas celebrar as 

diferenças não é mais o suficiente, se faz necessário questioná-las.
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A Rede Municipal de Criciúma, na legitimidade de seus professores/as, assume o 

posicionamento de que o objetivo maior do ensino da Língua Inglesa em todas as suas unidades 

(seja nas séries inicias, no Ciclo ou no (PROEJA) só pode ser entendido e concebido dentro de 

conteúdos, abordagens e metodologias que estão voltadas para uma aprendizagem significativa, 

onde exista de fato um comprometimento para o estabelecimento de relações entre o novo 

conhecimento e o conhecimento prévio. 

A RME percebe, dessa forma, a LI como mediadora da socialização e construção desse 

conhecimento. O ensino da LI, então, tem seu compromisso com o/a educando/a, sua cultura e 

diversidade. Cabe ao professor/a adaptar e garantir, dessa forma, abordagens e metodologias de 

acordo com a série, sempre respeitando a cultura e diversidade local, recusando-se a discriminar 

outras culturas. 

O livro didático, quando adotado, só terá valor se o aprendiz vivenciar a pluralidade de 

sentidos nele contidos. O/a professor/a deve garantir “que se questionem as verdades que parecem 

“naturais”, inquestionáveis; que se desmistifique o estrangeiro, mostrando as diferenças culturais 

que asseguram a identidade brasileira, ao invés de anulá-la”. (Coracini, p. 32)

Ao ter seu alicerce na teoria Histórico-Cultural, o ensino da LI nas escolas da RME 

passa pelo entendimento de que o/a professor/a não concebe mais o papel de destaque dado até 

então a pontos e exercícios gramaticais trabalhados sem sentido algum para o/ educando/a. 

Esse/essa profissional deve, ao mesmo tempo, estar preparado para o discurso da diversidade e os 

conflitos que a própria diversidade apresenta. Grigoletto (2002) alerta que:

[...] é preciso levar-se em conta também que, não obstante, a diversidade, advinda de 
diferentes experiências de vida, mostra a sua face na sala de aula. É ela que gera os 
conflitos que são, com freqüência, abafados na sala de aula, ainda que inconscientemente, 
tanto por professores quanto por alunos.  (p.110)

Para a autora, a diversidade é que deve conduzir diferentes abordagens dentro da 

sala de aula. Cabe ao professor/a utilizar-se da diversidade das relações estabelecidas dentro e 

fora da sala de aula para que os/as educandos/as possam se perceber como construtores de 

novos significados.

A priorização pela leitura e a elaboração de textos nas aulas de LI para adolescentes, 

jovens e adultos não implica a exclusão das outras habilidades (falar/escutar), mas, sim, a 

necessidade do uso da Língua Estrangeira (doravante LE) como função social. De acordo com 

Coracini (p. 32), cabe ao professor/a contemplar: 

7.2 - Objetivos da Área de Língua Inglesa
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“[...] o aluno como ser pensante e crítico, criar situações, por exemplo, de comparação 
entre vários textos produzidos a partir de um mesmo fenômeno ou evento para não apenas 
buscar as diferenças formais e lingüísticas, mas sobretudo culturais, essas muitas vezes de 
cunho ideológico e que, evidentemente determinam a materialidade lingüística”.

 

Assim, para a autora, é papel do/a professor/a fazer com que o aluno perceba “que todo 

texto resulta de uma infinidade de outros textos assim como o sujeito se constitui de uma infinidade 

de outros sujeitos” (ibid. p. 32). Ainda, é papel do/a educador/a garantir o contato do/a educando/a 

com textos diversificados, bem como estimular as diversas leituras e reflexões possíveis sobre um 

mesmo texto. Ou seja, cabe ao educador/a apresentar o mundo da escrita da LI ao educando/a para 

que o mesmo se aproprie e produza novos saberes.
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6.3 - Os Conceitos Essenciais em Sala de Aula

A p ren d iza g em  
sig n ifica tiv a  

L eitu ra /E scrita  F a la /E scu ta  

6 º a o  9 º a n o  

-A p ren d izad o  
co n tex tu alizad o , 
re lac io n ad o  à  
v id a  rea l e  
d irec io n ad o  à  
reso lu ção  d e  
p ro b lem as. 
-A  lín gu a  se  
ap resen ta  co m o  
esp aço  d e  
co n stru ção  
d iscu rsiv a . 
-A m p liação  d o  
u n iv erso  
cu ltu ra l. 
-A p ro p riação  d e  
co n h ecim en to s 
d e  o u tras  
cu ltu ras . 

-G ên ero s tex tu a is  d iv erso s.  
-A  lín gu a  é  trab alh ad a  d en tro  
d a  estru tu ra  tex tu a l. 
-D iscu ssõ es o ra is  so b re  o s  
co n teú d o s d o s tex to s . 
-A  le itu ra  d o s tex to s  d ev e  
p o ssib ilita r ao /à  ap ren d iz  
traça r p ara le lo s  cu ltu ra is  
en tre  a  lín gu a  m atern a  e  a  
lín gu a  in g lesa . 
-L eitu ra  co m  u m  o lh a r n o  
cará ter H istó rico -C u ltu ra l 
d o s tex to s  
-P ro d u ção  d e  tex to s  q u e  
ten h am  sign ificad o  p ara  o s  
ap ren d izes .  

 

-O /a  ap ren d iz  d ev e  te r 
o p o rtu n id ad e  d e  o u v ir a  L I 
p ara  p ra ticar seu s so n s e  
ritm o s.  
-U so  d e  m ú sica , film es, 
p o em as, e  e lab o ração  d e  
p eças tea tra is . 
-P rá tica  d e  d iá lo go s e  
en trev is tas  em  p a res . 
-B rin cad eiras  co m  
co n tex to  so cia l 
-Jo go s n a  co n stru ção  d e  
re laçõ es so c ia is  

 

A N O / 
T O T A L ID A D E 

C O N C E IT O S E SSE N C IA IS 

A prendizagem  
significativa, ou  seja, 

ativa, construtiva, 
intencional, autêntica e 

cooperativa 

A bordagem  
com unicativa 

L údico 

1º ao 5º ano 
  

-Interação com  o m eio 
am biente 
-R eflexão sobre as 
atividades  
-A s idéias dependem  do 
contexto em  que ocorrem  
para que sejam  relevantes 
-A tividades em  grupo 
-O  aluno tem  papel de 
investigador 
-O /a professor/a é co-
aprendiz e co-
investigador, atuando 
junto ao/à aluno/a. 
 
 

-A s form as m em orizadas 
dão espaço para o ato 
com unicativo 
-A  função da língua se 
sobrepõe à form a. 
-C om petência 
com unicativa passa ser o 
objetivo em  vez de 
conhecim ento gram atical 
-S ignificado e situações 
é que perm eiam  a 
planificação didática e a 
confecção de m ateriais 
-U so de m ateriais que o/a 
aprendiz possa 
m anusear, com o por 
exem plo, fantoches e 
m aterial de sucata. 
 

-Brincar e 
aprender 
brincadeiras 
-A dquirir respeito 
ao próxim o 
-A tividades em  
grupo e pares  
-Jogos 
cooperativos 
-A tividades que 
envolvam  
m ovim ento 
corporais 
-Jogos com  
m úsica  
-A m bientes onde 
o/a aprendiz possa 
usar a língua 
-P lanejam ento das 
regras das aulas 
com  o/a aprendiz 
-Exposição a 
grande quantidade 
de literatura. 

 

investigador/a, atuando

- O/a educando/a tem papel de
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7.4 - Orientações Didático-Metodológicas

Independentemente da idade do/a educando/a, uma das principais tarefas do/a 

Educador/a é apresentar a LI de forma que esse/a aprendiz venha a gostar da experiência de 

aprender uma língua estrangeira e venha, então, a construir sentidos para a sua aprendizagem. Os 

conteúdos que seguem são sugestões que servirão como orientação para o/a professor/a da Rede 

Municipal de Ensino e que deverão ser trabalhados sempre de acordo com a necessidade da turma.

1º ao 5º ano

O conteúdo para as séries iniciais deve estar voltado para a construção de vocabulário. 

Assim sendo, a oralidade e o lúdico têm destaque na aprendizagem da LI. No início do processo de 

aprendizagem de uma LE, apenas palavras não são suficientes para o pequeno/a educando/a. Para 

Vygotsky (1998) “As maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições 

que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade”.

No excerto abaixo, as professoras de LI da RME se posicionam quanto o ensino do 

Inglês para as crianças, e percebem a importância do uso de imagens, jogos e brincadeiras dentro da 

sala de aula. 

Nessa etapa do aprendizado, o conteúdo deve estar inserido em metodologias que 

garantam o jogo, a brincadeira e a oralidade de forma lúdica e prazerosa, promovendo 

acima de tudo o gosto pela LI. Neste sentido, a criança internalizará e construirá um 

vocabulário a partir de significados estabelecidos por relações importantes para ela. 

(Professoras de Inglês da RM)

Para Leventhal (2006) o/a educador/a precisa despertar a curiosidade da criança para o 

aprendizado da nova língua e mais, o/a educando/a precisa brincar, se divertir com a nova aventura. 

As atividades sugeridas abaixo, devem estar adaptadas em estruturas lingüísticas de 

acordo com o grupo de educandos/as. Essas estruturas podem ser: cumprimentos, imperativo, 

presente simples e passado simples, substantivos, adjetivos e números. 

• Contar pequenas histórias usando a expressão corporal

• Usar fantoches

• Cartoons

• Música, dança

• Cantigas
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• Desenhos

• Quebra- cabeças

• Elaboração de cartazes

• Teatro

• Filmes

• Internet

6º ao 9º ano

As relações sociais devem ser exercidas de forma significativa dentro da sala de aula de 

LI. O/a educando/a precisa ter contato com gêneros textuais variados em inglês/a, para que, num 

processo dialógico, estabeleça relações com as estruturas e significados de sua língua materna e 

cultura. A partir da leitura e da elaboração de textos, o/a educando/a pode dialogar, refletir, 

construir ou reconstruir conhecimentos já existentes sobre a sua própria cultura e melhor se 

posicionar como cidadão brasileiro.

Mais do que nunca o/a professor/a de LI da Rede Municipal de Criciúma deverá 

construir uma diálogo em parceria com seu educando/a sobre o aprendizado de uma língua 

estrangeira e suas implicações para a constituição de sua identidade como cidadão brasileiro. Cabe 

ao/à professor/a sempre se posicionar criticamente diante de sua escolha para a metodologia usada, 

bem como o material apresentado ao educando. Será a partir dos textos utilizados que o/a 

professor/a;/a irá explorar o conteúdo a ser trabalhado.

 A leitura e a produção de textos, ainda, permitem que o/a educando/a fale sobre seus 

costumes, maneiras de agir e pensar, criando dessa forma um paralelo com o posicionamento de 

outros jovens de outras culturas. A participação em projetos com temas significativos também é de 

grande valia para o reconhecimento da importância do aprendizado da LI.  Estruturas lingüísticas 

que contenham o presente simples, passado, futuro, advérbios, conjunções, adjetivos e linking 

words, devem ser trabalhadas em atividades como:

•Canções

•Produção de textos

•Receitas

•Documentários

•Informativos

•Projetos

•Lendas

•Manual de instrução

•Cartoons
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•Videoclipes

•Internet

•Brincadeiras



7.5 - Avaliação

Dentro da proposta Histórico-Cultural assumida pela RME de Criciúma, faz-se 

necessário que o/a professor/a entenda a avaliação como uma conseqüência das suas aulas. A 

avaliação usada como forma de punir ou um meio em si não faz sentido dentro dessa perspectiva. 

O/a Educador/a que planeja suas ações pedagógicas fará das avaliações um eixo para novos 

planejamentos e tomada de decisões em sua prática.  Assim entendida, a avaliação poderá se 

concretizar por meio de elaboração de cartazes, cartoons, música, apresentações, participação em 

atividades curriculares, projetos, testes ou em qualquer outro momento em que o/a professor/a 

perceba a construção e apropriação de conhecimento por parte de seu educando/a.
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Pensando na possibilidade de diminuir as desigualdades sociais, utilizando para isso a 

socialização do conhecimento, é que escrevemos este texto e propusemos as diretrizes constantes 

no mesmo.

Na concepção Histórico-Cultural, o meio social, as relações e a leitura que fazemos 

enquanto sujeitos são de suma importância para a aprendizagem. Além disso, entende-se que todo 

conhecimento humano é elaborado em um tempo histórico e representa um elemento cultural. 

Entendemos aqui cultura como a transformação da natureza pelo homem no intuito de poder 

adaptar-se a ela ou adaptá-la a ele. Quanto ao tempo histórico, este é fundamental ser 

compreendido e considerado para que se possa perceber as transformações sociais ocorridas e 

compreender-se os acontecimentos passados e presentes.

Ao considerarmos a cultura e a história, podemos desenvolver com mais competência a 

disciplina Educação Física. Sabermos sua origem e como se transformou até chegar ao momento 

atual permite-nos compreendê-la com mais profundidade e quiçá contribuir para avanços 

1ulteriores . Além disso, há uma cultura mais específica relacionada a esta área de conhecimento. 

Portanto, se nos comprometemos em desenvolver esta disciplina na perspectiva acima 

mencionada, devemos estudar e ensinar a cultura corporal e suas interrelações, visto que esta 

pertence e compõe a área enfocada nesta proposta.

O objetivo principal desta proposta é oferecer aos professores de Educação Física subsídios 

para desenvolverem seu trabalho pedagógico de maneira competente, crítica, ética, e, 

principalmente, mais humanista. A Proposta Curricular de Criciúma tem o propósito de servir 

como referência e apoio para a docência neste município, dos/as novos/as professores/as 

ingressantes no mesmo e para aqueles que já construíram uma caminhada nesta Rede Pública de 

Ensino. Contudo, de forma alguma pensamos em um engessamento ou formatação da atuação 

destes profissionais. Se propomos a criticidade como um dos eixos norteadores a serem 

desenvolvidos, cabe-nos aceitar e refletir sobre as divergências que se nos apresentam.

Toda atuação docente, implícita ou explicitamente, carrega e baseia-se em algumas 

concepções. Especificamente no campo da Educação Física, algumas são indispensáveis. Por isso, 

abaixo destacamos e esclarecemos as mesmas.

8 - EDUCAÇÃO FÍSICA

8.1 - A Educação Física na Perspectiva Histórico-Cultural

1 A história da Educação Física é conhecida por todos os profissionais da área, motivo pelo qual optamos por não 
incluí-la no presente texto.
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Na presente proposta, utilizamos o termo homem por ser este o que utilizam os autores 

abaixo referenciados. No entanto, poderíamos substituí-lo por pessoa, já que as características 

apresentadas pelos autores não se aplicam apenas ao gênero homem, e sim, à pessoa humana. 

Reforçamos com a visão destes autores a concepção Histórico-Cultural no que tange à pessoa 

“aprendente” e também os pontos básicos da pedagogia da Educação Física que desenvolvemos no 

presente trabalho.

Gehlen (1987, p.37) diz que o homem é um ser "pre-visor", ou seja, vive para o futuro e não 

apenas no presente, contrário aos outros animais. Define-o como um ser inacabado, aberto ao 

mundo e práxico. Práxico, por ter na ação seu principal instrumento de superação de sua 

fragilidade, bem como um meio para transcender.

Na visão de Gehlen, o homem nasce morfologicamente sem qualquer especialidade, sem 

um ambiente que lhe seja específico. Fato que não acontece entre os outros animais, pois nascem 

"equipados" para viverem adequadamente em um determinado ambiente. Porém, esta falta de 

especialização, que a priori parece uma desvantagem, torna-se uma vantagem, pois possibilita um 

potencial maior de aprendizagem.

Esta abertura para o mundo, da qual se falou acima, bem como sua condição de ser carente e 

práxico, possibilitam ao ser humano viver em qualquer ambiente da Terra. É por meio das 

transformações que realiza no ambiente onde se encontra que o homem consegue sua adaptação ao 

mesmo. A estas transformações da natureza, operadas pelo homem buscando torná-la algo útil para 

a vida, dá-se o nome de cultura (GEHLEN, 1987).

Para o autor acima, o grande diferencial do homem em relação aos outros animais é a 

imaginação. Diante disto, podemos perceber a necessidade de investirmos nossos esforços 

educacionais no desenvolvimento deste atributo humano, pois os grandes problemas da 

humanidade parecem depender de duas condições especiais: coletividade e imaginação.

Segundo Sérgio (1995, p. 23),  “o Homem é um apelo à transcendência e, como tal, um ser 

práxico que na totalidade corpo-alma-natureza-sociedade e pela motricidade procura transcender e 

transcender-se, visa ao Absoluto”. Posteriormente este mesmo autor inclui uma dimensão em seu 

conceito de homem, diz que o ser humano é “simultaneamente corpo-alma-desejo-natureza-

sociedade” (SÉRGIO, 2003a, p. 32). Ainda sobre o homem, o autor supracitado menciona aspectos 

importantes da condição humana, indicando que o mesmo é “[...] um ser de necessidades [...] que 

não são unicamente materiais, que envolvem também aspirações à plenitude da reflexão crítica, ao 

amadurecimento especulativo, ao cume das possibilidades de criatividade cultural, ao sonho [...] 

ao amor” (Op cit, 2003b, p. 171). Na mesma direção do autor acima citado, percebemos o pensar 

dos professores e professoras que colaboraram com este trabalho, pois para estes o Homem é “ser 

histórico, tudo o que faz e representa, está relacionado com sua história cultural. O Ser humano 

produz cultura através da coletividade” (2007).

8.1.1 - O Homem
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Vemos o corpo aqui como a possibilidade de toda nossa existência, exigindo-se, assim, 

sobre o mesmo, um olhar mais cuidadoso, edificante e complexo. Para Sérgio (2003b, p. 182), “De 

facto, ninguém tem um corpo. Há uma distância iniludível entre mim e um objecto que possuo: 

posso deitá-lo fora, sem deixar de ser quem sou. Com o corpo não sucede o mesmo: sem ele, eu 

deixo de ser quem sou”.

O corpo tem uma importância incomensurável em nossas vidas, pois ele é “o lugar onde eu 

me experimento como existente!” (SÉRGIO, 2003b, p. 130). No entanto, nas tribulações de nosso 

cotidiano chegamos mesmo a “esquecê-lo”, desconsiderando-o, ignorando suas necessidades, 

desejos, solicitações. Não é diferente na Educação, pois este corpo quase não tem voz nem vez; 

parece ser um elemento a ser disciplinado, contido e até por vezes domesticado segundo 

determinados objetivos. 

Quanto melhor nos percebermos, melhor poderemos perceber o outro. Este deve ser um dos 

principais objetivos da Educação: possibilitar ao/a educando/a conhecer e experimentar 

adequadamente seu corpo, tomar consciência do mesmo e “ser mais” por conta disso. O corpo, 

nesta perspectiva, é visto como a fonte de nossos sentimentos e emoções, percepções e ações, no 

qual o mundo deixará suas marcas positivas e negativas, e por meio do qual deixaremos nossas 

marcas no mesmo. Resgatando as contribuições dos/as professores e professoras de Educação 

Física de Criciúma para este trabalho, verificamos uma visão atualizada e avançada deste tema para 

os mesmos, “corpo não é apenas a questão física, mas também mental, sexual, espiritual, enfim, é 

sentimento, emoção, afetividade” (2007). É o homem dialeticamente transformado e agente de 

transformação. A Educação Física quando levada a sério e desenvolvida adequadamente, parece-

nos a disciplina que mais efetivamente pode realizar este objetivo educacional. 

A partir do corpo vivemos nossas experiências no mundo. A este agir corporal podemos 

chamar de corporeidade, que para Sérgio (2003b, p. 270) é “Condição de presença, participação e 

significação do homem, no Mundo”. Diante dessa concepção, entendemos que a corporeidade, 

assim como qualquer aspecto da condição humana, deve ser estudada e interpretada de forma 

complexa.

A Escola parece ainda estabelecer dicotomias para o/a educando/a, destinando momentos 

específicos para o intelecto e momentos para o físico; divisão esta nem mesmo possível, já que o 

homem é uno, indivisível. Apesar de a educação escolar privilegiar o aspecto cognitivo, as demais 

dimensões que constituem o/a educando/a não podem ser excluídas. Estas podem ser 

desconsideradas no ato educativo, mas isso não significa que elas deixem de influenciar o 

aprendizado de nosso/a educando/a. Ou seja, é necessário considerar a condição corporal deste/a; 

levar em conta que ele/ela, mesmo estático/a em sua cadeira, não deixa de ter o desejo de agir. Uma 

8.1.2 - A Corporeidade
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educação que deseja ser integral deve contemplar a motricidade de seu educando/a, incluindo-a 

como forma de aprender e ensinar. Neste sentido, mais uma vez a Educação Física se apresenta 

como a disciplina que melhor pode atender esta condição.

Se o homem é um ser práxico, como diz Arnold Gehlen (1987), esta sua condição deve 

permear nosso ato educativo, até mesmo norteando-o. Enquanto ser corporal, o/a educando 

utilizará sua corporeidade para aprender. Dessa forma, poderá vivenciar uma relação dialética com 

o conhecimento, já que “[...] a práxis (que se revela na corporeidade e na motricidade) só pode 

percepcionar-se num horizonte de unidade onde cabem a natureza e a cultura, o sensível e o 

inteligível, a teoria e a prática, o indivíduo e a pessoa” (SÉRGIO, 2003b, p. 171). É por meio de sua 

corporeidade que o homem busca transcender e transcender-se, superar seus limites e dificuldades, 

realizar seus desejos e sonhos. Pela corporeidade é que percebemos nossa condição humana.

A corporeidade se concretiza na ação. Para ser, o homem necessita agir. Sua relação com o 

mundo e com o outro se dá pela motricidade, e, especificamente, a “motricidade humana é a 

expressão do anseio de transcendência que em nós habita, como factor inalienável de 

transformação e de realização pessoal e social. A motricidade humana é assim portadora de Futuro, 

porque é o não ao que está-aí, através do movimento livre e libertador” (SÉRGIO, 2003b, p. 245).

Dar a devida atenção à corporeidade na Educação é respeitar a complexidade humana; é 

oportunizar o/a nosso/a educando/a vivenciar-se e vivenciar com o/a outro/a suas potencialidades. 

É educar para a coletividade, já que para realmente nos disponibilizarmos para o outro, antes 

devemos estar disponíveis a nós mesmos/as.

- 134 -



Enfatizamos uma Educação Física que invista em três elementos principais na sua 

organização pedagógica, quais sejam: a complexidade, o aprofundamento e a diversidade. Neste 

sentido, poderemos contribuir para que nosso/a educando/a desenvolva-se intelectual e 

fisicamente (mencionamos esta dicotomia apenas para deixar clara a abrangência desta disciplina). 

Assim, à medida que este educando/a avança nos anos escolares, busca-se oportunizar-lhe o 

aprendizado dos aspectos práticos dos conteúdos da Educação Física, mas, também, dos aspectos 

teóricos. Dito de outra forma, queremos desenvolver no/a mesmo/a a criticidade a respeito do que 

estuda em nossa disciplina, com o intuito de que possa expandir estas reflexões para além da escola. 

Desta maneira, é possível transformar a realidade que lhe circunda e a realidade social mais ampla. 

Para a Educação Física, propomos o conceito de Freire (2003): “é a disciplina pedagógica 

que educa corporalmente as pessoas” ou “... Educação Física (que não deveria ter esse nome) é o 

ramo pedagógico que deve educar as pessoas para se saberem corpo, se perceberem enquanto 

corpo” (FREIRE, 1994, p. 40). Esta educação corporal visa ao ser integral, pois o corpo, para este 

autor, não tem uma significação simplista nem dicotômica, ou seja: 

Sensível é o nome com que vimos batizando o corpo aqui. Inteligível é o nome do intelecto, 
sendo que, neste estudo, é também o nome do corpo. Ou seja, sensível é o segundo nome do 
inteligível, assim como inteligível é o segundo nome do sensível. O corpo é o sensível e o 
inteligível. Na nossa tradição intelectual, o corpo não é tratado como inteligível e o espírito não 
é tratado como sensível. Temos passado tanto tempo pensando assim que se tornou difícil 
reconhecer mesmo o sensível do corpo ou o inteligível do espírito (FREIRE, 1991, p. 30).

A concepção acima desta disciplina está de acordo com a abordagem geral desta Proposta, 

isto é, a Histórico-Cultural, pois leva em conta a história e a cultura de cada educando/a; possibilita 

que estes/estas se expressem e desenvolvam seu aprendizado a partir do que já conhecem, 

avançando para conhecimentos mais aprimorados pela mediação do mais experiente, que pode ser 

o educador/a ou um/a colega.

Por valorizar o aspecto lúdico em sua forma de atuar, a Educação Física privilegia a 

imaginação e a criatividade; pois o jogo (lúdico) é, talvez, o campo mais fértil para o 

desenvolvimento desse aspecto humano. Desta forma, a Educação Física pode tornar-se 

transformadora, já que para Gonçalves: “A Educação transformadora incentiva o desenvolvimento 

da criatividade, pois esta última está no cerne mesmo da transformação pessoal e social” (2006, p. 

128). No entanto, fica evidente que para ser assim considerada, a disciplina em questão não pode 

limitar-se a práticas vazias de significado, devendo atentar para a complexidade, para a diversidade 

e para o aprofundamento dos conteúdos por ela ensinados. Corrobora esta idéia de ensinar 

primando pelo conhecimento com sentido para o educando e educanda a fala dos/as professores/as 

8.1.3 - A Educação Física
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colaboradores da presente Proposta: “Não podemos ainda deixar de lado a educação curricular, na 

qual acontece a interação entre sujeitos, a construção social, o conhecimento e cultura e por fim a 

aprendizagem, e esta deve ter algum significado” (2007).

Ressaltamos que na concepção Histórico-Cultural, enfatiza-se o termo aprendizado, pois 

este remete-nos à idéia de que neste processo existe o sujeito que aprende e o sujeito que ensina 

(OLIVEIRA, 1997). No caso específico da escola, há a mediação do/a professor/a, que deve 

valorizar o conhecimento que o/a educando/a já possui para ajudá-lo/a a alcançar conhecimentos 

mais elaborados, isto é, de cunho científico. Com isso, possibilita-se a esse educando/a ultrapassar 

o senso comum e alcançar maior possibilidade de crítica e reflexão sobre os saberes a que tem 

acesso.

Considerando a situação atual da Escola, percebemos que esta tem abarcado, por imposição 

da sociedade, mais responsabilidades do que deveria. No entanto, com isso também não queremos 

dizer que a mesma não deva ensinar valores, ensinar a nos reconhecermos enquanto seres únicos, 

descobrindo nossas potencialidades e, principalmente, sermos mais amorosos/as. Assumir que 

podemos ensinar a amar pode parecer algo absurdo em uma instituição que lida com o 

conhecimento formal; porém, de que vale este conhecimento se não for para nos tornarmos 

melhores enquanto pessoas? Como diz o filósofo português Manuel Sérgio (2003, p. 265), “ O 

indivíduo é um dom da Natureza, a pessoa é um resultado de um esforço intencional”. Enfim, a 

Educação na qual acreditamos,  que defendemos e instigamos neste trabalho, é uma Educação para 

o amor, pois somente amando poderemos ser mais gente, mais felizes, mais eu-com-o-outro (nós).
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No presente trabalho consideramos o lúdico como sinônimo de jogo. Sendo assim, 

utilizaremos indistintamente a palavra jogo denominando toda a ação lúdica. Abordamos o jogo 

como o grande fenômeno, que pode manifestar-se de várias formas, seja por meio da dança, do 

esporte, das brincadeiras, do faz-de-conta, dentre outros.

Utilizamos o conceito de jogo do professor João Batista Freire,  que diz que  “Jogo é tudo 

aquilo que minha percepção me disser que é jogo” (FREIRE, 2005, p. 115). Tal conceito imprime 

uma postura dialética ao nosso olhar sobre este fenômeno, pois na concepção deste autor, o que não 

é jogo é trabalho, sendo que trabalho pode tornar-se jogo e jogo tornar-se trabalho. Segundo o 

mesmo autor ainda, onde há jogo há sobra de energia e onde há trabalho há falta da mesma (Op cit., 

2005). Podemos constatar esta falta e sobra de energia nas experiências cotidianas. Quando nos 

envolvemos em uma tarefa que nos agrada (jogo), nem percebemos o tempo passar e também não 

nos sentimos cansados, ou sentimos um cansaço prazeroso. No entanto, quando temos de fazer algo 

que nos desagrada (trabalho), o tempo parece não passar, e, além disso, nos cansamos muito.

Sobre este superávit energético que surge no jogo, Freire (2005) comenta que não é uma 

energia para ficar guardada, e sim “a energia para jogar, para produzir arte, para inventar 

tecnologia, para fazer a poesia” (p. 30). Citando Buytendijk afirma que a  “esfera do jogo é a esfera 

das imagens e, com isso, a esfera das possibilidades e da fantasia” (BUYTENDIJK apud FREIRE, 

2005, p. 66). Para Freire (2005) o ambiente do jogo é onde se utilizam as energias que sobram. Não 

porque reservamos estas energias apenas para jogar, mas porque é somente no jogo que elas 

aparecem.

Ao contrário de outros autores que estudaram o fenômeno jogo, o autor acima não tenta 

compreendê-lo buscando encontrar nele coisas que não se encontram em outras esferas da 

atividade humana. Para ilustrar sua forma de investigação, citamos sua própria explicação:

Procurei mostrar que sim, que o jogo tende para uma direção, sem guardar exclusivamente esta 
ou aquela característica. Descrevi o jogo como uma atividade em que as coisas são feitas sem 
que precisem ser feitas, porque não se distingue nela um compromisso objetivo com algo 
exterior ao jogador. Deixei mais aberta que qualquer outra questão esta última, segundo a qual 
todas as coisas que chamamos de jogo são jogadas, isto é, lançadas, arremessadas ao sabor da 
imprevisibilidade (FREIRE, 2005, p. 121).

A imprevisibilidade mencionada acima é uma característica marcante e fundamental no 

jogo, pois esta é um dos atrativos de jogar – não saber qual será o resultado. Independente do jogo, a 

indefinição de ganhar ou perder gera no jogador/a motivação para realizá-lo.

Para Freire (2005, p. 119) o jogo “é uma coisa nova feita de coisas velhas”, pois o jogador/a, 

para jogar, leva aquilo que já sabe e adapta-o/a às novas situações. Utiliza seus esquemas 

8.1.4 - O Jogo
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cognitivos e motores já existentes a fim de resolver os problemas (desafios) que o jogo lhe 

apresenta.

Até jogos muito simples, quando observados com a devida atenção e profundidade, 

revelam uma complexidade surpreendente em seu desenvolvimento. Estudando a inteligência por 

meio de jogos de pega-pega, Lisboa (2005) demonstra a capacidade de crianças na resolução de 

problemas referentes a estas atividades lúdicas. Para este autor, “a inteligência é apenas uma, uma 

única estrutura, porém, extremamente móvel, premida pelas circunstâncias” (p. 85), ou como 

afirma o autor na parte conclusiva do trabalho citado: “Para nós, a inteligência é circunstancial, e 

como tal, depende de cada situação, na busca de constantes adaptações do sujeito” (Op cit., p. 90).

O jogo, segundo Freire (2005), é o campo mais fértil para o desenvolvimento da 

imaginação, e esta, para Gehlen (1987), é o maior diferencial entre o homem e os outros animais. 

Portanto, se acreditarmos nesta perspectiva, devemos investir em atividades que desenvolvam este 

aspecto. Para nós, a escola deveria investir todos os seus esforços no desenvolvimento desse 

atributo humano, pois os grandes problemas da humanidade solicitam duas capacidades 

essenciais: coletividade e imaginação. É necessário que invistamos em educar por meio de 

trabalhos em equipe e do jogo. “Se o jogo está na raiz mesma do desenvolvimento do mais precioso 

atributo humano, aquele do qual nasceu toda a cultura humana, isto é, as representações mentais, 

seu papel educativo é decisivo e vai além da educação escolar” (FREIRE, 2005, p. 99).

Autores como João Batista Freire e Lino de Macedo demonstram grande preocupação 

quanto à utilização do jogo no contexto escolar. Preocupam-se com a descaracterização do mesmo 

neste processo; pela sua utilização apenas como um artifício para mascarar conteúdos enfadonhos. 

Para Freire e Scaglia (2003, p. 173) “[...] professores suficientemente competentes e sensíveis são 

capazes de vincular brincadeiras a aprendizagens escolares tradicionais, sem, com isso, 

descaracterizar o jogo”.

A Escola não permite, ou permite pouco, que o jogo permeie suas ações. Podemos observar 

que uma criança na Educação Infantil joga bastante. Porém, quando adentra no Ensino 

Fundamental, sua permissão para jogar fica restrita a praticamente quatro momentos específicos: a 

hora da entrada na escola, o recreio, a aula de Educação Física e a hora de saída da escola. Fora estes 

momentos, são raras as situações nas quais a criança tem possibilidade de jogar. No entanto, por 

mais que a Educação tente evitar que o/a educando/a jogue, jamais o conseguirá, pois jogar é 

mesmo uma condição humana e que independe de qualquer estrutura física. Podemos jogar 

livremente apenas apelando para nossa imaginação. Aliás, a própria etimologia da palavra escola 

está ligada ao jogo. Conforme Macedo, Petty e Passos (2005, p. 9), “Segundo o Dicionário 

Eletrônico Houaiss, entre outros significados, em sua versão latina, escola que dizer “divertimento, 

recreio” e, em sua versão grega, “descanso, repouso, lazer, tempo livre, hora de estudo, ocupação 

de um homem com ócio, livre do trabalho servil”.
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Freire, em suas obras (1994, 2005, 2003), busca demonstrar a potencialidade que o jogo 

possui para contribuir na aprendizagem, principalmente para a escola, e a importância do mesmo 

para nossas vidas. Acreditamos que é fundamental para os/as educadores/as, especialmente da 

Educação Física, estudarem o jogo de modo mais aprofundado, pois, muitas vezes, este é 

banalizado na escola, é transformado em trabalho. Sobre a utilização do jogo na escola Freire e 

Scaglia (2003) recomendam,

Servidos numa bandeja lúdica, conteúdos de matemática, química ou física podem ser mais 
bem digeridos. Não queremos nos opor sistematicamente a isso, desde que haja um esforço para 
que o jogo não seja descaracterizado, isto é, para que o aluno, nesse instante, não deixe de jogar 
(p.167).

O jogo oferece muitas possibilidades no desenvolvimento de aprendizados escolares; 

porém, ele necessita ser visto como um facilitador para os mesmos e não apenas como um 

momento de fazer algo sem importância. A efetiva inclusão do jogo como ato educativo pode 

oferecer muitos benefícios para a Educação, uma vez que, como mencionam Freire e Scaglia 

(2003), o Jogo pode contribuir para: não esquecer coisas aprendidas; manter a aprendizagem; 

aperfeiçoar a aprendizagem; superar novos desafios; educação do símbolo; jogar para criar; jogar 

para se descobrir. A Educação poderia ser muito mais prazerosa se incluísse efetivamente o jogo no 

campo institucional. Além disso, contribuiria para a desmistificação do conceito de inteligência 

neste contexto, pois como recomenda Lisboa (2005, p. 88),

[...] que não apenas os alunos que obtêm sucesso em determinadas disciplinas como 
matemática ou física, sejam considerados 'inteligentes', e sim, todos os alunos, 
independente do contexto no qual eles apresentem melhor capacidade de adaptação. Por 
ser circunstancial, a inteligência contextualiza-se e se apresenta de formas diferentes, 
portanto, para nós, é um equívoco supervalorizar esta ou aquela disciplina, este ou aquele 
modo de agir inteligentemente.

Como podemos perceber no exposto acima, o jogo é algo complexo e rico em 

possibilidades para ensinar e aprender. Contudo, esse potencial somente se manifesta na medida 

em que o conhecemos melhor, e acreditamos ser ele obrigação de todo/a educador/a, não apenas do 

Profissional de Educação Física. O jogo está presente em todas as escolas, mesmo que oculto ou 

reprimido. Se nas escolas há crianças, há também o jogo, pois ambos andam sempre juntos, mesmo 

que este último não se manifeste. Além disso, onde há criança e jogo, haverá também inteligência e 

imaginação.

Se a corporeidade é movimento intencional à transcendência, no jogo esse transcender se 

materializa e efetiva. Portanto, uma educação que deseja o desenvolvimento integral de seus 

educandos/as não pode desconsiderar o jogo em seu processo.
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- Educar corporalmente as educandos e educandas por meio do jogo e do exercício corporal, 

prioritariamente em direção ao desenvolvimento da criticidade, da autonomia e da imaginação.

- Desenvolver a socialização entre educandos/as por meio do jogo e do exercício corporal, a 

fim de compreenderem e respeitarem a diversidade nas suas diversas faces (étnica, gênero, 

desempenho, etc.) e a co-educação, preparando-se assim para o pensar e agir coletivos.

- Contribuir de forma transdisciplinar para o aprendizado escolar das/os educandas/os. 

8.2 - Objetivos
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No quadro abaixo apresentamos os conceitos que consideramos essenciais para o 

aprendizado da disciplina Educação Física. Esclarecemos que os três conceitos são iguais para 

todos os níveis de ensino, por entendermos que estes vão progressivamente a cada ano escolar, com 

a mediação do/a professor/a, sendo aprimorados e desenvolvidos de forma cada vez mais 

complexa nos conteúdos estudados.

8.3 - Os Conceitos Essenciais de Educação Física

2  O termo totalidade é uma nomenclatura utilizada para definir os anos iniciais e finais no Programa de Educação de 
Jovens e Adultos (PROEJA).

Ano/
2Totalidade CONCEITOS ESSENCIAIS

Conceito geral 1

MOTRICIDADE 

HUMANA

Conceito geral 2

CORPOREIDADE

Conceito geral 3

JOGO

Educação

Infantil

1.1 Desdobramentos do 
conceito geral:

1.1.1 Brinquedos 
Cantados (BC)
1.1.2 Brincadeiras 
Populares (BP)

1.1.3 Atividades 
Alternativas (AT)

2.1 Desdobramentos 
do conceito geral:

2.1.1 Atividades de 
Sensibilização 
Corporal (S)
2.1.2 Atividades 
psicomotoras

2.1.3 Relaxamentos 
(RX)

3.1 Desdobramentos 
do conceito geral:

3.1.1 Jogos 
Simbólicos (JS)
3.1.2 Jogos de 
Construção (JC)

3.1.3 Jogos de 
Regras - Iniciação 
(JR)
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Ano/
Totalidade CONCEITOS ESSENCIAIS

Conceito geral 1

MOTRICIDADE 

HUMANA

Conceito geral 2

CORPOREIDADE

Conceito geral 3

JOGO

1º ao 5º Ano

1.1 Desdobramentos do 
conceito geral:

1.1.1 Brinquedos 
Cantados (BC)
1.1.2 Brincadeiras 
Populares (BP)
1.1.3 Danças Populares 
(DP)
1.1.4 Lutas Simples (LS)

1.1.5 Atividades 
Alternativas (AT)

2.1 Desdobramentos do 
conceito geral:

2.1.1 Atividades de 
Sensibilização Corporal 
(S)
2.1.2 Ginástica Geral 
(GG)
2.1.3 Relaxamentos 
(RX)

2.1.4 Alongamentos 
(AL)

3.1 Desdobramentos 
do conceito geral:

3.1.1 Jogos 
Simbólicos (JS)
3.1.2 Jogos de 
Construção (JC)
3.1.3 Jogos de 
Regras (JR)
3.1.4 Jogos Pré-
desportivos (JP)

3.1.5 Atividades de 
Fundamentação do 
Esporte (FE)

 

Ano/
Totalidade CONCEITOS ESSENCIAIS

Conceito geral 1

MOTRICIDADE 

HUMANA

Conceito geral 2

CORPOREIDADE

Conceito geral 3

JOGO

6º ao 9º Ano

1.1 Desdobramentos do 
conceito geral:

1.1.1 Brincadeiras 
Populares (BP)
1.1.2 Danças Populares 
(DP)
1.1.3 Lutas Simples (LS)
1.1.4 Lutas (LT)
1.1.5 Danças (DN)

1.1.6 Atividades 
Alternativas (AT)

2.1 Desdobramentos do 
conceito geral:

2.1.1 Ginástica Geral 
(GG)
2.1.2 Atividades de 
Percepção Corporal 
(AP)
2.1.3 Relaxamentos 
(RX)
2.1.4 Alongamentos 
(AL)

2.1.5 Ginásticas (GT

3.1 Desdobramentos 
do conceito geral:

3.1.1 Jogos Pré-
desportivos (JP)
3.1.2 Atividades de 
Fundamentação do 
Esporte (FE)
3.1.3 Esportes 
Individuais
3.1.4 Esportes com 
Raquetes (ER)
3.1.5 Esportes sobre 
Rodas (ED)

3.1.6 Esportes com 
Bolas (EB)
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Neste tópico apresentamos alguns itens importantes para o encaminhamento da dinâmica 

das aulas nesta disciplina. O/a professor/a, ao ministrar, suas aulas deverá observar estas 

indicações a fim de atender em seu trabalho a perspectiva diretriz desta Proposta, bem como 

proporcionar a seus educandos e educandas uma Educação Física de qualidade satisfatória. Sendo 

assim, espera-se que em sua atuação o/a professor/a contemple os procedimentos abaixo 

apresentados.

Acreditamos que as aulas desta disciplina podem relacionar adequadamente teoria e 

prática, pois os educandos e educandas podem vivenciar in loco  a teoria que o professor ou 

professora lhes apresenta. Portanto, sugerimos que os professores e professoras busquem inter-

relacionar estes dois pólos nas aulas, visando concretizar uma verdadeira práxis pedagógica.

É importante que os educandos e educandas discutam e reflitam sobre as atividades 

desenvolvidas. Ao falarem sobre o que realizaram no plano da ação, os mesmos podem 

compreender de modo intelectual sua atividade motora. Deste modo, podem desenvolver níveis 

psicológicos superiores.

Recomendamos que os professores e professoras em suas aulas primem pela autonomia dos 

educandos e educandas. Deve-se oferecer as mesmas oportunidades para que o/a educando/a aja de 

forma criativa e autônoma. Enfatizamos este aspecto por acreditarmos neste diferencial (a 

imaginação) do homem em relação aos outros animais. Por isso, as aulas devem oferecer desafios, 

situações-problema, para que os educandos e educandas tenham que resolver, usando assim sua 

imaginação.

O meio principal de desenvolvimento dos conteúdos deve ser o jogo. Temos consciência de 

que nem todos os conteúdos podem o tempo todo ser desenvolvidos por meio do jogo; no entanto, 

este último deverá ser a regra e não a exceção. Acreditamos no jogo como metodologia pedagógica, 

principalmente por este ser uma maneira muito efetiva do desenvolvimento da imaginação.

Em relação à avaliação, recomendamos que os professores e professoras procedam 

conforme indicado abaixo:

Educação Infantil: Avaliação formativa - acompanhamento do/a educando/a por meio de 

registros realizados nas aulas, a serem apresentados de forma descritiva. Realizar esta avaliação, 

preferencialmente, em conjunto com o/a professor/a regente da turma.

Ensino Fundamental: Avaliação formativa - acompanhamento do/a educando/a por meio 

de registros realizados nas aulas, a serem transformados em uma nota ao final de cada trimestre.

Recomenda-se a realização de avaliação antropométrica com os/as educandos/as do Ensino 

Fundamental no início e no final do ano letivo.

8.4 - Orientações Didático-Metodológicas
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9 - CIÊNCIAS NATURAIS

Elaborar uma Proposta Curricular é sempre um ato ousado que pode ser resumido na 

tentativa de articular, de modo coerente, fatores de ordem filosófica, pedagógica e política, que 

devem estar, indiscutivelmente, imbricados entre si. 

Elaborar uma Proposta Curricular é, primeiro, definir uma referência teórica; segundo, 

apresentar uma concepção de mundo e de sujeitos; terceiro, explicitar uma noção de Educação, de 

Escola e de escolarização e, finalmente, articular tudo isso com o conjunto de procedimentos e de 

práticas docentes para o fim maior – a formação de pessoas e a construção de um modelo de 

sociedade.

O grupo que pensou o Ensino de Ciências, juntamente com aqueles/as que se uniram para 

elaborar esta Proposta Curricular (RMC, UDESC, UNESC e Docentes da Rede), definiu e reiterou 

o desejo que este projeto fosse guiado pela Perspectiva Histórico-Cultural. Neste documento 

pretendemos introduzir uma proposta de currículo voltado para a diversidade tendo como fundamento a 

perspectiva Histórico-Cultural. (p.09 do Documento Introdutório da Proposta Curricular da RME - 

Criciúma).

Essa decisão teórica tem importantes efeitos “no pensar e no fazer pedagógico”, no campo 

do ensino das Ciências Naturais voltado a crianças, jovens e adultos. Essa importância é ainda 

maior quando pensamos nas necessárias adaptações teóricas e pedagógicas que a perspectiva 

Histórico-Cultural exige para um currículo de respeito às diversidades – pretendido para as escolas 

municipais de Criciúma, na contemporaneidade e no contexto de explosão de outros referenciais 

críticos e pós-críticos.

A perspectiva Histórico-Cultural é originária do Marxismo. A obra de Karl Marx (1818-

1883) mudou drasticamente as opiniões sobre a sociedade humana, causando grande impacto nos 

pensamentos social e político, contemporâneos. O marxismo [também conhecido como 

materialismo histórico, materialismo dialético ou socialismo científico] desenvolveu-se a partir de 

uma crítica à tradição racionalista. Para Marx, a análise social, apenas no plano das idéias, do 

espírito e da consciência humana, não era suficientemente crítica para explicar a sociedade e as 

relações humanas. Para o Marxismo, “a verdadeira origem dessas idéias estaria na base material da 

sociedade, em sua estrutura econômica e nas relações de produção que esta mantém” (JAPIASSU 

& MARCONDES, 1990, p.162).

Ao exemplo da psicanálise (de Sigmund Freud, 1856-1939), o Marxismo significou uma 

9.1 - A Área das Ciências Naturais na
Perpectiva Histórico-Cultural
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nova forma de compreender a natureza do conhecimento. O nome geral dado a este novo tipo de 

pensamento (que representou um revolucionário conceitual à estrutura epistêmica) foi Teoria 

Crítica. Portanto, a idéia de uma Teoria Crítica da Sociedade foi desenvolvida a partir dos anos de 

1930 e considerada como uma das distintas correntes oriundas das diversas interpretações do 

Marxismo. A Teoria Crítica da Sociedade teve influência em dois campos do conhecimento, 

diretamente relacionados à perspectiva teórica e política assumida nesta Reformulação Curricular: 

a primeira influência foi no campo da educação, e outra, no campo da psicologia. 

Em ambos os campos (educação e/ou psicologia), a Teoria Crítica buscou resgatar a 

concepção materialista da história (que visa transformar a realidade e as mentalidades), utilizando, 

para isso, a dimensão cultural. No entanto, esse enfoque cultural não foi tratado de maneira 

aprofundada por Marx. Isso se explica uma vez que o marxismo ortodoxo enfatizou 

excessivamente o aspecto econômico, num momento histórico que definiu como base a discussão 

das forças industriais de produção. 

Este pode ser visto como um aspecto do referencial teórico Histórico-Cultural, que esta 

Proposta busca ressignificar para, a partir daí, pensar como ele pode estar expresso no currículo das 

Ciências Naturais e contribuir para uma formação de respeito à diversidade, em nossas crianças, 

jovens e adultos. 
POR QUE e PARA QUE ensinar e aprender?
Porque dentro da sociedade que se busca é de extrema importância descobrir 
novos conceitos ressignificando-os. (Contribuição das/os Professoras/res).

Como o entendimento de diversidade pode ser trazido para o Ensino de Ciências?

Se para Marx, a “classe social” era o marcador da condição humana que definia as 

experiências dos sujeitos, seus processos de opressão, sua condição de desigualdade, seu grau de 

hierarquia na vida em sociedade, no momento histórico atual, outros marcadores devem ser 

considerados.

Marx não se utilizou da palavra “diversidade”, nem tampouco reconheceu que outras 

dimensões humanas pudessem ser tão importantes para as pessoas como classe social. Marx não 

considerou que as pessoas também podiam ser marcadas socialmente por outros aspectos como, 

por exemplo, seu sexo (ser menino, menina, homem, mulher), por seu gênero (ser masculino, 

feminino), por sua raça (ser branca, negra, parda), por sua origem étnica (ser ocidental, oriental), 

por seu estado físico (ser cego, surdo, cadeirante), por sua sexualidade (ser heterossexual, 

homossexual), por sua geração (ser criança, adolescente, adulto, idosa/o), por sua religião ou 

crença (ser cristão, muçulmano, espírita, umbandista), etc. O entendimento de DIVERSIDADE 

humana e social no contexto marxista não tinha cabimento... Não existia. Os sujeitos eram, apenas, 

sujeitos de classe.

No entendimento desta Proposta Curricular, para o Ensino de Ciências, reconhecemos que 
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as diferenças individuais, visíveis em crianças, jovens e adultos (sejam eles estudantes ou 

professoras/res, dirigentes escolares, etc.) não expressam apenas sua condição de classe social. 

Marcadores sociais distintos constituem os sujeitos da educação e podem ter como referência sua 

condição física, de gênero, de sexualidade, de raça, de etnia, de origem social, de religião, de classe 

social, de geração, de estado civil, etc.
1Nesse sentido, a perspectiva Histórico-Cultural  , que surge no campo da psicologia, pode 

ser articulada com o entendimento do respeito à diversidade. Lev Semyonovitch Vigotsky (1896-

1934), quando desenvolveu estudos sobre deficiência física e mental, ressaltou o aspecto 

individual da formação da consciência. Para Vigotsky, mesmo um coletivo (um grupo de 

indivíduos com características comuns) constitui-se por meio de pessoas com singularidades 

próprias.

No entanto, admitir a existência de “singularidades próprias” não é o mesmo que admitir a 

diversidade de sujeitos. Muitas vezes, quando falamos em “diferença”, por exemplo, que “as 

crianças são diferentes”, não conseguimos avançar além da diferença dentro daquela identidade 

que está presente na Escola e, muitas vezes, essa identidade é a identidade hegemônica (por 

exemplo, a branquidade, a heterossexualidade, a “normalidade” física). Aqui, então, o 

entendimento de “Criança” / “Natureza” e “Sociedade” se articulam. 
O que é um currículo para diversidade? 
É um currículo no qual todos os sujeitos tenham direitos e acessos iguais, 
independente de cor, raça, opção sexual, crença, gênero, e condição física. 
(Contribuição das/os Professoras/res – RMCriciúma, 2007 ).

Um currículo que contemple todas as diferenças: culturais, credos, físicos, ética, 
social, econômico, gênero, tempo, opção sexual, sem priorizar um, em detrimento 
de outros. (Contribuição das/os Professoras/res – RMCriciúma, 2007 ).

Precisamos lembrar, também, que o campo do Ensino das Ciências Naturais, por tradição 

pedagógica-social, tem sido responsável em articular, não apenas conceitos acerca das 

representações de Criança, Natureza, Sociedade, Ciência e Tecnologia. É também no Ensino de 

Ciências que o uso do conhecimento científico tem sido feito para legitimar as desigualdades 

sociais. A Ciência – o conhecimento científico – foi (e é) na História, responsável pela construção e 

manutenção de preconceitos (como o racismo, o sexismo, a homofobia, a misoginia) e pela 

exclusão de sujeitos que se constituem nas chamadas identidades culturais subordinadas (negros, 

negras, imigrantes, mulheres, crianças, pobres, gays, lésbicas, travestis, trangêneros, etc). O 

nazismo, a eugenia, os mitos de superioridade da raça branca, o estigma da homossexualidade 

como doença, o determinismo biológico para justificar a manutenção da mulher no espaço 

doméstico são exemplos da apropriação dos “conhecimentos científicos” em determinado 

momento da história. 

1 A perspectiva histórico-cultural teve como representantes L.S. Vigotski, A. Leontiev e A.R. Luria.
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As crianças, os jovens e os adultos são diferentes entre si em muitos aspectos. A questão 

principal e mais complexa para a Escola é visualizar essa diferença nos currículos escolares, a 

partir da inclusão de identidades subordinadas. Essa inclusão não se traduz, apenas, na garantia do 

acesso desses sujeitos aos bancos escolares. Essa inclusão se traduz na visibilidade de sua cultura e 

de sua história no Currículo Escolar e da ressignificação positiva dessas identidades e sujeitos. 

Escolher um currículo voltado à diversidade é, acima de tudo, uma escolha política. Esta 

Proposta de Reformulação Curricular, em qualquer nível da escolarização, deverá nortear, 

diretamente, a organização e o planejamento das aulas, a definição de Projetos Escolares e integrar 

o Projeto Político-Pedagógico de cada escola.

Como podemos pensar um currículo para o Ensino de Ciências? O MEC (1998) apresentou 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental com uma proposta pedagógica 
2baseada em três princípios  : 1) Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum; 2) Princípios políticos dos direitos e deveres da 

cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática; 3) Princípios estéticos da 

sensibilidade, criatividade e diversidade de manifestações Artísticas e Culturais. 

Para esta Proposta Curricular para o Ensino de Ciências Naturais, para a Rede Municipal de 

Criciúma, podemos acrescentar um princípio de ordem pedagógica, representado nos seguintes 

entendimentos: uma escola de significação à criança, ao jovem, ao adulto; o respeito à diversidade 

e às expressões da diferença; a Educação na minimização das desigualdades sociais; a decisão 

política de inclusão social;

2 Em 06 de fevereiro de 2006, foi aprovada a Lei n.º 11.274 /2006, que alterou a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da 
Lei n.º 9.394/96 (LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Essa lei determinou que, no Brasil, o Ensino 
Fundamental deve ter uma duração de 09 anos, com matrícula obrigatória para as crianças a partir dos 06 anos de idade. 
Uma nova nomenclatura passou a considerar os níveis de escolarização, não mais em séries (de 1ª a 8ª série), mas sim 
em anos (de 1º a 9º ano). Segundo a Lei, os Estados tem até o ano de 2010 para implantar a mudança, uma vez que a 
abordagem pedagógica se altera: o conteúdo do 1.º ano não será equivalente ao da antiga 1.ª série, do sistema de 8 anos. 
Componentes curriculares do ensino fundamental, atendendo dispositivos da Lei 9394/96: base nacional comum 
[Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Naturais, Geografia, História, História e Geografia, Arte, Educação física, 
Sociedade e Natureza, Linguagens: oral, leitura e escrita] e parte diversificada [Língua Estrangeira, Educação Musical, 
Ensino Religioso].
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9.2 - Objetivos do Ensino das Ciências Naturais
para Crianças, Jovens e Adultos 

É possível apontar uma proximidade da perspectiva histórico-cultural com as tentativas, 

atuais, de voltar a Escola ao respeito à diversidade. De certa forma, em sua origem, a abordagem 

histórico-cultural admite a existência “do diferente”, “do outro”. 

Para a perspectiva Histórico-Cultural de Vigotsky, o aprendizado se dá por meio do 

desenvolvimento de conceitos. O significado de uma palavra vai se transformando na medida em 

que a criança, igualmente, se desenvolve (cresce, amadurece). Assim, esse significado “evolui” na 

medida em que vai agregando novos entendimentos, fazendo com que a criança elabore um 

conhecimento mais complexo. 

Dessa forma, nenhum aprendizado é definitivo... Todo aprendizado é provisório. Na escola a 

criança precisa elaborar seus conceitos, inicialmente, a partir da relação direta que estabelece com 

a sua realidade concreta e, gradualmente, partir para abstrações e generalizações cada vez mais 

complexas. 

Aqui está uma relação direta com os objetivos do ensino de ciências, definidos pela 

UNESCO (1983 apud FAZENDA, 1991), ou seja, pensar com lógica, associando conhecimentos 

prévios e relacionando-os com os conhecimentos científicos aprendidos na Escola.  

As ciências podem ajudar as crianças a pensar de maneira lógica sobre os fatos do cotidiano e a 
resolver problemas práticos; tais habilidades intelectuais serão valiosas para qualquer tipo de 
atividade que venham a desenvolver em qualquer lugar que vivam (FAZENDA, 1991, p.79).

A articulação lógica das idéias, desenvolvida nas aulas de ciências pelo método científico 

ou pela redescoberta através da experimentação, não inicia a criança apenas no mundo da ciência e 

da tecnologia. A criança se inicia, também, na tão cobiçada interdisciplinaridade, na medida em 

que adquire autonomia associando vários saberes na solução de pequenas questões de seu 

cotidiano. 

Em relação ao 1º ano, Patrícia Corsino (2007) entende que “o trabalho pedagógico com as 

crianças de seis anos de idade, nos anos/séries iniciais do Ensino Fundamental, deve garantir o 

estudo articulado das Ciências Sociais, das Ciências Naturais, das noções Lógico-Matemáticas e 

das Linguagens” (p.59).

As séries iniciais (ou melhor, os anos iniciais) do Ensino Fundamental têm compreendido 

um ensino de Ciências, no seu entendimento clássico, baseado nas articulações entre noções sócio-

culturais distintas: do sujeito “Criança”, de “Natureza”, de “Sociedade” e dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos.
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Patrícia Corsino (2007) a seguir, se refere aos objetivos do ensino de ciências para crianças 

de 06 anos. Podemos transpor essas idéias para pensar todo o Ensino Fundamental e a Educação de 

Jovens e Adultos...
Na área das Ciências Naturais, o objetivo é ampliar a curiosidade das crianças, incentivá-las a 
levantar hipóteses e a construir conhecimentos sobre os fenômenos físicos e químicos, sobre os 
seres vivos e sobre a relação entre o homem e a natureza e entre o homem e as tecnologias. É 
importante organizar os tempos e os espaços da escola para favorecer o contato das crianças com a 
natureza e com as tecnologias, possibilitando, assim, a observação, a experimentação, o debate e a 
ampliação de conhecimentos científicos. (p.60)

Lembrando o filósofo e crítico da modernidade  Walter Benjamin (apud Corsino 2007), a 

autora afirma que o processo de apropriação do conhecimento pela criança pode ser comparado ao 

ato de tear um tapete, apresentando um resultado final único. 
É na singularidade e não na padronização de comportamentos e ações que cada sujeito, nas suas 
interações com o mundo sociocultural e natural, vai tecendo os seus conhecimentos. Esse 
pressuposto traz um grande desafio para nós, professores – tanto na educação infantil quanto no 
ensino fundamental –, o de observar o que e como cada criança está significando nesse processo 
de interação. (p.57). (grifos nossos)

Voltamos à representação de singularidade para chegarmos a nossa Proposta Curricular: a 

diversidade. A partir daqui, podemos pensar sobre o papel social e político da Escola atual e 

perceber que, pensar o Ensino de Ciências hoje, é, necessariamente, considerar o olhar 

interdisciplinar para campos do conhecimento das ciências humanas e sociais, para os movimentos 

populares, para as políticas de identidade de sujeitos excluídos.

Na história da educação brasileira, sobretudo nos últimos trinta anos, percebemos que a agenda 
pedagógica mais crítica, alternou as discussões sobre o papel da educação formal, em momentos 
distintos. Ao questionar a premissa da importância da Escola “na transmissão dos conhecimentos 
sistematizados, historicamente, pela humanidade” abalou a onipotência da Ciência Normal e 
incluiu na agenda a multiplicidade cultural, os saberes populares advindos de movimentos 
sociais (do feminismo, do movimento de gays e lésbicas, dos negros, dos movimentos ecológicos) 
e os saberes advindos das experiências subjetivas dos sujeitos (FURLANI, 2003, p.67). (grifos 
nossos).

Não apenas outros saberes são trazidos para o contexto dos currículos escolares. A função 

da Escola passou a ser questionada e ressignificada.

Nos anos de 1980 prevaleceu a tônica por uma “pedagogia libertadora” que possibilitasse “o 
desenvolvimento integral da criança”; os anos de 1990, definitivamente, “transformam” a criança 
como “sujeito de direitos”, cabendo a Escola proporcionar-lhe não apenas o “desenvolvimento 
para vivência de uma cidadania plena” mas a minimização da exclusão social. A inclusão 
curricular dos chamados “recursos culturais relevantes” veio ao encontro dessa necessidade 
(FURLANI, 2003, p.67).

Se a Escola tem a pretensão de ajudar, de orientar, de apontar caminhos para que a criança, 

os jovens e adultos consigam resolver (e encarar) os muitos problemas e questões ao longo de sua 

vida, então ela não pode se privar de apresentar e discutir temáticas que garantam essa formação. 
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Os assuntos devem tanto abordar o “meio ambiente”, os “seres vivos”, “o planeta e o espaço”, a 

“biodiversidade”, a “ciência e tecnologia”, o “ambiente rural e urbano”, as “necessidades da vida 

moderna”, o “corpo humano”, quanto apresentar abordagens que mostrem o caráter construído e 

político do conhecimento, as relações afetivas, os mecanismos de desigualdades sociais. O saber é 

construído na história por processos sociais, por disputas por significados.
Qual o papel da Escola? 
Formar cidadãos críticos e pensamentos, participantes que compreendam seus 
direitos e deveres e que lutem por uma sociedade mais justa, igualitária e humana 
(Contribuição das/os Professoras/res – RMCriciuma, 2007).

No lançamento do PCNs, o então Ministro Paulo Renato de Souza se dirigiu aos 

professores e professoras enfatizando o objetivo do novo documento (o de auxiliar na execução do 

trabalho docente) e reconheceu que só se exerce a cidadania plena tendo acesso 
“[...] aos recursos culturais relevantes [...]”, ou seja, “[...] tanto os domínios do saber 
tradicionalmente presentes no trabalho escolar, quanto as preocupações contemporâneas com o 
meio ambiente, com a saúde, com a sexualidade e com as questões éticas relativas à igualdade de 
direitos, à dignidade do ser humano e à solidariedade [...]”(Brasil, 1997, vol.08, p.05)(grifos 
nossos).

 Parece-nos,  então, que considerar os problemas que as crianças, os jovens e os adultos 

enfrentam ao longo de sua existência é admitir que a sociedade é, muitas vezes, machista, 

homofóbica, racista, misógina, etnocêntrica. Preconceitos e atos de discriminação marcam os 

sujeitos e estão presentes na Escola, em seu currículo.

Seria a intolerância uma expressão da dificuldade humana em aceitar a diversidade?

Seria a imposição de padrões ditos normais uma demonstração do quanto a humanidade é 

limitada em considerar a multiplicidade como algo bom, positivo e desejável?

Parece evidente que o campo das Ciências Naturais é potencialmente rico e 

indiscutivelmente favorável para colocar em xeque esses paradoxos sociais que dificultam o 

respeito às muitas expressões da diversidade humana. Essa constatação aponta para o papel social e 

político das/os professoras e professores no processo educacional...

Para que o Currículo expresse esse “outro” – que é diferente – , além do entendimento da 

diversidade, é preciso uma “vontade política”, que deve se traduzir em políticas públicas de 

reformulação curricular e na vivência cotidiana das relações humanas. Em ambas as instâncias, a 

ação docente é fundamental e estratégica.

Cabe ao professor a mais importante das participações, por ser ele o diretor do processo ensino-
aprendizagem em sua disciplina. A sua responsabilidade se inicia na base de sua experiência, com 
o planejamento escolar e das aulas. Acompanhamento - As coordenações pedagógicas devem 
acompanhar esse labor em seus detalhes para poder cooperar efetivamente, tendo em vista os 
propósitos de progresso pautados pela organização do ensino municipal (DUARTE et al, 2003 / 
2007, p.03)

Nesse sentido, a perspectiva Histórico-Cultural tem sido usada na Educação na medida em 
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que ela entende que é preciso um processo de mediação pedagógica para que a criança, jovem, 

adulto – educando/a – consiga a aquisição de conhecimentos a partir do processo de ensino-

aprendizagem. Essa mediação se estabelece em sala de aula via linguagem e é favorecida pelos 

conceitos trabalhados. 

Vigotsky e Paulo Freire foram dois teóricos críticos que enfatizaram a importância da 

linguagem. Para eles, tanto o ensino tradicional, quanto a transmissão de conteúdos de forma 

verbalizada, linear e vertical, podiam ser questionados, pois, de certa forma, “atestavam” a 

qualidade do ensino. Não é porque a/o professora/or ensina (fala), que as crianças, 

necessariamente, aprendem. Nesse argumento, ambos sugerem o entendimento que o ensino deve 

ser “socialmente relevante”– o que torna ainda mais importante nossas decisões pelas escolhas 

temáticas (conceitos essenciais) para o campo das Ciências Naturais.
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9.3 - Objetivo Geral

Apresentar as Ciências Naturais como campo do conhecimento humano significativo à 

formação de crianças, jovens e adultos, articulada com os princípios pedagógicos que regem a 

Proposta Curricular do Município de Criciúma: 1. o respeito à diversidade e às expressões da 

diferença, 2. a minimização das desigualdades sociais e 3. a efetiva e real inclusão social a partir da 

Escola.

9.4 - Objetivos Específicos

1. Promover a aquisição dos conceitos essenciais no campo das Ciências Naturais;

2. desenvolver o pensamento lógico, associando conhecimentos prévios e relacionando-os com os 

conhecimentos científicos aprendidos na Escola;

3. desenvolver o olhar interdisciplinar aos fenômenos científicos e sociais numa articulação com 

outros campos científicos e com os saberes populares;

4. buscar a aquisição da autonomia individual para uma vida em sociedade que respeite as 

diferenças;

5. ampliar a curiosidade humana, incentivando a levantar hipóteses e a solucionar problemas 

cotidianos;

6. contribuir para o exercício da cidadania plena a partir do acesso reflexivo a temas sociais e 

culturalmente relevantes;

7. construir cidadãs e cidadãos voltados a uma sociedade da paz, do respeito às diferenças, de 

valorização da diversidade como positiva, de reconhecimento das identidades de gênero, 

étnicas, raciais, sexuais, de origem, de classe social, religiosas, nacionais, etc.
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9.5 - Conceitos Essenciais da Área de Ciências
Naturais para o Trabalho em Sala de Aula

A relação de conceitos, que será apresentada nesta Proposta Curricular para o Ensino de 

Ciências Naturais, deve ser vista, sempre, com um olhar provisório, como uma permanente 

tentativa de reunir conhecimentos para ajudar o trabalho dos professores e professoras. 

Entendemos que a contingência histórica contribui para a definição daqueles assuntos que a 

sociedade e as necessidades da infância, juventude e fase adulta nos mostram como os “mais 

adequados pedagogicamente”, para o momento.

Partimos de uma estrutura única pensada, inicialmente, para todos os anos da escolarização, 

que compreende os seguintes tópicos:

1.  Criança - Adolescente – Adulto (os/as educandos/as... “Os sujeitos da educação”)

2.  Sociedade (as famílias; a escola; a cidade; questões sociais)

3.  Meio Ambiente (os seres vivos; o espaço físico; educação ambiental)

4. Ciência & Tecnologia

5. Corpo, Higiene e Sexualidade (corpo e higiene; alimentação e nutrição; saúde e doença; 

sexualidade)

Enfatizamos a importância do gradativo aprofundamento de cada assunto: 1. conforme os 

anos de escolarização vão sendo avançados; 2. conforme a maturidade intelectual das crianças, 

jovens e adultos; 3.conforme a explicitação de seus interesses; 4. conforme as demandas sociais. 

As aulas de Ciências devem confrontar as diferentes explicações científicas para os fatos da 

vida humana, enfatizando o caráter histórico e político do conhecimento. Cada criança, jovem e 

adulto deve ser sempre incentivado/a a elaborar, individualmente ou em grupo, relatos orais, 

escritos, perguntas, respostas, conclusões e suposições acerca do tema em estudo, estabelecendo 

relações entre seus conhecimentos prévios, as informações obtidas por meio de trabalhos práticos e 

os textos e, por fim, concatenar às discussões erigidas em sala de aula.
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CONCEITOS ESSENCIAIS ao ENSINO das CIÊNCIAS NATURAIS

SOCIEDADE MEIO
AMBIENTE

CIÊNCIA &
TECNOLOGIA

CORPO,
HIGIENE E

SEXUALIDADE

CRIANÇA;
ADOLESCENTE;

ADULTO;

Anos/
Totali-

3dade 

1º
ao
5º

Ano

- Como eu sou? 
- Onde nasci?
- Minha diversidade: 
corporal, social, étnica, 
de gênero, racial, de 
origem, de religião, ....
- Minhas amizades
- Diversidade e respeito 
às diferenças 
individuais;

As Famílias
- diferentes composições; 
características social, ética, 
racial; formas de 
conjugalidades;

A Escola
- pessoas, funções, espaço, 
objetivos, socialização;

A Cidade
- Interação e socialização, 
regras de convivência 
cotidiana;
- A vida em sociedade 
(cidadania, leis regras 
coletivas, organizações e 
instituições sociais, 
mudanças ao longo da 
história);
- Democracia (tipos de); 
- Questões da vida em 
sociedade (marginalidade, 
pobreza, desigualdades 
sociais, etc.); 
- Diferenças pessoais 
(biológicas, sociais e 
culturais);
- Órgãos dos sentidos 
(visão, audição, olfato, tato, 
paladar);
- Pessoas portadoras de 
necessidades especiais 
(integração social).

Questões Sociais 
- Prevenção às drogas 
(cigarro e álcool);
- DSTs, HIV e AIDS (redes 
de solidariedade)
- Saúde social (conceito, 
preconceitos, 
discriminação);
- Direitos Humanos e 
Inclusão Social;
- ECA – Estatuto da Criança 
e do Adolescente.

Os Seres Vivos
- Célula – unidade 
básica dos seres vivos 
(estrutura e tipos)
- Ciclo de vida (a 
reprodução como uma 
escolha para espécie 
humana)
- Tipos de animais e 
tipos de plantas 
(classificação, 
utilidade)
- Biodiversidade e 
Diversidade Humana
- Espécies e extinção

O Espaço Físico
- O solo e os seres 
vivos (composição, 
importância, erosão)
- Luz, temperatura, 
umidade
- A água (composição, 
estados físicos, 
propriedades, água 
destilada);
- Tratamento de Esgoto;
- O ar (composição, 
poluição);
- Estações do ano (dia e 
noite, relação sol, lua, 
planetas)
- Ecossistemas 
diferentes (florestas, 
praias, desertos etc.);
- Reflorestamento;

Educação Ambiental
- Relações entre seres 
vivos e meio ambiente;
- Cadeia alimentar e 
equilíbrio ecológico
- Respeito aos animais 
domésticos
- Ecologia e 
preservação
- Lixo e reciclagem 
(pessoas catadoras de 
lixo, coleta seletiva);
- Ecologicamente 
Correto (ser e agir);
- Sustentabilidade (em 
casa, na comunidade, 
na escola).

- Brinquedos infantis 
(conceito de 
tecnologia, noção de 
artefato, equidade de 
gênero); 
- Energia (forma de, 
fontes de, consumo e 
preservação);
- Energia a partir da 
reciclagem do lixo;
- O carvão como 
fonte energética;
- Artefatos 
tecnológicos (óculos, 
bússola, lupa, 
termômetro, GPS, 
celular, etc.);
- Tecnologia como 
método (reciclagem, 
esgotos e tratamento 
da água, vacinas);
- Cidadania 
(embalagens, leis do 
consumidor);
- Influência e 
dependência das 
tecnologias na vida 
humana (doação de 
órgãos).

Corpo e Higiene
- Partes do corpo;
- Sistemas biológicos 

(digestão, circulação, 
nervoso, sexual, etc.)
- Noções de 

privacidade, de 
intimidade e de vida 
em sociedade
- Diferenças entre 

meninos e meninas 
(biológicas e sociais; 
equidade de gênero)
- Hábitos de higiene 

(escovar dentes, 
banho, vestuário);
- Desmineralização 

dos dentes e a ação de 
microorganismos 
(cáries, doenças 
bucais);

Alimentação e 
Nutrição
- Alimentação 

adequada e saudável;
- Alimentos 

industrializados 
(fabricação, data de 
validade, estado de 
conservação, 
agrotóxicos, aditivos 
químicos, modificação 
genética);
- Noções acerca do 

preparo de alimentos;

Saúde e Doença 
- Saúde física, mental 

e sexual;
- A prática de 

esportes, sedentarismo;

Sexualidade
- Puberdade: 

crescimento, mudanças 
corporais esperadas e 
comportamento social;
- Adolescência: 

crescimento, mudanças 
corporais esperadas e 
comportamento social;
- Responsabilidades e 

maturidade para 
reprodução; 
- Diferentes formas de 

amar e de estabelecer 
relacionamentos 
(heterossexualidade, 
homossexualidade);
- Igualdade de 
Gênero.

3 O termo totalidade é uma nomenclatura utilizada para definir os anos iniciais
e finais no Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).
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CONCEITOS ESSENCIAIS ao ENSINO das CIÊNCIAS NATURAIS

SOCIEDADE MEIO
AMBIENTE

CIÊNCIA &
TECNOLOGIA

CORPO,
HIGIENE E

SEXUALIDADE

CRIANÇA;
ADOLESCENTE;

ADULTO;

Anos/
Totali-
dade

1º
ao
5º

Ano

CRIANÇA - 
ADOLESCENTE – 
ADULTO

- Minha diversidade: 
corporal, social, 
étnica, de gênero, 
racial, de origem, de 
religião, ....

- Minhas amizades

- Diversidade e respeito 
às diferenças 
individuais (estilos de 
vida, sexualidade – 
hetero, homo, bissexual; 
vegetariano, cadeirante, 
surdo/mudo, naturalista, 
esportista, índio, negro, 
mulher, criança, idoso, 
cristão, umbandista, 
evangélico, brasileiro, 
estrangeiro, etc.

As Famílias
- diferentes composições; 
características social, ética, 
racial; formas de 
conjugalidades, o valor 
social;
- Consangüinidade e 
parentesco;

A Escola
- Escola (pessoas, funções, 
espaço, objetivos, 
socialização);
- Interação e socialização

A Cidade
- Diferenças pessoais 
(biológicas, sociais e 
culturais);
- Interação e socialização, 
regras de convivência 
cotidiana;
- A vida em sociedade (ética 
e cidadania, leis regras 
coletivas, organizações e 
instituições sociais, 
mudanças ao longo da 
história);
- Democracia (tipos de); 
- Questões da vida em 
sociedade (marginalidade, 
pobreza, desigualdades 
sociais, etc.); 
- Pluralidade Cultural;
- Antropocentrismo – 
história e efeitos políticos;
- Educação para o Trânsito;
- Órgãos dos sentidos 
(visão, audição, olfato, tato, 
paladar);
- Pessoas portadoras de 
necessidades especiais 
(integração social).

Questões Sociais 
- Saúde social 
(preconceitos, 
discriminação);
- A vida em sociedade 
(cidadania, leis regras 
coletivas, vilas, favelas, 
bairros);
- Pluralidade Cultural 
(preconceitos aos 
deficientes)
- Órgãos dos sentidos (visão 
e audição);
- Drogas (conceitos e tipos, 
prevenção às drogas - 

Os Seres Vivos
- Ciclo de vida – a 
reprodução como 
escolha humana
- Tipos de animais e 
tipos de plantas 
(classificação, 
utilidades na medicina, 
na alimentação, na 
indústria)
- Biodiversidade
- Espécies e extinção
- Plantas tóxicas, 
plantas de uso 
medicinal, 
automedicação.
- Níveis de organização 
dos seres vivos (célula, 
tecidos, órgãos, 
sistemas, organismo, 
comunidade, 
ecossistema, biosfera)
- Corpo Humano 
(sistemas - 
características anatomo-
funcionais);
- Características gerais 
da classificação dos 
Reinos
- Introdução à Genética;
- Síndromes
- Sistema Nervoso
- Sistema Endócrino 
(glândulas)

O Espaço Físico
- O solo e os seres 
vivos (composição, 
importância, 
conservação, erosão)
- Camadas da Terra;
- Origem do Universo e 
do Planeta; 
- Luz, temperatura, 
umidade
- A água (composição, 
estados físicos, 
propriedades, consumo, 
escassez, água 
destilada, ciclos)
- O ar (composição, 
camadas da atmosfera, 
aplicações do ar, 
poluição)
- Ecossistemas 
diferentes (florestas, 
praias, desertos...)
- Mudanças climáticas;
- Tratamento de Esgoto;

- Brinquedos infantis 
(conceito de 
tecnologia, equidade 
de gênero); 
- Energia (forma de, 
fontes de, consumo e 
preservação)
- Energia a partir da 
reciclagem do lixo;
- Artefatos 
tecnológicos (óculos, 
bússola, lupa, 
termômetro, GPS, 
celular, etc.);
- Artefatos de 
Produção;
- Indústrias locais 
(produção, emprego, 
mão-de-obra).
- A Era da Energia 
(bioenergia, carvão 
vegetal, 
biocombustível)
- O carvão como 
fonte energética;
- Tecnologia como 
método (reciclagem, 
esgotos e tratamento 
da água, vacinas);
- Cidadania 
(embalagens, leis do 
consumidor);
- Influência e 
dependência das 
tecnologias na vida 
humana (doação de 
órgãos
- Noções de Física;
- Eletricidade;
- Força e movimento
- Ligações químicos, 
substâncias e 
misturas)
- Noções de Química 
(conceitos, elementos 
químicos, 
classificação 
periódica).

Corpo e Higiene
- Partes do corpo
- Noções de 

privacidade, de 
intimidade e de vida 
em sociedade
- Diferenças entre 

meninos e meninas 
(biológicas e sociais; 
equidade de gênero)
- Hábitos de higiene 

(escovar dentes, 
banho, vestuário)
- Sistemas biológicos 

(digestão, circulação, 
nervoso, sexual, etc.)
- Desmineralização 

dos dentes e a ação de 
microorganismos 
(cáries, doenças 
bucais);

Alimentação e 
Nutrição
  - Alimentação 

adequada e saudável 
(cozinhar)
- Alimentos 

industrializados 
(fabricação, data de 
validade, estado de 
conservação, 
agrotóxicos, aditivos 
químicos, modificação 
genética);
- Alimentos orgânicos 

versus alimentos 
industrializados;
- Noções acerca do 

preparo de alimentos;

Saúde e Doença
- Saúde física, mental 

e sexual
- Vida saudável;
- A prática de 

esportes, sedentarismo;
- tipos de doenças 

(adquiridas, 
hereditárias, 
congênitas, 
degenerativas)

Sexualidade
- Crescimento, 

mudanças corporais 
esperadas e 
comportamento social: 
puberdade e 
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CONCEITOS ESSENCIAIS ao ENSINO das CIÊNCIAS NATURAIS

SOCIEDADE MEIO
AMBIENTE

CIÊNCIA &
TECNOLOGIA

CORPO,
HIGIENE E

SEXUALIDADE

CRIANÇA;
ADOLESCENTE;

ADULTO;

Anos/
Totali-
dade

1º
ao
5º

Ano

cigarro e álcool, 
dependência);
- Prevenção às drogas 
(cigarro e álcool);
- DSTs, HIV e AIDS (redes 
de solidariedade)
- Direitos Humanos e 
Inclusão Social;
- ECA – Estatuto da Criança 
e do Adolescente.
- Transplantes de órgãos
- Pessoas com Necessidades 
Especiais;

- Política Nacional dos 
Recursos Hídricos;
- O Universo e sua 
biodiversidade
- Estações do ano (dia e 
noite, relação sol, lua, 
planetas)
- Reflorestamento;

Educação Ambiental
- Relações entre seres 
vivos e meio ambiente
- Cadeia alimentar, teia 
alimentar e equilíbrio 
ecológico
- Aquecimento Global;
- Animais domésticos 
(respeito e educação em 
gênero)
- Ecologia e 
preservação
- Lixo (classificação, 
tratamento, 
transformação, impacto 
ambiental e 
gerenciamento);
- Lixo e reciclagem 
(pessoas catadoras de 
lixo, coleta seletiva, 
reciclagem);
- A indústria da 
Reciclagem;
- Ecologicamente 
Correto (ser e agir);
- Sustentabilidade (em 
casa, na comunidade, 
na escola).

adolescência.
- Adolescência e 

maturidade;
- Vida sexual: 

responsabilidade e 
práticas seguras;
- Afetividades: na 

família, no namoro, no 
ficar, nas amizades. 
Sexualidade
- Sexualidade 

(entendimentos, sexo e 
prazer)
- Puberdade: 

crescimento, mudanças 
corporais esperadas e 
comportamento social;
- Adolescência: 

crescimento, mudanças 
corporais esperadas e 
comportamento social;
- Responsabilidades e 

maturidade para 
reprodução e para 
prática sexual;
- Diferentes formas de 

amar e de estabelecer 
relacionamentos 
(heterossexualidade, 
homossexualidade);
- Igualdade de 

Gênero; 
 - Sexualidade 
reprodutiva 
(fecundação e 
hereditariedade)
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9.6 - Orientações Didático-Metodológicas para as
Ciências Naturais

– 1º ao 5º ano

Criança - adolescente – adulto 

Valorizar as características pessoais que nos tornam seres únicos diante das demais pessoas. 
No entanto, também compartilhamos, com outras/os colegas, identidades culturais comuns (como 
gênero, raça, religião, estado físico, etc). A positivação das características pessoais é fundamental 
para a auto-estima e para o senso de pertencimento identitário.

Sociedade

•Discutir como muitas instâncias sociais (família, escola, cidade) expressam a diversidade 
humana. 

•Os pontos de referência devem ser, gradativamente, ampliados: do familiar para o local (escola 
e cidade), para o geral (país) e para o global.

•Estabelecer comparação entre as regras da sociedade/cidade, as regras na Escola e as regras na 
família.

•Compreender o caráter participativo da sociedade de hoje e a necessidade da existência de leis, 
de organização social e de respeito mútuo para democracia.

•Discutir a Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma forma de combater as 
desigualdades sociais.

•Discutir a importância do respeito à pessoa humana, independente do sexo, cor, etnia, raça, 
gênero, sexualidade, religião, estado físico e quaisquer diferenças.

 
Meio ambiente

Os seres vivos
§Construção na escola de: aquários, terrários, minhocários, viveiros, hortas, etc., observando a 

interação dos seres vivos com os fatores físicos do meio (água, ar, solo, luminosidade, 
temperatura, ph).

§Monitorar a germinação e o crescimento de plantas por meio de sementeiras.
§Elaboração de pesquisa e coletas de gravuras para confecção de álbuns seriados, painéis, 

cartazes, etc.
§Construir um arquivo de plantas - herbário.
§Pesquisar, identificar, classificar e apontar as plantas e animais da cidade, Estado e Região.
§Saídas de campo para observação da fauna e flora locais.
§Saídas de campo para observação de insetos, fungos, liquens, musgos e sua relação com as 

plantas. 
§Pesquisar os animais e plantas em extinção.
§Valorizar a vida em sua diversidade e contribuir com a conservação da flora e da fauna regional, 
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bem como do ambiente escolar, da casa e da cidade.

Espaço Físico
§Reconhecer que a humanidade sempre se interessou pelo conhecimento da natureza e que as 

Ciências Naturais, pela interdisciplinaridade entre biologia, geografia, física, química, permite a 
interação desses campos do conhecimento com as Ciências Humanas. 

§Observar a relação dos seres vivos com os fatores não-vivos (físicos) do meio ambiente.
§Realizar experimentos para a comprovação das propriedades físicas do meio ambiente, ao longo 

do ano, comparando temperatura, precipitação, ventos, etc.
§Confeccionar materiais como moinhos de vento, cata-ventos, birutas, pipas, aviões de material 

leve, balões de ar.
§Fazer amostragens de tipos de solo (secar, pesar, separar componentes, observar com lupa, etc.).
§Saída de campo para observar a inter-relação, no espaço urbano, dos seres vivos com o meio 

físico: relação entre cidade / poluição do ar / fábricas / automóveis, etc.
§Verificar a relação entre a luz (luminosidade) e o crescimento vegetal – fototropismo.
•Fazer levantamento meteorológico por fotos, recortes de revistas, imagens de satélite, dados 

climáticos, boletins meteorológicos, etc.
•Entender a importância dos organismos decompositores para o equilíbrio ambiental: observar 

um pedaço de pão em gradativa decomposição, na sala de aula. 
•Classificar os seres vivos quanto ao seu papel no ambiente (nicho ecológico).

•Entender os diversos seres vivos quanto à obtenção de alimentos e hábitos alimentares 
(autótrofos, heterótrofos, herbívoros, carnívoros, onívoros, decompositores), organizando-os 
na cadeia alimentar.

•Reconhecer a inter-relação entre o ser humano e outros seres vivos, em particular, os animais e as 
plantas. 

•Compreender a importância da água para a vida.

•Identificar a distribuição de água no Planeta e sua disponibilidade, como água doce, salgada e 
gelo. 

•Buscar a associação dos conteúdos da Geografia com o estudo dos seres vivos. Para isso, 
articular os movimentos relativos e aparentes de corpos celestes, em particular, da Terra, do Sol e 
da Lua, com a orientação espaço-temporal, na determinação das zonas climáticas, no tipo de 
vegetação, na configuração do espaço urbano e rural, nos modos de vida humana.

Educação Ambiental
•Produzir textos narrativos e descritivos sobre os componentes e o funcionamento de diferentes 
ambientes e sua biodiversidade.
•Entender o conceito de “reciclagem” e os códigos internacionais para separação do lixo: vidro, 
plástico, papel, material orgânico e metais.
•Pesquisar acerca do tratamento do lixo em sua cidade.

• Construir brinquedos a partir de material reciclado.

Possibilidades de PROJETOS INTERDISCIPLINARES para ESCOLA
1. Varal Literário sobre temas da Ecologia e Meio Ambiente
2. Reflorestamento Comunitário
3. Reciclagem de Papel
4. Festival de Teatro – dramatizando o meio ambiente
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5. Feira de Alimentos Naturais e Alternativos

•Discutir como as necessidades humanas contribuem para o desenvolvimento do conhecimento 
técnico-científico. 

•Discutir a relação paradoxal entre o progresso social e a evolução das tecnologias, e sua 
necessária articulação com os processos de transformação de energia, dos materiais, da 
preservação ambiental e da manutenção da vida no Planeta.

•Identificar diferentes tecnologias de uso comum e industrial que permitem as transformações 
de materiais e de energia, necessárias às atividades humanas consideradas, hoje, essenciais.

•Buscar muitas formas de utilização da energia eólica, da energia solar, da energia elétrica, da 
energia hidráulica, da energia nuclear. 

•Discutir os diferentes métodos tecnológicos de extração de combustíveis, seus usos, benefícios 
e malefícios aos seres humanos e ao meio ambiente.

Corpo, higiene e sexualidade

Compreender o corpo humano e sua saúde como um todo integrado por dimensões 
biológicas, afetivas, sexuais e sociais. Buscar a valorização e o cuidado com o próprio corpo, com 
atenção para o desenvolvimento de uma sexualidade adequada a cada fase do desenvolvimento 
infantil, juvenil e adulto.

Corpo e Higiene
•Realizar atividades artísticas de confecção de bonecos de pano com as partes do corpo, de 

diferentes gêneros, etnias, raças.
•Desenhar o corpo humano, identificando suas partes, comparando os sexos e apontando para 

mudanças corporais a partir da puberdade.
•Discutir e listar os hábitos de higiene diários, recomendáveis a uma vida saudável (banho, 

limpeza dos dentes, vestuário adequado, alimentação, sono).

Alimentação e Nutrição
•Discutir o conceito de “cardápio nutritivo”.
•Observar e entender os rótulos de alimentos industrializados observando: origem, composição 

química, ingredientes, conservantes, data de validade, fabricação, lote.
•Utilizar os órgãos dos sentidos na identificação dos alimentos, percebendo e comparando: 

sabores, cheiros, texturas, características gustativas (doce, amargo, azedo), etc.

Saúde e doença
•Entender o conceito de “saúde”.
•Conhecer as doenças que mais comumente acometem as pessoas e os modos de preveni-las.

Sexualidade
•Compreender a sexualidade como inerente ao ser humano, em todas as épocas da vida.
•Entender a sexualidade humana como um conhecimento construído por muitos discursos: 
histórico, religioso, cultural, político, estético.
•Distinguir as diferenças sexuais (primárias e secundárias) entre homem e mulher.

•Perceber a importância do consentimento mútuo nos relacionamentos.
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9.7 - Orientações Didático-Metodológicas para
as Ciências Naturais

– 6º ao 9º ano

O/a adolescente, o/a adulto/a

Valorizar as características pessoais que nos tornam seres únicos diante das demais 
pessoas. No entanto, também compartilhamos, com outras/os colegas, identidades culturais 
comuns (como gênero, raça, religião, estado físico, etc). A positivação das características pessoais 
é fundamental para a auto-estima e para o senso de pertencimento identitário.

“O diferente pode ser eu!”

“O valor da individualidade humana”

Sociedade

•Discutir como muitas instâncias sociais (família, escola, cidade) expressam a diversidade 
humana. 

•Os pontos de referência devem ser, gradativamente, ampliados: do familiar, para o local (escola 
e cidade), para o geral (país) e para o global.

•Estabelecer comparação entre as regras da sociedade/cidade, as regras na Escola e as regras na 
família.

•Compreender o caráter participativo da sociedade de hoje e a necessidade da existência de leis, 
de organização social e de respeito mútuo para democracia.

•Discutir a Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma forma de combater as 
desigualdades sociais.

•Discutir a importância do respeito à pessoa humana, independente do sexo, cor, etnia, raça, 
gênero, sexualidade, religião, estado físico e quaisquer diferenças. 

Meio ambiente

 Seres Vivos
§Construção na escola de: aquários, terrários, minhocários, viveiros, hortas, etc., observando a 

interação dos seres vivos com os fatores físicos do meio (água, ar, solo, luminosidade, 
temperatura, ph).

§Monitorar a germinação e o crescimento de plantas por meio de sementeiras.
§Elaboração de pesquisa e coletas de gravuras para confecção de álbuns seriados, painéis, 

cartazes, etc.
§Construir um arquivo de plantas - herbário.
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§Pesquisar, identificar, classificar e apontar as plantas e animais, da cidade, Estado e Região.
§Saídas de campo para observação da fauna e flora locais.
§Saídas de campo para observação de insetos, fungos, liquens, musgos e sua relação co as plantas.
§Pesquisar os animais e plantas em extinção.
§Valorizar a vida em sua diversidade e contribuir com a conservação da flora e da fauna regional, 

bem como do ambiente escolar, da casa e da cidade.

Espaço físico
• Reconhecer que a humanidade sempre se interessou pelo conhecimento da natureza e que 

as Ciências Naturais, pela interdisciplinaridade entre biologia, geografia, física, química, 
permite a interação desses campos do conhecimento com as Ciências Humanas. 

• Observar a relação dos seres vivos com os fatores não-vivos (físicos) do meio ambiente.

• Realizar experimentos para a comprovação das propriedades físicas do meio ambiente, ao 
longo do ano, comparando temperatura, precipitação, ventos, etc.

• Confeccionar materiais como moinhos de vento, cata-ventos, birutas, pipas, aviões de 
material leve, balões de ar.

• Fazer amostragens de tipos de solo (secar, pesar, separar componentes, observar com lupa, 
etc.).

• Saída de campo para observar a inter-relação, no espaço urbano, dos seres vivos com o 
meio físico: relação entre cidade / poluição do ar / fábricas / automóveis, etc.

• Verificar a relação entre a luz (luminosidade) e o crescimento vegetal – fototropismo.

• Fazer levantamento meteorológico por fotos, recortes de revistas, imagens de satélite, 
dados climáticos, boletins meteorológicos, etc.

• Entender a importância dos organismos decompositores para o equilíbrio ambiental: 
observar um pedaço de pão em gradativa decomposição, na sala de aula. 

• Classificar os seres vivos quanto ao seu papel no ambiente (nicho ecológico).

• Entender os diversos seres vivos quanto à obtenção de alimentos e hábitos alimentares 
(autótrofos, heterótrofos, herbívoros, carnívoros, onívoros, decompositores), organizando-os 
na cadeia alimentar.

• Reconhecer a inter-relação entre o ser humano e outros seres vivos, em particular, os 
animais e as plantas. 

•Compreender a importância da água para a vida.

•Identificar a distribuição de água no Planeta e sua disponibilidade, como água doce, salgada e 
gelo. 

•Buscar a associação dos conteúdos da Geografia com o estudo dos seres vivos. Para isso, 
articular os movimentos relativos e aparentes de corpos celestes, em particular, da Terra, do Sol 
e da Lua, com a orientação espaço-temporal, na determinação das zonas climáticas, no tipo de 
vegetação, na configuração do espaço urbano e rural, nos modos de vida humana.

Educação Ambiental
•Produzir textos narrativos e descritivos sobre os componentes e o funcionamento de 
diferentes ambientes e sua biodiversidade.

•Entender o conceito de “reciclagem” e os códigos internacionais para separação do lixo: 
vidro, plástico, papel, material orgânico e metais.
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•Pesquisar acerca do tratamento do lixo em sua cidade.

•Construir brinquedos a partir de material reciclado.

Possibilidades de PROJETOS INTERDISCIPLINARES para ESCOLA
1. Varal Literário sobre temas da Ecologia e Meio Ambiente
2. Reflorestamento Comunitário
3. Reciclagem de Papel
4. Festival de Teatro – dramatizando o meio ambiente
5. Feira de Alimentos Naturais e Alternativos
6. “A Terra pede socorro”
7. “Pensar globalmente e agir localmente”
8. “O Direito Universal à água” 
9. “Proteger o Planeta é uma questão de sobrevivência”. 
10. “Preservar depende de cada um”

Ciência & Tecnologia

•Discutir como as necessidades humanas contribuem para o desenvolvimento do conhecimento 
técnico-científico. 

•Discutir a relação paradoxal entre o progresso social e a evolução das tecnologias e sua 
necessária articulação com os processos de transformação de energia, dos materiais, da 
preservação ambiental e da manutenção da vida no Planeta.

•Identificar diferentes tecnologias de uso comum e industrial que permitem as transformações 
de materiais e de energia, necessárias às atividades humanas consideradas, hoje, essenciais.

•Buscar muitas formas de utilização da energia eólica, da energia solar, da energia elétrica, da 
energia hidráulica, da energia nuclear. 

•Discutir os diferentes métodos tecnológicos de extração de combustíveis, seus usos, benefícios 
e malefícios aos seres humanos e ao meio ambiente.

Corpo, higiene e sexualidade

Compreender o corpo humano e sua saúde como um todo integrado por dimensões 
biológicas, afetivas, sexuais e sociais. Buscar a valorização e o cuidado com o próprio corpo, com 
atenção para o desenvolvimento de uma sexualidade adequada a cada fase do desenvolvimento 
infantil, juvenil e adulto.

Corpo e Higiene
•Realizar atividades artísticas de confecção de bonecos de pano com as partes do corpo, de 

diferentes gêneros, etnias, raças.
•Desenhar o corpo humano identificando suas partes, comparando os sexos e apontando para 

mudanças corporais a partir da puberdade.
•Discutir e listar os hábitos de higiene diários, recomendáveis a uma vida saudável (banho, 

limpeza dos dentes, vestuário adequado, alimentação, sono).
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Alimentação e Nutrição
•Discutir o conceito de “cardápio nutritivo”.

•Observar e entender os rótulos de alimentos industrializados, observando: origem, composição 
química, ingredientes, conservantes, data de validade, fabricação, lote.

•Utilizar os órgãos dos sentidos na identificação dos alimentos, percebendo e comparando: 
sabores, cheiros, texturas, características gustativas (doce, amargo, azedo), etc.

Saúde e Doença
•Entender os conceitos “saúde” e de “qualidade de vida” e sua relação com o aproveitamento 
racional do tempo diário.

•Conhecer as doenças que mais comumente acometem as pessoas e os modos de preveni-las.

•Pesquisar sobre as vacinas e as respectivas épocas.

Sexualidade
•Compreender a sexualidade como inerente ao ser humano, em todas as épocas da vida.

•Entender a sexualidade humana como um conhecimento construído por muitos discursos: 
histórico, religioso, cultural, político, estético.
•Perceber a importância do consentimento mútuo no relacionamento. 

•Discutir a existência de doenças sexualmente transmissíveis e sua prevenção. 

•Reconhecer as camisinhas masculina e feminina como métodos à contracepção e à prevenção 
às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), como HIV, AIDS e Hepatites. 
•Discutir o entendimento de “vida sexual precoce”.
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Inicialmente, queremos adiantar que na construção do documento relacionado à 

Matemática houve a preocupação em elaborar algo que fosse ao encontro dos anseios do grupo de 

professores/as que se dispôs para esta tarefa. Dessa forma, ele foi porta-voz das aspirações do 

coletivo dos/as professores/as da Rede Municipal de Ensino. Esclarecemos, também, que não se 

trata de uma programação para ser cumprida fielmente nas aulas de Matemática como algo 

definitivo. Trata-se de uma proposta que não teve início em si mesma, mas se traduz num momento 

de síntese das discussões e aspirações produzidas historicamente na Rede. Por isso, procuramos 

contemplar as vozes dos/as professores/as que manifestam seus entendimentos e desejos referentes 

à Matemática, seu ensino e sua aprendizagem no espaço escolar.

Como síntese, o texto é entendido como instrumento para reflexão e vivência no cotidiano 

escolar como forma de buscar elementos subsidiadores para a sua reelaboração. Ou seja, é algo em 

movimento e em constante processo de produção.  

Vale reafirmar que o documento norteador geral, como resultado de levantamento feito nas 

escolas, explicita a opção teórica na abordagem Histórico-Cultural. Então, as reflexões a seguir 

têm explícita e implicitamente os pressupostos desta teoria. Como o próprio nome diz, a 

abordagem Histórico-Cultural requer uma leitura histórica, da Matemática, do seu ensino, da sua 

aprendizagem e da prática docente. 

Pautar-se numa perspectiva Histórico-Cultural requer o entendimento de que o processo de 

produção do saber matemático é resultado de necessidades do sujeito compreender e atuar em seu 

mundo e, ao mesmo tempo, constituir-se como ser humano. Portanto, o conhecimento matemático 

deixa de ser uma qualidade interna do espírito humano, como apregoam as concepções idealistas, 

bem como uma relação de causa e efeito, anunciada pelas teorias mecanicistas, e se manifesta em 

falas como: “Disciplina escolar que alguns gostam e outros não.” e “Conhecimento do mundo dos 

numerais.”

No tempo mais remoto da humanidade, os primeiros indícios do conhecimento matemático 

tinham ligações profundas com a experiência imediata de satisfação das necessidades diárias 

relacionadas ao trabalho.  O salto para uma sistematização galgada em princípios totalmente 

abstratos ocorreu na Grécia Antiga, principalmente no que se refere à geometria. Porém, o acesso 

ao saber erudito formalizado era privilégio apenas dos escribas, considerados como “seres 

escolhidos pela vida” únicos capazes de decifrar e desfrutar os saberes geométricos e aritméticos 

da época. 

Na Idade Média, o conhecimento matemático tinha a guarda sigilosa dos monges católicos, 

o que dificultava uma leitura do seu desenvolvimento. Na Era Moderna, ocorre a dessacralização 
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da natureza. O racionalismo como forma de leitura de mundo e evolução do pensamento humano 

encontra na Matemática o modelo ideal para provar a verdade. Há um método de produção de 

conhecimento e, conseqüentemente, de leitura de mundo, que prima pela organização e logicidade 

das idéias para atingir a verdade científica. Concepção manifestada por alguns de nós, 

professores/as da Rede Municipal, conforme explicitado a seguir:

 

“Ciência que estuda por meio do raciocínio a relação dos números.”

“Uma forma de utilização do raciocínio lógico para a resolução de problemas, levantamento de idéias e 

hipóteses.”

“Instrumento para tomada de decisões.”

Essas formas de pensar, no decorrer dos tempos e em diferentes espaços, desenvolveram os 

saberes que constituem hoje o corpo de conteúdos que ensinamos/aprendemos na escola. Assim, o 

conhecimento matemático surge de necessidades imediatas, atingindo um nível tão complexo de 

abstração que é caracterizador da potencialidade humana de pensar. Tornou-se indispensável na 

sociedade atual como condição de formação do ser humano e como forma de conceber a realidade. 

Isso significa dizer que, numa perspectiva Histórico-Cultural, não é possível admitir que os 

conceitos matemáticos sejam acessíveis somente para pessoas tidas com potencial intelectual 

superior e com pendor especial, como se pensava na  Grécia Antiga. O compromisso primeiro é que 

os/as educandos/as da Rede Municipal de Educação de Criciúma são sujeitos humanos históricos 

e, como tais, têm direito de se apropriar dos conhecimentos matemáticos historicamente 

produzidos.

A abordagem Histórico-Cultural entende a aprendizagem como um processo do qual o/a 

educando/a faz parte e interage com o/a professor/a, com a mediação do conhecimento 

matemático. Portanto, a tríade educando/a-professor/a-conhecimento é um todo indissociável, 

sem a supervalorização de um em detrimento dos demais. 

A apropriação do conhecimento matemático é concebida como o movimento em que, 

reciprocamente, os/as educandos/as desenvolvem a consciência e apreendem as significações 

conceituais. Não é algo que ocorre estritamente no plano individual, mas como um processo 

situado no interior de outro maior, ou seja, no processo histórico do ser humano na qualidade de ser 

sócio-cultural. Como diz Vygotski (1995, p. 87), o processo de apropriação de qualquer produto da 

prática social é sempre mediado por signos, pelas relações com outro indivíduo. A influência do 

sujeito sobre outro se dá pelo papel mediador que a linguagem cumpre nas relações sociais e 

interpessoais.

Esse contexto requer que o/a educando/a freqüente a escola e esteja presente nas aulas de 

Matemática não para legitimar os saberes de que já conseguiu se apropriar na informalidade, mas 

- 169 -



para ter acesso aos saberes que não é capaz de elaborar e sistematizar sozinho (GIARDINETO, 

1999, p.91).

Davýdov (1998, p. 147), um dos contemporâneos da abordagem Histórico-Cultural, tem 

defendido enfaticamente a idéia de que o objetivo do ensino escolar é o desenvolvimento do 

pensamento teórico em detrimento do empírico. Para ele, o pensamento empírico tem sua 

importância na vida cotidiana; porém, aparece “obstaculizando o caminho” quando se pretende 

que o/a educando/a entenda bem o conhecimento teórico. De acordo com o referido autor, o 

pensamento teórico consiste em formas especiais de análise/abstração, síntese/generalização, 

reflexão e planejamento que não se desenvolvem espontaneamente. São constituídas consciente e 

sistematicamente.

Assim sendo, no processo de ensinar e aprender Matemática há que se considerar dois tipos 

de conhecimentos: cotidiano e científico. Vigotski (2001) denomina de conceitos cotidianos 

aqueles/as que os/as educandos/as desenvolvem informalmente nas atividades diárias. Têm como 

característica fundamental a assistematicidade devido à forma espontânea de sua elaboração. Os 

conceitos científicos são sistemas de relações estabelecidas entre objetos já definidos pelas teorias 

formais, formulados historicamente pela cultura e não pelo indivíduo em si. A apropriação dos seus 

significados, pelos/as educandos/as, acontece por meio de atividades planejadas em situação 

escolar. Suas características são: alto nível de sistematização, hierarquização e logicidade, 

expressados em princípios, leis e teorias. Eles criam condições para a realização de atividades 

mentais com independência do contexto cotidiano. A apropriação das significações conceituais 

científicas de Matemática é dirigida pela explicitação verbal de relações estruturais e regularidades 

que os caracterizam. 

Não existe entre ambos uma dependência direta, mas uma relação de movimento. Os 

conceitos cotidianos se desenvolvem de forma ascendente,  em direção aos conceitos científicos. 

Para Vygotski (1993, p. 252):
o conceito cotidiano se desenvolve de baixo para cima em direção a propriedades 
superiores a partir de outras mais elementares e inferiores e os conceitos científicos se 
desenvolvem de cima para baixo, a partir de propriedades mais complexas e superiores 
em direção a outras mais elementares e inferiores.

Como conseqüência, em situação escolar, os conceitos cotidianos e científicos se 

convertem, simultaneamente, em ponto de partida e de chegada do processo de ensinar e aprender 

Matemática. Entretanto, a referência é o conceito científico. É para as suas significações que se 

voltam as ações didáticas elaboradas pelo/a professor/a e desenvolvidas pelo/a educando/a. Por sua 

vez, tendo os conceitos cotidianos como ponto de partida, quer dizer que os/as educandos/as 

possuem essas elaborações que precisam ser ressignificadas e ascendidas ao nível científico. 

A relação entre conceito cotidiano e científico dada pela abordagem Histórico-Cultural  

requer uma leitura da concepção de concreto e abstrato, tão presente no ensino da Matemática. 

- 170 -



Normalmente, o concreto é entendido como sendo os materiais didáticos, objetos físicos e 

situações da vivência dos/as educandos/as. O abstrato é considerado o rigor matemático causador 

dos obstáculos do processo de aprendizagem. 

Por sua vez, a perspectiva Histórico-Cultural não estabelece a dicotomia concreto e 

abstrato. Segundo Giardinetto (1991, p. 13), “o concreto é ponto de partida e de chegada do 

processo do conhecimento”. É apreendido pela mediação do abstrato. Como ponto de partida, o 

concreto é sensorial, captado nas suas propriedades acessíveis pelas sensações do ser humano, 

conferindo-lhe superficialidade e fragmentação. Como ponto de chegada,  tem suas apreensões 

obtidas na multiplicidade das determinações, ou seja, nas propriedades que extrapolam as 

percepções sensoriais. 

Vale lembrar que a Matemática, como um corpo de conhecimento a ser apropriado na 

escola, é um elemento do processo de formação humana. Segundo Vigotski (2001), o 

desenvolvimento humano referente aos conceitos é caracterizado por três estágios: sincrético, 

analítico e sintético. 

No estágio sincrético, ainda não se tem formado o significado da palavra. Não há uma 

fundamentação interna suficiente para classificar ou ordenar os objetos com nexos comuns. Nas 

representações e percepção dos objetos há concatenação em  uma  imagem mista.   

O segundo estágio, formação em complexos, ou analítico, tem características variadas em 

termos funcionais, estruturais e genéticos. O significado da palavra tem relação com os objetos em 

si, o que torna possível a compreensão entre pessoas com diferentes níveis de experiências e 

desenvolvimento. Porém, pode ocorrer que a mesma coisa seja concebida de modo diferente, por 

outro meio e com o auxílio de outras operações. Há unificação dos objetos em grupos comuns, 

formação de vínculos, estabelecimento de relações e generalização de objetos particulares pelo 

tipo e modo de atividade. Já constitui um pensamento coerente e objetivo, mas ainda não adquiriu 

coerência e característica do pensamento conceitual propriamente dito. (VIGOTSKI, 2001, p. 

179).

O terceiro estágio, denominado de conceitos verdadeiros ou sintéticos, é aquele no qual o 

ser humano tem condições de decompor o todo em partes, e, percebendo seus vínculos, adotar 

procedimentos de análise/abstração e síntese/generalização. Aqui, ocorre o desprendimento de 

situações cotidianas e apresenta como característica fundamental a palavra, o signo e seus 

significados, que são meios para diferentes operações.

Vygotski (1995) traduz esses estágios para o desenvolvimento das operações aritméticas 

estabelecendo três níveis, denominando-os: pensamento aritmético natural (sincrético), mediado 

(conceito em complexo) e cultural (conceito propriamente dito). Entretanto, entende que a álgebra 

é a expressão do mais elevado nível de desenvolvimento do pensamento conceitual pela 

possibilidade de articular formas totalmente abstratas e de generalização.
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Portanto, a finalidade do ensino da Matemática é garantir ao educando/a o acesso aos 

conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. Ensinar e aprender se dão no 

processo de interações sociais para que os/as educandos/as se apropriem de significações dos 

conceitos matemáticos, atribuindo-lhes novo sentido à medida que refletem, estabelecem relações 

e as ressignificam.
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A concepção Histórico-Cultural de que a Matemática é uma forma de pensamento humano 

por se constituir de um corpo de conhecimento com certas especificidades é indicadora para 

estabelecermos os seguintes objetivos para a sua presença no currículo escolar: 

- desenvolvimento intelectual e processo de hominização;

- como instrumento de pensamento para  a compreensão e transformação da 

realidade social;

- estabelecimento de procedimentos de ações reflexivas, que articulem idéias 

aritméticas/geométricas/algébricas e raciocínios (intuição e dedução), para  o 

entendimento das situações que se apresentam no cotidiano e do próprio 

conhecimento matemático.

Entretanto, Davidov (1982, p. 431) propõe de forma mais específica que a estruturação 

curricular Matemática, para o ensino fundamental, deverá ter o seguinte objetivo: “criar nos alunos 

uma concepção circunstanciada e válida do número real, em que está subjacente o conceito de 

medida. Os números (natural e real) são um aspecto particular deste objeto matemático mais 

geral”.

10.2 - Objetivos
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As discussões, com base no referencial teórico, realizadas nos encontros com os/as 

professores/as para a elaboração do texto voltado à Matemática, mostraram a complexidade de se 

estabelecer uma relação de conteúdos ou de conceitos a serem ensinados/elaborados no ensino 

fundamental. Essa dificuldade ocorreu como conseqüência da idéia de Vigotski (1995 e 1996) de 

que um conceito está sempre vinculado a outros, ou seja, faz parte de um “sistema conceitual”. 

Portanto, não há um conceito que seja essencial e outro secundário. Isso só ocorre no momento 

escolar de ensino/aprendizagem, ou seja, quando um deles é a referência para ser o foco da aula de 

Matemática e aprendizagem do/a educando/a. Naquele instante, os procedimentos didáticos 

planejados pelo/a professor/a traduzem idéias, princípios e propriedades (significações 

historicamente produzidas) do conceito em foco que, necessariamente, incluem as noções de 

outros conceitos do sistema. Por exemplo, ao conceito de quadrado vincula-se, entre outros: ponto, 

reta, superfície, ângulo, paralelismo e perpendicularismo de retas. No momento em que o foco é o 

conceito algébrico de equação do segundo grau ou função quadrática, o conceito de quadrado é 

trazido como uma das significações e elemento subsidiador para a compreensão daqueles 

conceitos.

Portanto, não é possível listarmos um rol de conteúdos ou conceitos para serem observados em 

cada ano escolar. O importante é que tenhamos a consciência de que os conhecimentos 

matemáticos existem e são objetos de aprendizagem dos/as educandos/as. Contudo, o grupo 

apresenta o quadro a seguir com a intenção de elucidar que existem conceitos e há a necessidade de 

observá-los de forma articulada entre si e um tratamento que abranja, concomitantemente, os três 

campos: aritmético, geométrico e algébrico. Para tanto, pensa-se na seguinte seleção de conceitos 

essenciais:

10.3 - Os Conceitos Matemáticos em Sala de Aula
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1. Espacial
-Figuras: prisma, cilindro, 
cone, pirâmide, esfera.
-Medidas: comprimento, 
superfície, volume e 
capacidade.
-Ângulo: operações.

2. Plana
-Ponto (distância).
-Reta/segmento, 
posição/condição.
-Polígonos.
-Círculo e circunferência: 
relações trigonométricas.
-Triângulo: relações métricas e 
trigonométricas.

3. Não-euclidiana
-Ponto/distância.
-Ângulos
-Figuras

6º ao 9º ano I - ARITMÉTICA II - GEOMETRIA III - ÁLGEBRA

1. Número real
-Número natural.
-Números relativos: inteiros, 
racionais, irracionais.
-Operações: adição, subtração, 
multiplicação, divisão, 
potenciação, logaritmação e 
radiciação.
-Medidas e transformações.
-Seqüências.
-Probabilidade e Estatística

-Seqüências.
-Proporcionalidade
: razão, proporção 
e porcentagem.
-Equações I e II 
grau.
-Inequações.
-Sistemas de 
equações.
-Relações.
-Funções 
polinomiais I e II 
grau.
-Polinômios: 
operações.

1
Ano/

1
Totalidade Conceitos Essenciais

I - ARITMÉTICA II - GEOMETRIA III - ÁLGEBRA

- Seqüência.
- Constante.
- Variável.
- Regularidade.
- Setença
matemática/equação.

1. Plana.
- Ponto.
- Reta,segmento, posição.
- Ângulo: medida.
- Figuras: retângulo,
qudrado, triângulo,
losango, trapézio, círculo.
- Medida:
comprimento/perímetro,
superfície/área.

2. Espacial.
- Figuras: prisma, cilindro,
cone, pirâmide, esfera.
- Medidas: comprimento,
superfície, volume e
capacidade.

3. Não-euclidiana.
- Ponto/distância.
- Figuras.

1º ao 5º ano

1. Número Real.
1.1 Número Natural.
- Sistema de contagem.
- medidas: comprimento, massa,
tempo, temperatura.
- Operações: adição, subtração,
multiplicação, divisão e
potenciação.
- Proporcionalidade.
- Probabilidade e Estatística.
- Relações.
1.2 Número Racional.
- Medidas: comprimento, massa,
tempo, velocidade e
temperatura.
- Números fracionários.
- Números decimais.
- Porcentagem.
- Proporcionalidade.
- Probabilidade e Estatística.
- Operações: adição,subtração,
multiplicação, divisão.
- Relação.

1 - O termo Totalidade é uma nomenclatura utilizada para definir os anos iniciais e finais
no Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).



De acordo com Cardoso (2007), o ato pedagógico não é ocasional, pois exige um trabalho 

docente sistemático, intencional e planejado para propiciar ao/à educando/a a apreensão das 

estruturas significativas dos conteúdos, selecionados com finalidades formativas.

Na organização do processo didático/metodológico, na perspectiva Histórico-Cultural, 

para que os/as educandos/as desenvolvam o pensamento conceitual matemático, há que se 

observarem alguns princípios, traduzidos da síntese dos aspectos teóricos discutidos 

anteriormente, quais sejam:

1) O/a educando/a é um ser social que se apropria, não do conceito em si, mas das suas 

significações historicamente produzidas. Isso significa dizer que cada conceito matemático tem 

uma lógica de pensamento que o caracteriza. Ou seja, há noções, princípios e propriedades que são 

essenciais e que, muitas vezes, precisamos buscá-los na história da Matemática, pois os livros 

didáticos trazem leituras equivocadas. O importante é que, implícita ou explicitamente, esses 

elementos lógicos essenciais sejam os condutores de cada situação de análise e síntese que 

planejamos para os/as educandos/as desenvolverem na aula de Matemática. A proposição é que na 

organização da seqüência de ensino, a base fundamental seja a relação entre o lógico e o histórico 

do conceito.

Duarte (1987, p. 29) explica que o lógico é referência para a seleção dos traços essenciais do 

desenvolvimento histórico. “Uma seqüência lógico-histórica seria aquela que o pensamento 

elabora teoricamente segundo os próprios critérios lógicos do desenvolvimento histórico”. As 

fontes para a busca das significações lógico-históricas para organização da seqüência de ensino 

extrapolam aquelas que tratam da história da Matemática ocidental. Os povos pré-colombianos, 

africanos, orientais também produziram conhecimentos matemáticos e com algumas 

peculiaridades. Da mesma forma, a atenção deve ser dada para identificar conceitos e idéias 

Matemáticas dos/as educandos/as e suas características especiais.

Contemplar significações conceituais Matemáticas de diferentes povos e grupos culturais 

contribui para que os/as educando/as percebam-se num mundo de diversidade de identidade, 

percepções, desejos e crenças de ser e estar no mundo.

2) Os conhecimentos cotidiano e científico são simultaneamente ponto de partida e de 

chegada. Vale ressaltar, no entanto, a idéia vygotskiana de que os conceitos são mediados por 

outros conceitos. Nesse contexto teórico está a base para o estabelecimento do verdadeiro diálogo 

entre professor/a e educando/a, ou seja: quando o ponto de partida é dado com algo familiar que 

podem ser as significações mais elaboradas dos conceitos cotidianos ou aquelas apropriadas de 

outros conceitos que constituem o sistema.

 Jardinetti (1996) e Amorim (2007) dizem que na elaboração de uma seqüência de ensino-

10.4 - Orientações Didático-Metodológicas
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aprendizagem, além da categoria lógico-histórica, é importante considerar outros dois aspectos: 

processo sincrético-analítico-sintético e a relação abstrato-concreto.

Para o/a educando/a, o ponto de partida da aprendizagem de um conceito é o nível 

sincrético. Por isso, a seqüência de ensino parte de um concreto caótico e oportuniza situações de 

análise para chegar ao concreto pensado, sintético. Para o/a professor/a:
O ponto de partida significa a consciência de que tal síntese existe e precisa ser apropriada 
pelos alunos. Entretanto, exige-lhe a preparação de ações pedagógicas que contribua para 
que os alunos elaborem formas de pensamento da lógica que gerou o conceito, isto é, ponto 
de chegada. (AMORIM, 2007, p?)

A evidência é para as idéias mais apuradas que se inter-relacionam com os conceitos 

científicos. O almejado são as significações do conhecimento científico. Portanto, na preparação 

das aulas, um procedimento do/a professor/a é identificar o conceito cotidiano dos/as educandos/as 

com vistas a sua ascendência ao grau de cientificidade.

 3) a inseparabilidade das significações aritméticas/geométricas/algébricas. Com isso, 

queremos dizer que os conceitos matemáticos escolares, na atualidade, apresentam leituras dos três 

campos da Matemática. Nesse princípio vem à tona novamente um dos objetivos do ensino da 

Matemática escolar: o desenvolvimento do pensamento teórico. Recorremos a Vygotski (1993, 

p.198) quando afirma que:

... a álgebra eleva a um nível superior o pensamento aritmético, permitindo  uma 

operação algébrica, proporcionando uma visão mais livre, mais abstrata e mais 

generalizada e com ela mais profunda e rica as operações com quantidades concretas. 

Aritmética, geometria e álgebra têm suas especificidades; respectivamente número, espaço 

e generalizações. Cremos que não podemos perder de vista a essência de cada um desses ramos da 

Matemática, mas no processo de formação conceitual dos/as educandos/as, a forma como 

estruturamos a seqüência de ensino possibilita a superação total ou diminuída, de modo 

considerável, do divórcio que atualmente existe entre ambos. Sendo assim, exime-se qualquer 

possibilidade de privilegiar conceitos da aritmética em detrimento à geometria e à álgebra. 

Evitemos o risco de que os/as educandos/as concluam a Educação Básica sem pelo menos terem as 

noções essenciais dos conceitos geométricos, com aversão aos conceitos algébricos e com 

superficiais procedimentos algorítmicos das operações aritméticas. 

4) o teor visual-imaginativo e lógico-verbal, que segundo a teoria Histórico-Cultural, 

são dois componentes do pensamento. Segundo Lúria (1987, p.116):
A princípio, o pensamento opera com formas “ampliadas”, utiliza as operações activo-
visuais que haviam dominado até o momento. Pouco a pouco se vão superando os limites 
anteriores e o indivíduo se familiariza com as novas formas mais desenvolvidas, de 
abstração e generalização.
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A elaboração da seqüência de ensino-aprendizagem deve atender diferentes 

características dos/as educandos/as e, por isso, adotar recursos variados (jogos, material didático, 

situações de análise, tecnologias, música, filmes, dramatizações), conforme a especificidade do 

conceito e do nível de desenvolvimento intelectual do/a educando/a. O importante é que o uso de 

tais recursos atenda os pressupostos da teoria adotada, isto é, explicitem noções conceituais e não 

como elemento ilustrativo e de animação.   

Esse aspecto elucida também a diferença entre o pensamento aritmético e o pensamento 

algébrico.  A principal delas é que o pensamento aritmético é formado na experiência prática 

imediata, tendo como base fundamental o componente visual-situacional. A base do pensamento 

algébrico é a atividade teórica, cujo componente é o lógico-verbal articulado com o visual-

imaginativo e com a representação notacional.

Quanto aos conceitos essenciais da Matemática, o número real é o conceito que permeará 

todas as atividades de ensino. Na hierarquia conceitual os números naturais, racionais, irracionais e 

relativos são produções históricas que se constituem, em síntese, em números reais.

Numa leitura Histórico-Cultural não se percebem os campos numéricos crescentes 

linearmente, mas num movimento de inter-relação, em que um conceito ora tem função essencial, 

ora é co-essencial.  A complexidade de cada campo se efetiva no momento das atividades de 

ensino, não necessariamente por níveis de ensino.

Com a impossibilidade de apresentarmos indicações de atendimento desses princípios para 

cada conceito matemático, ilustraremos com algumas idéias para o sistema conceitual de 

potenciação. Tradicionalmente, a potenciação é apresentada na escola com a significação síntese 

de multiplicação de mesmos fatores. Entretanto, uma leitura histórica revela que a noção essencial 

é a idéia de seqüência com as seguintes características: uma seqüência indicadora da base, uma 

seqüência indicadora do expoente, o elemento inicial é a unidade, um princípio (padrão) gerador 

que indicará a base por estabelecer que um termo é tantas vezes o anterior.

Além disso, levamos em consideração outras necessidades que contemplam os princípios 

apontados anteriormente: 1) iniciar com procedimento visual-imaginativo articulado ao lógico 

verbal; 2) conhecimentos dos/as educandos/as referentes ao sistema conceitual.

|                   |  |                           |  |  |  |                 |  |  |  |                    |  |  |  |   |  |  |  | 

                                                                            |  |  |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |

- A possibilidade de iniciar pela contagem e sua tradução para adição (mesma parcela), multiplicação de dois fatores, multiplicação de 

dois fatores iguais, multiplicação de dois ou mais fatores iguais.

 |                   |  |                           |  |  |  |                 |  |  |  |                    |  |  |  |   |  |  |  | 

                                                                             |  |  |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |

 1                  2                                4                        8                              16
   1                 2                              2x2                     2x4                           2x8
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1                 2                              2x2                   2x (2x2)                  2x(2x4)
1                 2                              2x2                   2x (2x2)                  2x (2x2x2)

- A possibilidade de estabelecer relação entre duas grandezas ou variáveis (montes e quantidade de traços/unidades em cada um) e, por 

meio da análise/abstração, atingir a síntese/generalização algébrica.

|          |  |                    |  |  |  |                |  |  |  |                    |  |  |  |   |  |  |  | 

                                                           |  |  |  |                     |  |  |  |   |  |  |  |          . . .

1        2                        4                        8                              16                       . . .
              1        2                      2x2                   2x4                            2x8                      . . .
              1        2                      2x2                   2x (2x2)                    2x(2x4)                . . . 
              1        2                      2x2                   2x (2x2)                    2x (2x2x2)           . . .
              

1                            2 3 4 n              2      2  2                          2                                2           . . .      2   

    

Vale dizer que foi apresentada somente uma idéia que se traduziu para a base dois. Outras 

proposições podem ser sugeridas aos/às educandos/as, para  que obedeçam aos mesmos princípios, 

ampliando e generalizando para qualquer base, tais como: elaboração da árvore genealógica na 

relação pais/filho/a, relação dobras (ao meio) sucessivas de uma folha de papel e quantidade de 

partes, construção de triângulos eqüiláteros em que os pontos médios dos lados do seguinte 

coincidam com os vértices do anterior; problemas de juros compostos, fractais a partir de triângulo 

eqüilátero, entre outras.

As mesmas atividades e procedimentos podem ser adotados em qualquer ano escolar. O 

que vai diferenciar é o nível de abstração e generalização. Assim, no primeiro ano, o/a professor/a 

proporá que os/as educandos/as façam a seqüência com objetos ou recorte e colagem, partindo do 

monte referência/unidade; em seguida, a construção dos demais com idéia de que devem ser 

“tantas vezes o anterior”. Posteriormente, é feita a contagem da quantidade de unidades em cada 

monte e a sua notação com signos numéricos. A idéia numérica de medida deve ser o foco: quantas 

vezes um monte anterior cabe no posterior.

Na elaboração da seqüência com o elemento visual-imaginativo, podemos solicitar que 

os/as educandos/as façam os desenhos ou colagem em cada monte de forma que as unidades 

fiquem distantes uma das outras uniformemente. Com isso, os montes (termo da seqüência) 

ímpares dão idéia de disposição retangular e os pares de quadrado. Nesse momento, observar-se-á 

que o quadrado é gerado quando o expoente é dois ou seus múltiplos, independente da base. Do 

segundo ano em diante, o foco, além da potenciação em sua fase preliminar, pode ser: o conceito de 

multiplicação com a idéia de soma de parcelas iguais e passar para a idéia de área; o conceito de 

área; as propriedades operatórias da potenciação, idéias iniciais de logaritmos. A partir do quinto, a 

sistematização desses conceitos em sua forma algébrica acrescendo as equações (segundo grau, 

exponencial e logarítmica), bem como as respectivas funções e suas representações geométricas no 

plano de duas retas ortogonais.
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Há, portanto, um leque de concatenações entre os conceitos que podem ser trazidos à tona 

numa mesma seqüência de ensino. Uma ação didática pode ser vivenciada em todos os anos 

escolares; porém, com grau de sistematização/abstração/generalização cada vez mais complexo, 

de acordo não só com o ano escolar como também do nível de desenvolvimento cognitivo do grupo 

de educandos/as.
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10.5 - Últimas Considerações

Um alerta: não podemos ser ingênuos em pensar que a adoção da base teórica Histórico-

Cultural possa ocorrer, para muitos/as professores/as, de um momento para outro ou de um ano 

letivo para o seguinte. Afinal, o paradigma da modernidade e da concepção 

platônica/aristotélica/euclidiana ainda se faz presente hoje, manifestado em: ensino mecanicista, 

fragmentação curricular e auto-suficiência da Matemática. O enfoque curricular da Matemática, 

conforme denúncia da literatura, ocorre de forma a-histórica, sem concebê-la na dinâmica do 

processo de historicidade. Concebe-se o ato de ensino e aprendizagem como o acúmulo de 

informações já organizadas e pré-selecionadas, em que as ações mentais e procedimentos escritos 

referentes a um conceito ou resolução de um problema matemático tenham uma só maneira e 

resposta única. 

Vale dizer que essas concepções inatistas de aprendizagem são marcas presentes na 

sociedade, produzidas historicamente; por isso, fazem parte da constituição e formação do/a 

professor/a, da escola, dos pais/mães e dos/as educandos/as.  Contudo, elas podem se transformar 

em propulsora para desencadear um processo de produção de outros sentidos e outras significações 

a respeito da Matemática no currículo escolar e do seu papel social. 

A elaboração e implementação desta Proposta Curricular, portanto, requer articulações das 

reflexões teóricas na e sobre ações do dia-a-dia das aulas de Matemática. É por meio de leituras, 

observações, questionamentos, indagações e considerações que se promovem as rupturas 

necessárias para a atuação como educador/a de Matemática numa perspectiva teórica definida para 

educação da Rede Municipal de Criciúma.

Reafirmamos o desejo de que a efetivação desta proposta seja impulsionada por uma 

necessidade social dos/as professores/as para propiciar aos educandos/as das escolas da Rede 

Municipal de Ensino uma educação Matemática voltada à formação humana, ao desenvolvimento 

do pensamento teórico, à leitura de mundo e à formação de uma consciência crítica para discernir e 

conviver, se necessário, com as diversidades. 

A proposta é, portanto, reivindicadora de compromissos e de mudanças por exigir posturas 

docentes, discentes e administrativas de estudo. Requer, pois, conquistas das próprias condições 

objetivas de trabalho, do diálogo e planejamento conjunto dos/as professores/as de todos os 

anos/totalidades.
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O trabalho realizado, alvo das reflexões e da atenção dos/as professores/as 

envolvidos/as é o registro do começo de uma grande caminhada que, como veremos, foi de grande 

riqueza e traduz o empenho destes/as profissionais/as no ensino dos conhecimentos da área da 

geografia, que fazem a cada dia nas escolas em que atuam.

Tendo como foco a Geografia, a primeira discussão que tivemos foi sobre os 

objetivos escolares para o Ensino Fundamental, sendo que, os/as professores/as apontaram como 

principal objetivo para esta área do conhecimento: contribuir na formação de cidadãos e cidadãs 

livres e autônomos/as, que possuam uma ampla visão do mundo, capazes de compreender a 

espacialização dos fenômenos, ou seja, as estratégias humanas de dispor dos meios naturais 

fundando práticas sociais, políticas, econômicas e culturais.

Outra discussão que permeou os primeiros contatos no grupo foi sobre o objeto de 

estudo da ciência geográfica que vem se modificando ao longo da história de construção e 

reconstrução dos conhecimentos nesta área, pela humanidade. 

Nascida na Alemanha recém unificada, a Geografia preocupou-se primeiro com o 

espaço – considerado síntese de todos os conhecimentos da Terra. Era, assim, uma ciência que 

estudava e comparava arranjos individuais dos lugares, considerando a paisagem como foco da 

interação de vários fenômenos. Outro objeto de estudo da ciência geográfica foi a região - conceito-

chave para compreender as diferenças entre os lugares e entre as diversas paisagens resultantes da 

forma como o ser humano se apropriou da natureza, transformando-a. Posteriormente, o objeto de 

estudo foi considerado o espaço social – produto e produtor de relações sociais, uma instância da 

sociedade (Santos, 1985), na qual se expressa por suas formas, seus conteúdos, funções e seus 

processos. Mais recentemente, há um consenso entre os/as geógrafos/as contemporâneos sobre a 

Geografia ser uma ciência social, que observa os problemas humanos a partir da sua espacialidade 

e das estratégias de como diferentes grupos humanos se utilizam do meio para viver – o espaço 

vivido ou, como resume o francês Roberto Hérin, é a ciência da organização espacial das 

sociedades humanas. A Geografia social parte da constatação que os fatos sociais são, por suas 

localizações e suas manifestações, dimensões espaciais e os fatos geográficos comportam aspectos 

sociais que concorrem a sua compreensão e a sua evolução. Geografia dos fatos sociais e sociologia 

dos fatos geográficos, a Geografia social consiste fundamentalmente na exploração das 

interrrelações que existem entre as relações sociais e as relações espaciais, mais largamente entre 

sociedades e espaços (Hérin, 1984:90).

11 - GEOGRAFIA

11.1 - A Geografia na Perspectiva Histórico-Cultural
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Assim, concluímos que a Geografia é a ciência que estuda as relações dos seres 

humanos com o meio onde vivem. Enquanto ciência sócio-espacial procura compreender o lugar 

onde vivemos e as relações que mantém com outras regiões.

Ao viver seu dia-a-dia a humanidade vai alterando o meio. Constrói plantações, 

cidades, organiza o comércio, a produção, os serviços, as descobertas, as leis, as regras... 

Estabelecendo diferenças entre os próprios seres humanos (classes sociais, gênero, diferenças 

étnicas, religiosas, sexuais, ideológicas, culturais, de ocupação...). Todas estas esferas são, em si, 

alvo de preocupação e estudo dos/as geógrafos/as.

A respeito das escalas local, nacional e global, a Geografia é uma excelente ferramenta 

de ampliação das visões de mundo, contribuindo para relativizar os lugares e as culturas e suas 

espacialidades. É, desta maneira, um instrumento de compreensão do mundo que auxilia na 

formação de cidadãos e cidadãs conscientes, responsáveis e tolerantes.

No que diz respeito a Criciúma e sua região vizinha, a Geografia deve permitir que os/as 

educandos/as reconheçam a paisagem local, valorizando os principais recursos naturais existentes 

e compreendendo historicamente a maneira como foram apropriados, as marcas deixadas por esta 

apropriação e os desdobramentos sociais a eles relacionados. Esta dinâmica pretende 

contextualizar, por exemplo, a importância econômica do carvão mineral para o crescimento da 

cidade, a construção da ferrovia ligada a esta atividade, a divisão social gerada internamente pela 

fragmentação do tecido sócio-espacial segregando as populações trabalhadoras daquelas mais 

abastadas e, também, os problemas de saúde pública (pneumoconiose e outras) e de poluição 

ambiental ligados à atividade mineradora e, mais recentemente as mudanças e transformações 

oriundas da crise da atividade carbonífera e o destaque para os setores econômicos emergentes que 

já herdaram um “espólio” ambiental degradado e deficiente, onde proliferam atividades ligadas 

aos setores cerâmico, vestuário, plásticos e de serviços. Estas temáticas devem estar presentes nas 

aulas de Geografia, buscando relacionar tais fenômenos àqueles das migrações internacionais, que 

explicam quantidades expressivas de criciumenses tentando a vida nos Estados Unidos, se 

beneficiando da diferença cambial e das oportunidades de emprego naquele país, que não são tão 

atrativas na região de Criciúma.

Estas preocupações constam neste texto em função do perfil de uma grande parcela 

dos/as educandos/as das escolas municipais, apontado pelos/as professores/as qual seja: 

educandos/as de classe baixa, com pouco acesso as informações de qualidade e baixo índice de 
1capital cultural  além da grande diversidade sócio-econômica;  educados/as, filhos/as de 

empregados/as formais do comércio, empresas, indústrias da região; empregados/as informais 

como pedreiros/as, costureiros/as, cabeleireiras/os, artesãos/ãs, agricultores/as, etc. E, também, de 

1 Bourdieu se refere ao capital cultural como a parte da cultura que não se adquire na escola, mas que depende da 
freqüência com que as pessoas vão ao cinema, teatro, visitam museus, têm contato com obras de arte, literatura, viagens 
– o que permite uma ampliação das visões de mundo.
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pequenos/as empresários/as da região.

Outra perspectiva presente neste documento e que é compatível com as proposições 

explicitadas até agora diz respeito a busca do horizonte interdisciplinar. Conforme Michand (1975) 

a interdisciplinaridade não se aprende e nem se ensina, mas se vive. É basicamente uma atitude 

mental que combina a curiosidade com um critério amplo e um espírito de aventura e 

descobrimento e inclui também a intuição de que existem, entre todas as coisas, relações que 

escapam a observação corrente e analogias de comportamentos e estruturas que são, como diria o 

matemático, isomórficas. É o fruto de uma formação contínua, de uma flexibilidade das estruturas 

mentais.

A busca por ensinar a partir do princípio da interdisciplinaridade coloca a todos nós 

professores/as uma nova possibilidade de trabalho pedagógico, mais coletivo, mais próximo dos 

nossos/as colegas de cafezinho na sala dos/as professores/as. Permite que dialoguemos sobre o 

trabalho, sobre os textos, sobre os conteúdos que estamos ministrando e busquemos estratégias 

compartilhadas de propostas de ensino-aprendizagem. Esta possibilidade apareceu nas intenções 

dos/as professores/as nos encontros que tivemos e a partir delas, podemos vislumbrar o 

entendimento de interdisciplinaridade dado por Japiassu (1976, p.34) quando diz: 

“interdisciplinaridade é uma relação de reciprocidade, de mutualidade que pressupõe uma atitude 

diferente a ser assumida frente ao problema do conhecimento, ou seja, é a substituição de uma 

concepção fragmentária para unitária do ser humano. É uma atitude de abertura, não 

preconceituosa, onde todo conhecimento é igualmente importante, [isto] pressupõe [um 

comprometimento pessoal] uma atitude engajada, [cheia] de curiosidade, de sentido de aventura, 

de intuição das relações entre as coisas e que escapam à observação comum. A 

interdisciplinaridade exige uma nova Pedagogia, a da comunicação”.

Além da preocupação com a interdisciplinaridade que apareceu nos grupos de 

professores/as que estão contribuindo com a reestruturação da Proposta Curricular do Município 

de Criciúma, os/as Professores/as que participaram na área de Ciências expressaram a preocupação 

em delimitar mais precisamente as distinções entre a área da Geografia e a área de Ciências em 

relação a alguns conteúdos que são ministrados nestas duas disciplinas, mas que têm caráter 

distintos, como a litosfera, atmosfera, planetas, ciclo das águas e solos. Para adequar melhor o 

currículo, o diálogo entre estas disciplinas é fundamental.

Repensar os conceitos geográficos essenciais para o Ensino Fundamental impõe a 

discussão sobre alguns conceitos-chaves que se diferenciam do significado usual, comum, mas, 

que extrapolam o significado das palavras pura e simplesmente. Conceitos são muito mais que isso, 

pois pressupõe uma teoria no seu substrato, supõe um edifício de argumentação cujas palavras 

agregam uma síntese, uma prática, uma ferramenta de uso geográfico.

Assim é com o conceito de espaço, região, território, lugar, paisagem... Assim é com os 

tipos de cartografia que se produz... Com os significados que atribuímos a Geografia física, 

humana... Assim é com o entendimento que temos de recursos naturais, para quem eles servem e 

em que medida temos que produzi-los: para o conforto de todos, para o lucro de alguns, para a 

saúde das pessoas ou para manutenção de um sistema econômico.
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Algumas considerações do grupo que estão em sintonia com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e com a Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina dizem respeito 

aos conceitos geográficos de cada ano escolar, os quais, decidimos manter uma cronologia lógica, 

tendo em vista, sobretudo, os deslocamentos populacionais, ou seja, os/as educandos/as não 

permanecem sempre na mesma escola, no mesmo bairro e até mesmo na mesma cidade e/ou estado, 

por isso, acreditamos necessário garantir uma certa continuidade dos estudos geográficos. Esta 

cronologia permite que os/as estudantes possam “experenciar” mais atentamente os lugares por 

onde passam e vivem (rua, bairro, cidade, estado, região) e, ao mesmo tempo, terem contato com 

conteúdos mais gerais como aqueles que envolvem a visão de mundo, nacional, americana e 

global.

A principal inovação desta proposta não é, portanto, na distribuição dos conteúdos, mas 

nos objetivos e nos conceitos essenciais que regem a abordagem geográfica em cada ano escolar. 

Os procedimentos metodológicos são sugestivos, indicativos e podem servir de exemplo para que 

os/as professores/as realizem outras atividades criativas e significativas no desenvolvimento dos 

conhecimentos geográficos junto a seus educandos/as.

Assim, decidimos como objetivos para os anos iniciais (1º ao 5º ano):

1) Observar o meio geometricamente próximo e localizar-se neste meio.

2) Compreender a paisagem local, construindo sua identidade como elemento dinamizador desta 

paisagem.

3) Diferenciar a paisagem rural e urbana, identificando as transformações que nela ocorrem, 

classificando os limites urbanos e rurais dos limites municipais administrativos.

4) Caracterizar os aspectos sócio-espaciais da micro-região, identificando os principais recursos 

físicos e humanos.

5) Identificar as características sócio-espaciais do Estado de Santa Catarina.

Os objetivos para o período que compreende do 6º ao 9º ano foram assim definidos:

1) Observar os fenômenos astronômicos e suas implicações na vida humana. Introduzir a 

linguagem cartográfica.

2) Compreender o espaço nacional, classificando as regiões quanto aos aspectos sócio-espaciais 

mais relevantes.

3) Refletir sobre o espaço americano, relacionando suas características com as demais regiões do 

globo terrestre.

4) Compreender a dinâmica sócio-espacial mundial.

11.2 - Objetivos da Geografia
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Os objetivos acima descritos foram estabelecidos em função de alguns conceitos 

fundamentais da Geografia que norteiam o trabalho e atravessam os anos escolares com diferentes 

níveis de complexidade. Tais conceitos se estruturam em torno da compreensão de que a Geografia 

é mais do que a soma dos aspectos físicos e humanos, mas, sobretudo, um conhecimento que 

permite compreender o espaço vivido. Este é considerado como uma instância da sociedade, assim 

como a econômica, política, cultural-ideológica. A essência do espaço é social, é produto das 

relações sociais e, neste sentido, se expressa através das suas formas que, por sua vez, possuem 

funções, que se interligam umas às outras (estruturas) e estão continuamente se desenvolvendo em 

direção a um resultado qualquer (processos). (Santos, 1985). 

Para compreender o espaço e as estratégias humanas de dispor equipamentos e 

alterações no meio em que vivemos é fundamental desenvolver noções de localização e de 

representação cartográfica que permitam conhecer e compreender a paisagem. Aspectos 

espaciais desta representação como centro e periferia (geométrica e social), concentração e 

descentralização ou densidades podem ser mais facilmente percebidos através de registros em 

cartas topográficas ou temáticas, gráficos, imagens e projeções.

Por paisagem entende-se a descrição de uma área, dos aspectos físicos – relevo, 

vegetação, hidrografia, etc. e humanos – plantações, cidades, vias de transportes, etc.

Outro conceito importante para a Geografia e que engloba uma noção de escala é o 

conceito de região. Ele é fundamental para compreender diferentes níveis de manifestação de 

fenômenos, sejam eles econômicos (produção, circulação e consumo), políticos (geoestratégicos, 

geo- históricos), sociais (segregação, esgarçamento do tecido sócio-espacial) ou culturais 

(população, migrações, trabalho, artes).

As relações que os seres humanos estabelecem entre si e com os lugares resumem outro 

importante conceito da Geografia - o de território. Compreendido como o espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder. Quem domina ou influencia e como domina e 

influencia esse espaço? Quem domina ou influencia quem nesse espaço, e como? (...) “O poder 

corresponde a habilidade humana de não apenas agir, mas de agir em uníssono, em comum acordo. 

O poder jamais é propriedade de um indivíduo; pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o 

grupo se mantiver unido”. (Souza, 1995) Enquanto poder de um grupo, as territorialidades podem 

ser descontínuas no tempo e no espaço, intermitentes e ocasionais. Ao contrário da idéia de 

Território Nacional – que se expressa por limites precisos e constitucionais e regras mais rígidas. 

Em relação a idéia de território nacional, os recursos naturais, reservas e fontes energéticas são 

11.3 - Conceitos Essenciais da Geografia para o
Ensino Fundamental
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importantes fatores que auxiliam a dimensionar a riqueza de uma nação e o seu potencial 

econômico.

Além destas questões, compreender a distribuição populacional e a concentração 

urbana, permite conhecer um pouco mais sobre a distribuição dos recursos naturais, suas 

características, sua localização e as formas como foram apropriados e transformados em fontes 

energéticas, riquezas, formas de trabalho, poluição. Conhecer mais a fundo estas características 

e sua distribuição no espaço foi o que se pretendeu com as duas tabelas abaixo, que discriminam o 

desenvolvimento dos conceitos essenciais para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.
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 Conceitos Essenciais do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental: 
Cartografia Paisagem Região Território 
1.Representação 
cartográfica: 
elementos da 
cartografia 

1.1 Escala e 
legenda. 

1.2 Localização: 
centro e 
periferia, 
perto e 
longe, 
trajetórias. 

1.3 Mapas 
 
2.Paisagem 

2.1) Aspectos 
físicos: relevo, 
vegetação, 
hidrografia, etc. 
2.2) Aspectos 
humanos: 
plantações, 
cidades, vias de 
transportes, etc. 
 

3) Paisagem 
remanescente 

3.1) Lugar: 
relações entre  
aspectos físicos 
e humanos. 
3.2) 
Identidade: 
grupos humanos 
– étnicos, 
gênero, classes, 
línguas, 
religiões, etc. 

 

1.Natureza 
Natural: 
aspectos 
físicos, 
oposição 
homem X 
natureza. 
 
2.Natureza 
Humanizada: 
o rural e o 
urbano. 
 
3.Recursos 
Naturais: 
renováveis e 
não 
renováveis, a 
exploração 
dos recursos. 
 
4.Trabalho: 
população 
ocupada por 
sexo, taxas de 
emprego e 
desemprego, 
trabalho 
“leve” e 
“pesado”. 

1.Unidades de 
Conservação: 
federais, 
estaduais e 
municipais. 

1.1 As 
Unidades de 
Conservação 
de Criciúma. 

 
2.Microbacias: 
planejamento 
urbano e rural 
 
3.Ecologia: 
desenvolvimento 
sustentável, 
capitalismo e 
economia, bem 
estar social 

3.1Poluição: 
ar, água, 
terra. 
3.2Recursos 
ambientais: 
aguá, gás, 
carvão, 
florestas 

 
4.Migrações: 
movimentos 
populacionais – 
migração, 
emigração, 
imigração. 
Migrações 
pendulares, 
sazonais, 
definitivas. 

1.Limites 
territoriais: 
Estado Nacional 
 
2.Território e 
poder 

2.1 Disputas 
territoriais e 
identidade 
nacional 
2.2 Região e 
economia 
2.3 Lugares e 
pedaços 

 
3.Território e 
apropriação:  
 
4.O público e o 
privado 
 
5.Concentração 
e 
Descentralização 
 
6.Território e 
região: 

6.1 Região e 
cultura 
6.2 Região e 
economia 
6.3 Região e 
aspectos 
físicos 

1 O termo Totalidade é uma nomenclatura utilizada para definir os anos iniciais e finais
no Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).

1Fundamental/Totalidade 



 C on ceitos E ssen cia is d o  6 º ao  9 º an o  d o  E n sin o  F u n d am en ta l: 
F orm ação  
d a  T erra  e  

A stron o m ia  

E sp aço  N acion al e  
reg ion al 

E sp aço  
A m erican o  

E sp aço  
M u n d ia l 

1 .L itosfera , 
A tm osfera  e  
H id rosfera  
 
2 .D eriva  
C on tin en ta l  
 
3 .T ectôn ica  
d e P lacas 
 
4 .S istem a 
S o lar 
4 .1  
M ovim entos 
da T erra  
4 .2  
M ovim entos 
da Lu a 
4 .3  O utros 
astros 
 
5 .E lem en tos 
form ad ores 
d a  
p a isagem : 
5 .1  C lim a 
5 .2  R elevo  
5 .3  
V egetação  
5 .4  
H idrografia  
5 .5  A ção  
A ntróp ica:  
caça, pesca, 
co leta , 
ex trativ ism o, 
ag ricu ltu ra e  
ag ropecu ária , 
com ércio  e  
indústria  
 
 

1 .T erritório  N a cion al: 
estad os e  reg iõ es 

1 .1 ) L im ites 
1 .2 ) IB G E , 

M acro  e  
m icro -
regiões 

1 .3 ) Form ação  
nacional: 
popu lação  

 
2 .D esen volv im en to  
econ ô m ico  e  so cia l: 
paisagens nacionais, 
dom ín ios 
m orfoclim áticos, 

1 ) R ecu rsos 
H íd ricos  
2 ) F on tes 
E n ergéticas  
3 ) B iod iversid ad e: 
dom ín ios 
b rasile iros, a  fauna 
e  flo ra. 

 
3 .M ercosu l: B locos 
econôm icos e  com ércio  
in ternacional b rasile iro  

1 .D iv isões: 
N orte/S u l/C en tral, 
A ndino , L atino , 
A nglo-sax ão , 
P latino  
 
2 . G eop olítica : 
desenvo lv idos, 
subsdesenvo lv idos,  
 
3 .C en tro  e  
P eriferia : as 
várias am éricas 
 
4 .U rb an ização : 
p ré-co lom bian a, 
portuguesa e  
espanho la, c idad es 
norte-am erican as, 
a  segregação  
u rbana com o 
m odelo  de 
u rban ização . 
 
5 .P op u lação : 
C rescim ento  
popu lacional e  
p rocesso  de 
m etropo lização  
am erican a. 
 
6 .A m érica  
A gríco la : m odelo  
p lan tation  e  
m odelo  agrário  
am ericano  

6 .1 )  as 
econom ias 
agríco las, 
6 .2 ) la tifúnd io  
de ex portação  
e  de 
ex p lo ração . 

 

1 .O cid en te x  
O rien te   
 
2 .C ap ita lism o: 
Im perialism o e 
globalização :  

2 .1 ) O s 
b locos, os 
conglom er
ados,  

2 .2 ) a 
revo lução  
tecno lógic
a,  

2 .3 ) a 
au tom ação
. 

 
3 .O s T rês 
M u n d os  
 
4 .O s 
O rgan ism os 
In tern acion ais: 
O N U , B anco  
M undial, 
B locos 
econôm icos, 
O P E P , b locos 
de p ro teção  
(O T H A N , 
P acto  de 
V arsóv ia). 
 
5 .D ip lom acia  e  
A u ton om ia: as 
nações com  
bom ba atôm ica, 
os conflitos 
étn icos, as 
nov íssim as 
nações. 
 
6 .A s P a isagen s 
M u n d ia is  
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Um dos grandes desafios dos/as professores/as de Geografia é o caráter fastidioso, 

corológico (estuda a diferenciação dos lugares) e nomotético da disciplina que precisa ser 

superado. A este respeito, apresentamos a seguir uma série de sugestões de encaminhamentos, a 

partir de objetivos que são dinâmicos e se articulam a perspectiva Histórico-Cultural, quais sejam o 

da construção do conhecimento mediado por propostas de ensino-aprendizagem que atuem na 

zona de desenvolvimento proximal e, desta forma, impulsionem o desenvolvimento e a 

inteligência.

11.4 - Orientações Didático-Metodológicas
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1) Representar cartograficamente seu quarto, sua casa, sua escola e sua sala de aula.

12) Conhecer a representação cartográfica do seu trajeto cotidiano.

3) Localizar num mapa sua casa, sua escola, seu bairro e os lugares que mais freqüenta.

4) Comparar as diferentes origens étnicas e de localização do seu local de nascimento e dos 

colegas.

5) Identificar as diferenças de localização, nível sócio-econômico e tipos de moradias.

6) Conhecer diferentes escalas de representação cartográfica: Casa, escola, cidade, região.

Discutir os limites impostos aos bairros que contrastam em todas as instituições (CASAN, 

CELESC, Correios, Prefeitura Municipal, etc.) e os limites designados pelos moradores.

7) Comparar paisagem do bairro e do centro. Diferenciar centro de periferia (geométrica e 

socialmente).

8) Classificar as formas urbanas: residenciais, serviços, escolas, hospitais, industriais, comércio, 

etc.

9) Reconhecer os agentes modeladores do espaço urbano local: os proprietários dos meios de 

produção, os proprietários fundiários, os promotores imobiliários, o Estado, os grupos sociais 

excluídos.

10) Diferenciar setores da economia local.

11) Caracterizar paisagem rural e urbana.

12) Conhecer histórico de povoamento do município e relacionar aos recursos naturais 

existentes.

13) Compreender espaço urbano como “reflexo” da sociedade pré-existente. 

14) Relacionar problemas ambientais a exploração econômica.

15) Identificar áreas antigas da cidade (bairros) e áreas mais recentes (bairros). Distinguir 

aspectos arquitetônicos e funcionais das construções.

16) Classificar as construções e os materiais empregados nas áreas mais antigas e nas mais 

recentes. 

17) Conhecer como se processa distribuição de luz, água, transportes públicos e escolas do 

município nos bairros.

18) Diferenciar os bairros a partir da concentração étnica e social (poloneses, afro-brasileiros, 

alemães, italianos, ricos, classe média, pobres).

19) Reconhecer tipos de culturas da região e diferentes produções agrícolas: cultivo e criação.

20) Reconhecer os espaços de produção diferenciados e trabalho feminino e masculino.

21) Identificar os principais recursos da região onde Criciúma está localizada. 

22) Relacionar as cidades e as regionalizações possíveis tendo em vista diferentes critérios.

11.4.1 - Objetivos dos Anos Iniciais - (1º ao 5º Ano)
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23) Conhecer os aspectos climáticos da região, a vegetação original e a vegetação atual, os 

recursos hídricos e econômicos da região.

24) Analisar os diferentes mapas com as localizações das cidades que compõem a região de 

Criciúma e comparar as características de cada município (população, limites, área, produção, 

clima, vegetação, recursos, área rural e urbana, população, índices de desemprego, 

escolarização, saúde - hospitais e atendimento).

25) Localizar os parques industriais da região e a distribuição (comercialização) dos produtos 

por ela gerados.

26) Confrontar as áreas urbanas e rurais dos municípios da micro-região de Criciúma.

27) Localizar o Estado de Santa Catarina no Brasil e no Mundo.

28) Conhecer os limites físicos do estado e identificar as diferentes formas de regionalização.

29) Caracterizar os tipos vegetação existentes e relacionar aos tipos climáticos e às atividades 

econômicas do Estado.

30) Conhecer a rede hidrográfica, relacionando com o relevo existente no Estado e analisar a 

importância dos rios para a economia e para os transportes catarinenses.

31) Interpretar a dinâmica econômica do estado a partir das diferentes regionalizações 

agrupando regiões semelhantes quanto à produção econômica e cultural.

32) Conhecer a formação do território catarinense a partir do povoamento e da fundação de 

cidades.

33) Analisar os diferentes níveis de desenvolvimento econômico e social do litoral e do interior.
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1-Observação a paisagem cotidiana (casa, escola, rua) e localizando-se nela geométrica e 

espacialmente. Comparando diferentes trajetos com os colegas. Brincadeiras de localização dos 

objetos no espaço – Onde está Wally? Descrição dos objetos e dos lugares.

2-Representação da casa (frontal, planta baixa, corte, descrever a quantidade e a função de 

cômodos) e os equipamentos ligados a ela (eletricidade, água, telefone, internet, gás, 

saneamento básico, fossa séptica, arruamento, etc.)

3-Listagem os diversos tipos de moradias (casas, apartamentos, tipos de casas: térreas, dois 

pavimentos, barracos, mansões, tipos de apartamentos: blocos, conjuntos habitacionais, prédios 

individuais, localização: bairros nobres, bairros classe baixa, longe ou perto do centro, fácil acesso, 

difícil acesso).

4- Pesquisa do local de nascimento e, diferenciando os locais dos colegas. Com fotos localizar 

no mapa do Brasil e Estado. Reconhecer origens étnicas dos colegas e fazer tabela com as 

origens mais comuns. Representando-os por meio de tabelas e gráficos.

5- Reconhecimento do espaço escolar: área construída, pátio, quadras, áreas de sala de aula, 

administração, banheiros, biblioteca. A setorização da escola.

6- Construção de maquetes e mapas da sala de aula, escola e do bairro. Consulta de mapas de 

Criciúma.

7- Passeio pelo bairro para localizar os pontos de referência, os limites do bairro, as áreas 

comerciais, de lazer.

8- Entrevistas com carteiros e representantes de instituições para conhecer os diferentes limites dos 

bairros para estas instituições.

9- Visita ao centro da cidade. Observação dos fluxos urbanos, da presença do comércio e serviços, 

diminuição das residências, presença de equipamentos públicos. 

10- Representação gráfica do centro em comparação com o bairro. 

Classificação das diferenças do centro e do bairro através de tabelas comparativas. Avaliando 

distâncias, preço da terra, benefícios de proximidade. Diferenciando tempo de deslocamento.

11- Com base na economia local (cerâmica, carbonífera, vestuário, plásticos, calçados) 

identificar por meio de cartazes, murais e outros, os tipos de empregos ligados a estes setores na 

cidade.

12- Utilizando o mapa do município delimitar bairros urbanos e área rural. Pintando os bairros 

conhecidos e localizando granjas ou propriedades agrícolas famosas por extensão ou produção.

13- A partir de fotos aéreas diferenciar o campo (cultivo, criação, vegetação nativa) da cidade 

11.4.2 - Sugestões de Atividades para os Anos
Iniciais (1º ao 5º Ano)
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(adensamento, arruamento, construções, parques, praças identificando áreas da mineração e de 

argila). Elaboração de painéis com as atividades de extração e problemas ambientais e de saúde 

relacionados a elas.

14- Confeccionar mapa urbano diferenciando bairros antigos e recentes da cidade. 

Localização no mapa urbano do bairro onde moram, datando seu surgimento e compará-lo em 

relação a outras áreas da cidade.

15- Visita ao arquivo público para observação de fotografias antigas da cidade e registros da 

história do município.

16- Elaboração de mapas mentais e comparação com mapas reais da cidade. Nomear as ruas no 

mapa e fazer exercícios sobre significado simbólico dos nomes escolhidos.Concurso de redação 

sobre história da cidade e principais marcos geográficos (rugosidades) até hoje existentes. 

Elaboração de folder turístico, econômico e de lazer da cidade. Fazer cronologia das festas e 

comemorações. 

17- A partir das considerações dos/as educandos/as, escolher e fotografar as áreas mais 

importantes para a vida dos criciumenses e fotografar estas áreas. Fazer entrevistas com 

representantes políticos do município e elaborar carta de amor a Criciúma com áreas a serem 

preservadas e investimentos prioritários a serem realizados. Diferenciando as áreas de proteção 

ambiental, de recuperação ambiental, de crescimento, de investimentos públicos, de 

preservação patrimônio material e imaterial.

18- Exercícios com atividades desenvolvidas por homens e mulheres na região, estabelecendo o 

que é trabalho “leve e pesado”.

19- Com a utilização de mapas da região estabelecer os limites de cada município e elaborar tabelas 

com as características de cada um. 

20- Desafios sobre a importância de cada município. Identificando o que cada um tem de melhor e 

de pior, criar ranking dos municípios. Fazer brincadeiras que envolvam grupos de cada município, 

inventando critérios para agrupá-los.

21- Elaboração de mapas ecológicos da região, destacando as unidades de conservação. Fazer 

colagem com fauna e flora locais.

22- Construção e trabalho com legendas que esclareçam sobre desemprego na região e melhores 

cidades para se viver do ponto de vista ambiental e do trabalho.

23- Confecção de mapas com trajetos dos produtos gerados na região e ver alcance deles nos mapas 

do Brasil e do mundo.

24- Elaboração de listas comparativas com as qualidades físicas e humanas de cada município 

circunvizinho, escolhendo o melhor vizinho e justificar.

25- Pesquisa e elaboração de roteiro de festas na região. Elaborar receita de bolo sobre os melhores 

ingredientes de um bom lugar para morar e justificar.
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26- Confecção de cartas entre pessoas que migraram da região em busca de melhores condições de 

vida – ambiental, emprego, qualidade de vida. Entrevistas com parentes dos migrantes de 

Criciúma. Trabalho junto à comunidade, vantagens e desvantagens das migrações, percebendo as 

mudanças como deslocamentos e suas implicações sociais, econômicas, emprego etc.

27- A partir de músicas regionais e populares, descrever diferentes regiões do Estado de Santa 

Catarina, destacando as tradições e as produções locais.

28- Elaboração de Atlas fotográfico do município, contendo as informações mais relevantes de 

cada região. Neste Atlas as indicações de fotos devem aparecer com comentários destacando 

aspectos morfológicos, físicos, ambientais e culturais de cada região, bem como informações 

acerca da economia.

29 – Atividades orais e escritas a partir do filme: Os Sem Floresta, que oportuniza o 

desenvolvimento dos conceitos de território e paisagem.
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11.4.3 - Objetivos dos Anos Finais 6º ao 9º Ano

1) Conhecer as hipóteses de surgimento da Terra e a tabela geológica sobre a vida no planeta.

2) Conhecer os diferentes calendários inventados pelo homem e compreender  o usado atualmente.

3) Relacionar os movimentos dos astros ao seu dia-a-dia: movimentos da Terra (rotação, 

translação) a existência do dia e da noite e das estações do ano. Distinguir os movimentos da Lua 

(rotação, translação, revolução).

4) Ordenar e identificar os astros do Sistema Solar e o tempo de duração dos movimentos de cada 

um deles.

5) Introduzir noções cartográficas: coordenadas geográficas, pontos cardeais e colaterais, fusos 

horários, mapas e convenções.

6) Identificar as camadas da Terra (litosfera- compreender os movimentos internos e externos da 

crosta terrestre, hidrosfera – ciclo das águas, intemperismo químico e físico e atmosfera – pressão 

atmosférica, poluição, camada de ozônio). 

7) Classificar os elementos que compõem o clima e os tipos climáticos, as grandes formações 

vegetais que cobrem o planeta Terra e os tipos de relevo existentes.

8) Relacionar o surgimento do homem às mudanças das paisagens naturais que se potencializam 

com o aumento populacional.

9) Localizar o Brasil no continente americano, comparando a extensão territorial dos países que o 

compõem.

10) Analisar o contexto histórico de produção das regiões brasileiras segundo o IBGE: Norte, Sul, 

Centro-Oeste e Nordeste. Reconhecer as regiões e os estados pertencentes a cada uma delas, bem 

como seus aspectos ambientais, econômicos, culturais e sociais.



11) Diferenciar as grandes paisagens nacionais a partir dos seus aspectos morfoclimáticos. 

Relacionar os recursos naturais brasileiros às formações paisagísticas.

12) Observar a formação do estado brasileiro a partir da colonização e dos interesses econômicos 

de exploração colonial e depois no período monárquico e republicano.

13) Relacionar o desenvolvimento econômico do País às atividades de exploração extrativista, 

mineral, agrícola e de criação de gado. Refletir sobre o papel geopolítico do Brasil frente aos 

estados nacionais do Cone Sul.

14) Reconhecer as bacias hidrográficas nacionais como o grande motor energético do País.

15) Observar a distribuição desigual da população brasileira, refletindo sobre sua composição.

16) Identificar o continente americano em suas divisões: Norte, Central, Sul, Platino, Andino, 

Latino, Anglo-Saxão.

17) Reconhecer a localização dos países americanos e suas respectivas capitais.

18) Comparar os países quanto à colonização e diferenciá-los quanto a língua e povoamento.

19) Identificar e classificar os grandes domínios morfoclimáticos do continente, seus recursos 

hídricos e paisagísticos.

20) Comparar a distribuição da população nos países e sua localização (litoral e interior). 

21) Conhecer as correntes migratórias, datá-las e localizá-las no mapa.

22) Diferenciar os níveis de desenvolvimento econômico dos países americanos em relação aos 

demais países do mundo. Conhecer os blocos econômicos e as principais disputas políticas 

presentes no período pós-colonial e pós guerra-fria.

23) Distinguir as civilizações pré-colombianas no continente e conhecer suas influências no 

imaginário simbólico dos países.

24) Classificar as grandes paisagens americanas e os recursos naturais de cada país.

25) Comparar o desenvolvimento humano dos países e destacar os com melhores condições de 

vida e trabalho do continente.

26) Reconhecer o continente europeu e asiático e suas divisões físicas: Europa Ocidental, Europa 

do Leste, Oriental, Europa Setentrional, Europa Meridional, Ásia, Eurásia, Ásia Ocidental. 

27) Diferenciar as duas Áfricas: Sulsahariana e Norte do Sahara.

28) Identificar os países da Oceania.

29) Refletir sobre as influências africanas na cultura brasileira.

30) Localizar no mapa os países pertencentes a cada continente, suas respectivas capitais e 

domínios morfoclimáticos mais importantes. Destacar recursos hídricos e naturais de cada 

continente e país. 

31) Conhecer as grandes paisagens naturais da Europa, Ásia, África e Oceania.

32) Destacar a principais rotas comerciais entre os países e separar os produtos mais 

comercializados entre eles.

33) Conhecer as formações dos blocos econômicos e os principais parceiros políticos e comerciais.

34) Conhecer os grandes conflitos étnicos, religiosos e culturais, presentes no mundo 

contemporâneo.
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1- Desafios com textos sobre várias hipóteses de surgimento da Terra (criacionista - bíblica, big-

bang, outras).

2- Construção de maquetes com os astros para visualizar seus movimentos e para compreender 

suas trajetórias.

3- Jogo de war e batalha naval como ferramentas de exercitar localizações em pontos distintos da 

Terra.

4- Elaboração de mapas contendo as convenções cartográficas mais conhecidas, bem como os 

pontos cardeais e colaterais. Através de mapas deve saber localizar o país no continente 

americano, bem como todos os estados e suas respectivas capitais e a região a que pertencem.

5- Construção de tabelas comparativas com as bases econômicas do Brasil, diferenciando os 

setores de atividades: primário, secundário e terciário.

6- Com auxílio de desafios deve reconhecer as diferentes etnias na composição da população 

brasileira, bem como identificar suas concentrações e sua distribuição no mapa nacional.

7- Construção de um Atlas com as características naturais, humanas, econômicas e culturais que 

caracterizam cada região no Brasil. Uso de fotos, imagens de satélites, fotos aéreas. e mapas. 

Identificando no mapa os países que compõem o mercosul, destacando o Brasil e a política 

agressiva de nação imperialista no cone Sul.

8- A partir de jogos que envolvam viagens turísticas aos países, devem poder reconhecer a 

localização dos países e suas capitais. Compreender povoamento e colonização americana, 

classificando por grupos de países, reconhecendo a língua, processos semelhantes e distintos.

9- Uso de músicas americanas para refletir sobre problemas geopolíticos regionais da América: 

(Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, Téjada Gomes (argentinos), Violeta Parra (Chilena), Chico 

Buarque,etc.)

10- Elaboração de Guia turístico tendo em vista principais domínios morfoclimáticos e recursos 

hídricos do continente americano.

11- Elaborar breve histórico e reconhecer principais características ambientais de todos os países 

americanos. Atividades de jogos são recomendadas para facilitar a distinção dos países e suas 

características, tabelas, cartazes, varais, jogos de memória, relatório ao estilo guiness, envolvendo 

recursos, produtos, destaques em geral.

12- A partir de mapas históricos, traçar as migrações internacionais e o povoamento americano.

13- Em sintonia com a disciplina de história, este ano escolar observar filmes que permitam 

compreender o contexto globalizado da economia, bem como o reconhecimento dos grandes 

11.4.4 - Sugestões de Atividades para os Anos
Finais (6º ao 9º Ano)
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conflitos mundiais, em especial os que ocorrem no continente africano, asiático e europeu. As 

sessões de filmes podem ser seguidas de debates, elaboração de redações (concursos), poesias, 

“leis”, expressões artísticas, etc. O/a educando/a deve ser capaz de relacionar os fenômenos 

políticos em escala mundial, bem como reconhecer os recursos naturais de cada continente e suas 

implicações estratégicas e contextuais.

14- A leitura de jornais e artigos sobre os conflitos é fundamental e atividades como a criação de 

uma rádio ou programa de televisão abordando estas informações é uma forma de construírem 

significado relacional para estas questões, se apropriando das estratégias políticas e geopolíticas 

destas nações a nível nacional e internacional. Desenvolver a tolerância em relação a religião dos 

povos e aos costumes de cada sociedade será estimulado, a partir da comparação destas tradições 

com as tradições encontradas em nosso país – destaca-se aqui a influência da cultura africana no 

Brasil.

15- Jogos de localização estimulam a memória e devem ser relacionados às características 

paisagísticas e aos recursos existentes nos países estudados.
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12 - HISTÓRIA

A posição teórica assumida nesta Proposta Curricular coloca algumas questões 

fundamentais de efeitos práticos na relação estabelecida entre o/a professor/a de História e os 

fazeres pedagógico e histórico em sala de aula. Estes efeitos relacionam-se, sobretudo à 

compreensão do conhecimento como uma construção humana, ou seja, produzido em diferentes 

tempos e lugares por múltiplos sujeitos em busca de respostas e compreensão de questões que 

digam respeito as suas experiências individuais, portanto, singulares, e também as experiências 

coletivas ligadas ao mundo em que vivem. 

Assumir este posicionamento não significa excluir perspectivas produzidas a partir de 

diferentes correntes historiográficas. A questão não se reduz a uma determinada tendência: história 

social, nova história ou cultural, mas sim na relação entre estas produções e o saber histórico 

escolar.  Nesse sentido, a aprendizagem em História é pensada, aqui, no contexto das inter-relações 

entre situações diversas e os sujeitos, tendo presente a idéia de Vygotsky de que "estudar alguma 

coisa historicamente significa estudá-la no processo de mudança" (1998, p.85). Cabe ainda 

lembrar que, no que se refere à aprendizagem em História, as contribuições de Vygotsky são 

especialmente importantes, pois põem ênfase na aquisição social dos conceitos e não apenas nos 

aspectos biológicos relativos a cognição. As novas interpretações sobre a aprendizagem conceitual 

destacam as interferências e inter-relações sociais e culturais presentes nesse processo e colocam o 

sujeito educando/a ou aprendente como aquele que possui sim conhecimentos prévios sobre as 

situações, temas e conceitos. Conhecimentos estes entendidos como condição necessária para a 

construção de novos conceitos e esquemas, bem como o alargamento das reflexões sobre as 

experiências históricas vividas pelos sujeitos.

12.1 - A História na Perspectiva Histórico-Cultural
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12.2 - Objetivos

Os objetivos relacionados ao ensino de História devem ser pensados partindo de dois 

pressupostos fundamentais. Primeiramente deve-se considerar de que há saberes históricos e 

saberes históricos escolares sem que estes saberes se sobreponham hierarquicamente. Ou seja, a 

história na escola é um tipo qualitativamente diferente daquele produzido na academia, e, mas que 

isso, são ambos exercícios do pensar historicamente.  Para que estudantes do ensino básico possam 

pensar historicamente faz-se necessário realizar em sala de aula atividades que articulem 

elementos constitutivos do fazer histórico e do fazer pedagógico. O segundo ponto diz respeito às 

finalidades estabelecidas para a História como disciplina escolar. Este estabelecimento é 

caracterizado pela articulação entre os objetivos instrucionais e os educacionais e faz parte de um 

processo complexo e em constante mudança (BITTENCOURT, 2004, p.41). Considerando que as 

finalidades mudam para atender diferentes públicos escolares e possam responder às suas 

necessidades sociais e culturais, quais as finalidades colocadas à disciplina escolar de História em 

Criciúma? 

Para os/as professores/as de História da rede municipal de Criciúma, dentre as 

finalidades instrucionais - objetivos mais específicos - é possível citar aquelas que atribuem a 

Historia e ao seu ensino a capacidade de fornecer explicações sobre eventos passados e presentes, 

no sentido de contribuir para a compreensão de processos - ainda em curso - que dizem respeito à 

vida das crianças, jovens e adultos. Dentre as finalidades educacionais – objetivos mais gerais – 

destacam-se aquelas voltadas para a cidadania, respeito à diversidade, bem como a formação de um 

sujeito crítico, consciente de seu lugar no mundo e capaz de intervir e realizar transformações. 

Percebe-se assim que as finalidades colocadas pelos/as professores e professoras da rede municipal 

estão em consonância com discussões mais amplas sobre o ensino de História no presente e lançam 

um desafio. De que forma tornar estes objetivos possíveis? O caminho não é novo e diz respeito à 

própria postura em relação ao conhecimento histórico e seu ensino: buscar, em sala de aula, 

construir condições para que o/a educando/a possa participar do processo do fazer, do construir a 

História. 

Tornar os conteúdos de História significativos requer, antes de tudo, objetivos claros 

relacionados ao que se quer do ensino de História, bem como uma postura que objetive também 

construir conhecimentos históricos e não apenas repassar conteúdos e informações produzidos em 

outros tempos e lugares. Há que se estabelecer, contudo, diálogo com estas produções, seja 

buscando contrapô-las, seja relacionando-as às experiências de pesquisa realizadas na escola, pois 

o conhecimento histórico não opera no vazio, não está isolado, ele deve ser entendido em contexto, 

situado no tempo e no espaço. Nesse sentido, os objetivos para o ensino de História destinado às 

crianças, jovens e adultos - com diferentes gradações no aprofundamento e complexidades – 
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podem ser desdobrados a partir dos seguintes objetivos mais gerais citados abaixo, mas também, e 

principalmente, a partir de outros objetivos elaborados pelo professor ou professora de História 

considerando a forma como os fazeres históricos e pedagógicos serão encaminhados, bem como a 

turma, a escola, a comunidade, etc.:

• Identificar e localizar acontecimentos em tempos diversos, que permita a formulação de 

explicações para questões do presente e do passado.

• Reconhecer e refletir sobre mudanças e permanências relacionadas aos acontecimentos 

históricos e as experiências humanas que tiveram lugar em tempos e lugares próximos ou 

distantes. 

• Identificar e analisar a existência de diferenças e desigualdades sociais, étnicas, sexuais, de 

gênero, de geração, de classe, dentre outras, e como são construídas e estabelecidas em 

outros tempos e espaços.

• Compreender que as histórias individuais são partes integrantes de histórias coletivas.

• Conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos, em diversos tempos e espaços, 

em suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reconhecendo 

semelhanças e diferenças entre eles, continuidades e descontinuidades, conflitos e 

contradições sociais.

• Mobilizar procedimentos de pesquisa escolar e de produção textual, a partir da leitura de 

fontes históricas diversas, em diferentes suportes e com mensagens também diversas.

• Realizar a leitura de fontes históricas confrontando as fontes nas suas mensagens, nas suas 

intenções, na sua validade.

• Compreender a existência e problematizar o “Nós” e os “Outros”, em diferentes tempos e 

espaços.

• Questionar transformações e permanências, bem como problematizá-los relacionando-os 

à sua própria vida e experiências.

- 205 -



12.3 - Os Conceitos (Área) em Sala de Aula

Para construir uma proposta em que seja possível estabelecer um processo de 

negociação de significados optamos por trabalhar os conteúdos a partir dos conceitos e temas numa 

perspectiva histórica.  A partir desses eixos - em que conceitos como tempo, memória, identidades, 

estão articulados - cada professor e professora de História pode elaborar, selecionar e organizar 

suas aulas, considerando, evidentemente que a construção de conceitos é um processo cognitivo e 

articulado. Desse modo, o trabalho com conceitos deve ter como referência à concepção de 

História trabalhada e que servirá de orientação para o trabalho metodológico e seleção dos 

conteúdos. Além disso, é preciso considerar os objetivos que se pretendem alcançar, os interesses 

dos/as educandos/as e a inserção deste e do/a professor/a na realidade em que vivem 

(SCHMIDT,2004, p.50). 

Fatos Históricos

O fato histórico não é um objeto dado e acabado, mas sim resulta da construção do 

historiador. Assim, se até pouco tempo atrás, os fatos históricos apresentavam-se de modo isolado 

do contexto histórico o qual estavam inscritos: eventos políticos, festas cívicas e ações de heróis 

nacionais, no presente os fatos históricos podem também ser entendidos como ações humanas 

consideradas significativas por professores e educandos/as, para análises de determinados 

momentos históricos. 

História é também uma prática social, daí a assertiva de Le Goff de que a leitura da 

história do mundo se articula sobre uma vontade de transformá-lo (2003, p.11). A crítica da noção 

de fato histórico considera que, por muito tempo, os/as historiadores/as negligenciaram 

determinadas realidades históricas como história. Muito dessa produção histórica ainda permanece 

nos conteúdos de História presente em diferentes concepções de ensino, transpostas em livros e 

programas escolares. Desconstruir essa noção herdada de outros tempos exige cuidado e análise 

crítica. Essa posição dá condições aos professores/as de História de tratar eventos – acontecidos 

num passado distante ou mais próximo – que sejam mais significativos e próximos dos/as 

estudantes, eventos de caráter material ou mental, que evidenciem mudanças ou permanências 

partilhadas pelos indivíduos.
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Sujeito Histórico

Os sujeitos da História, não se restringem aos heróis responsáveis por grandes feitos, 

mas sim aqueles sujeitos que fazem parte de ações sociais e políticas que fazem parte das 

experiências e vivências humanas. Estas ações podem ser recortadas de acontecimentos mundiais, 

mas também e, sobretudo, nacionais e locais. Alguns sujeitos se tornaram significativos para 

estudos históricos escolhidos com fins didáticos, sendo eles indivíduos, grupos ou classes sociais. 

Porém, todos aqueles que, localizados em contexto históricos, exprimem suas especificidades e 

características, sendo líderes de lutas para transformações (ou permanências) mais amplas ou de 

situações mais cotidianas, que atuam em grupo ou isoladamente, e produzem para si ou para a 

coletividade (MEC/SEF, 1997) são sujeitos históricos. Assim, são sujeitos históricos os/as 

trabalhadores/as, como os/as mineiros/as, por exemplo; mas também os patrões, os/as escravos/as, 

os reis, os/as camponeses/as, os políticos, os prisioneiros, as crianças, os jovens, as mulheres, os 

velhos, os homossexuais, os partidos políticos, dentre outros. Os professores e professoras de 

História devem lembrar aos estudantes que eles e elas também são sujeitos históricos, embora não 

tenham sido elegidos como objeto de estudo histórico. Convém, aqui, lembrar a distinção entre a 

história como realidade acontecida, vivenciada pelos sujeitos e a historia como reflexão sobre essa 

realidade que marca a diferença entre o objeto de estudo e a disciplina.

Tempo Histórico

O tempo é matéria essencial da História e o ensino de História não deve prescindir do 

trabalho com a temporalidade. Trabalho que pressupõe a noção de duração, de tempo vivido, de 

tempos múltiplos e relativos, subjetivos ou simbólicos, o tempo da memória. A experiência fictícia 

do tempo relaciona, a sua maneira, a temporalidade vivida e o tempo percebido como uma 

dimensão do mundo. Temos um indício elementar disso no fato de que a epopéia, o drama ou o 

romance não se privam de misturar personagens históricos, acontecimentos datados ou datáveis, 

bem como sítios geográficos conhecido, às personagens, aos acontecimentos e aos lugares 

inventados. (RICOEUR, 1997). As representações do tempo histórico são influenciadas por um 

número determinado de marcos temporais, como progressos tecnológicos, as guerras, as 

revoluções. Assim, certas imagens e certos acontecimentos sustentam o discurso histórico e dão 

vida às representações como as guerras, as revoluções, as invenções, as descobertas.
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Memória

História é recordação e esquecimento. A memória “como propriedade de conservar 

certas informações remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às 

quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 

passadas” (Le Goff,2003 p.419) Não é incomum, portanto, o estabelecimento de comparações 

entre memória e história. Porém, enquanto a memória vincula-se com o experimentado 

pessoalmente, como acontecimentos vividos ou relatos recebidos, a história vai muito além do 

caráter individual ou plural da pessoa que recorda.  Pode-se falar em memória coletiva para nos 

referirmos a processos de lembrança e esquecimento produzidos em coletividades, que se apóiam 

em instrumentos da lembrança, sejam objetos materiais (monumentos comemorativos, toponímia 

urbana ou geográfica, nomes de prédios ou navios, imagens impressas em papel-moeda), 

mediadores literários (relatos, mitos, etc.) sejam rituais (comemorações, efemérides). Estes atos da 

lembrança sempre estão a serviço das ações presentes. (Carreteiro, 2007, p.19)

A recordação é feita do que, em cada momento se registra, inscreve-se o que se 

considera digno de memória, da lembrança futura. Por isso a memória coletiva é feita também de 

esquecimentos; esquecimento do que em cada momento, não se considera digno de ser registrado; 

de esquecimento do que não é memorável, por ser irrelevante, doloroso ou incômodo. Nestas 

dinâmicas entre lembrar e esquecer surgem as disputas pela memória e a escola é justamente um 

cenário onde as sociedades disputam as memórias possíveis sobre si mesmas (Carretero, 2007). O 

ensino de História deve considerar estas disputas e buscar compreender os processos que 

sustentam a construção e manutenção de determinadas lembranças e também esquecimentos.

Identidades

Em consonância com as discussões e debates sobre identidades realizadas nos últimos 

anos, nesta Proposta Curricular existe a preocupação em trabalhar com as identificações, no 

sentido dos pertencimentos do conjunto da sociedade, sejam de classe, de etnia, de gênero, de 

sexualidade, de geração, religião, de região, dentre outros. Tal perspectiva traz novos desafios para 

o ensino de História no que se refere à definição de conteúdos significativos. Entre os problemas da 

constituição da história escolar na constituição de identidades ou identificações há uma série de 

questões serem discutidas, para efeito das discussões pertinentes a esta proposta, recortamos 

aqueles relacionados as identidades regionais. A História regional vem sendo proposta no âmbito 

latino-americano, com o objetivo de redefinir as relações identitárias entre os povos latino 

americanos e os europeus, e no âmbito local também para problematizar as relações entre 
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diferentes grupos étnicos que compõem a população de um lugar.

O ensino de uma história regional sempre foi apresentado como proposta educacional, 

considerando-se, entre outros aspectos, as possibilidades enunciadas pelos currículos 

fundamentados nos círculos concêntricos pelos quais os/as educandos/as, dentro da lógica do 

desenvolvimento cognitivo deveriam ser introduzidos na apreensão do tempo e do espaço, 

começando pelo mais próximo (escola, bairro, família) para o mais distante (cidade, estado, região 

nação). Na prática a História regional acaba sendo concretizada a partir de estudos circunscritos a 

cada estado, como a História de Santa Catarina, História do Rio Grande do Sul, História de São 

Paulo.

O ensino de História Local ou Regional passa, necessariamente, pelo aprofundamento 

dos estudos de uma História Social e Cultural que revise conceitos fundamentais de poder, estado, 

partidos políticos, movimentos sociais, dentre outros. Torna-se fundamental aprofundar estudos 

sobre os diferentes sujeitos que participaram e participam da historia local e nacional, sejam 

indígenas, afrodescendentes, trabalhadores urbanos ou rurais, políticos, empresários, fazendeiros, 

religiosos, etc.

A introdução de História da África e da Cultura Afro-Brasileira e Africana se insere 

nessa condição contemporânea do papel da história escolar, tendo como pressuposto a constituição 

de identidades sociais e a redefinição de uma identidade nacional.  Lembrando da existência da Lei 

Municipal 3.410/97 e Lei federal 10.639/03, que por meio de decreto instituiu o Programa 

municipal de Educação para Diversidade Étnico-Cultural, a História da África e das populações 

afrodescendentes devem constituir o currículo escolar da RME de Criciúma.  A nação não é mais 

concebida como relacionada de forma umbilical e intrínseca a um problema político a fim de 

legitimar o estado. Está condicionada a uma relação entre nação e povo que necessariamente deve 

preocupar-se com todos os seus cidadãos. Da mesma forma todos os sujeitos envolvidos nesse 

processo  devem sentir-se envolvidos e inseridos no na construção histórica, percebendo-se como 

cidadãos críticos e transformadores, respeitando e valorizando todas as culturas e história de todos 

os povos que o cercam.
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1 O termo totalidade é uma nomenclatura utilizada para definir os anos iniciais e finais no Programa de Educação de 
Jovens e Adultos(PROEJA).

Ano/
1Totalidade 

Conceitos Essenciais

2 Fatos e/ou eventos
históricos

3. Identidades1. Noções sobre tempo
histórico e

temporalidades

1º ao 5º

-Eventos relacionados à 
vida das crianças – como 
o nascimento, a entrada 
na escola os costumes da 
família, por exemplo - 
que aconteceram, antes e 
depois; ontem, hoje, 
amanhã;
-Noção de tempo 
histórico, tempo 
cronológico, calendário, 
etc;
-Memória;
-Conceitos de 
transformação/mudança, 
permanência/continuidad
e
-Tempo do vivido, do 
cotidiano e dos 
acontecimentos;
-O tempo em diferentes 
culturas;

2.1 Temas a serem 
trabalhados na 
perspectiva histórica:
-Minha Historia;
-Infância
-Família;
-Escola;
-Cidade;
-Moradias;
-Alimentação;
-O papel da escrita;
-O que é História?
-História vivida; a 
história acontecimento 
e a história 
conhecimento 
(Ciência)
-A relação entre 
História e a escrita;
-História e documentos 
históricos
-Sujeitos Históricos: 
quem são?

-Noções de identidade 
a partir da descoberta 
de si e do outro;
-Reconhecimento do 
outro, das diferenças e 
do respeito as 
diferenças étnicas, de 
classe, de gênero, de 
geração, entre outros;
-Características da 
escola, sujeitos que 
nela trabalham, como 
funcionários/as, 
professores/as, 
diretor/a.
-Reconhecimento de 
semelhanças e 
diferenças sociais e 
culturais entre 
diferentes famílias, 
sujeitos e relações.
-Diferentes relações de 
trabalho: trabalho dos 
pais, profissões, etc.;
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Ano/
Totalidade

Conceitos Essenciais

2 Fatos e/ou eventos
históricos

3. Identidades1. Noções sobre tempo
histórico e

temporalidades

6º ao 9º

-Problematização das 
demarcações e limites 
sobre os usos dos 
chamados períodos 
históricos: Pré-História, 
Antiguidade, História 
Medieval, Moderna e 
Contemporânea;
-Relações entre memória 
e história e suas 
distinções
-Múltiplas 
temporalidades;
-Eventos que 
aconteceram 
simultaneamente que 
possibilitem a 
comparação dos mesmos 
no tempo e espaço;
-Problematizar a noção de 
evolução;
-Conceitos de sucessão e 
simultaneidade, 
aprofundar aqueles a idéia 
de transformação e 
permanência;
-Duração dos tempos 
históricos: lento, curto; 
períodos longos e de 
média duração;

2.1 Temas a serem 
trabalhados na 
perspectiva histórica:
-Invenção do Brasil em 
diferentes momentos 
históricos;
-Encontros e 
desencontros entre 
diferentes culturas;
-Teorias sobre as 
origens dos seres 
humanos;
-Nomadismo e 
sedentarismo 
-Agricultura;
-Cidades ontem e hoje;
-América Latina;
-Europeus e povos pré-
colombianos;
-Sociedades indígenas;
-As comunidades 
indígenas ontem e 
hoje;
-Continente africano
-Escravidão;
-Diversidades 
culturais, conflitos, 
dominação e 
resistências;
-Resistência negra;
-Relações de Trabalho;
-Diferenças e 
desigualdades sociais;
-Relações de gênero;
-Movimentos Sociais;
-Terra, posse e 
propriedade na 
História;
-Estado e Nação;
-Capitalismo;
-Industrialização;
-Urbanização;
-Tecnologia;
-Revoluções;
-Globalização;
-Autoritarismo e 
Democracia

-Reflexão de questões 
que envolvem 
problemas atuais 
relacionados a 
etnicidade, classe, raça, 
geração, sexualidade, 
etc.
-Procedência 
geográfica e cultural 
das famílias e 
deslocamentos;
-Migrações internas e 
regionais e seus 
contextos históricos;
-Comunidades negras 
de Criciúma, discussão 
sobre questões atuais e 
suas relações com 
contextos históricos 
mais amplos;
-Comunidades 
indígenas em Criciúma 
discussão sobre 
questões atuais e suas 
relações com contextos 
históricos mais amplos;
-Discussão sobre os 
movimentos sociais 
que atuam na cidade de 
Criciúma e relação 
destes movimentos 
com outros 
movimentos sociais do 
passado e presente;
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12.4 - Orientações Didático-Metodológicas

Uma das grandes dificuldades dos professores e professoras de História, sobretudo na 

atualidade, é selecionar os conceitos e/ou conteúdos históricos mais adequados para as diferentes 

situações escolares. Reside neste processo boa parte da complexidade do ato de ensinar História, 

pois não há e nem poderia haver consenso na adoção de um modelo, recortes, temas e perspectivas 

históricas entre as várias opções existentes. Vale destacar ainda, que esta tomada de decisão não se 

restringe em apenas escolher em manter os chamados conteúdos tradicionais ou selecionar 

conteúdos significativos para um público escolar bastante heterogêneo, bem como adequá-los a 

situações de trabalho com métodos e recursos didáticos diversos. A seleção de conteúdos deve ser 

realizada considerando ao mesmo tempo o público escolar em que se está trabalhando, a 

experiência destes educandos/as e os conceitos históricos capazes de permitir aos mesmos pensar 

historicamente sua realidade, compreendê-la e explicá-la. Este pressuposto deve perspectivar, pelo 

menos, dois elementos básicos e substanciais sobre o conhecimento histórico em sala de aula, 

primeiro: o conteúdo precisa ser desenvolvido considerando sua relação com a experiência dos/as 

educandos/as e com as representações já construídas sobre o mesmo; e, em segundo: para uma 

aprendizagem significativa, é necessário construir, em sala de aula, um ambiente de 

compartilhamento de saberes entre os/as educandos/as e entre estes e os/as professores/as. 

(SCHMIDT,2004, p.50)

De Certeau (1995, p.101-143), ao discutir as atuais relações entre cultura e escola, nos 

aponta como hoje, diferentemente do século XIX, a escola não mais centraliza a cultura, a 

divulgação do saber. As crianças e os jovens não constroem seu conhecimento apenas a partir do 

que os seus professores ensinam, pois quando chegam à escola, elas já têm já um conjunto de idéias 

relacionadas com a História. O meio familiar, a comunidade as quais fazem parte, a internet, a 

mídia de modo geral, mas especialmente a televisão, constituem fontes importantes para o 

conhecimento histórico das crianças, jovens e adultos que a escola não deve ignorar nem 

menosprezar. O ensino de História também não acontece apenas na sala de aula. É a partir da 

detecção destas idéias – que se manifestam ao nível do senso comum, e de forma muitas vezes 

fragmentada e desorganizada – que o/a professor/a poderá contribuir para ampliá-las, modificá-las 

e torná-las melhor elaboradas.

Romper com formas tradicionais de trabalhar os conteúdos históricos na escola não 

constitui tarefa fácil, porém é absolutamente necessária se quiser de fato investir num ensino de 

História mais significativo e que de fato contribua para a construção da consciência e pensamento 

históricos. Conteúdos, em si mesmos, não passam de informação, só podem ser transformados em 

conhecimentos se a postura for de investigação, contraposição, crítica e problematização.  De igual 
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modo de nada adianta utilizar filmes, músicas, imagens e outras linguagens se estas apenas 

servirem como ilustração. O importante é saber explorar historicamente os conteúdos, as 

linguagens, os lugares; definir objetivos relacionados ao ensino de História; ter clareza destes e 

principalmente não prescindir das especificidades dos conceitos históricos a ser aprendidos no 

processo de escolarização e sua importância para a formação de crianças e jovens. 

Algumas sugestões didático-metodológicas:  

- Trabalho a partir de narrativas orais das crianças sobre suas histórias de vida e da sua família;

- Desenvolvimento de atividades a partir de narrativas orais sobre o passado de pessoas 

relacionadas aos estudantes;

- Produção de títulos para determinadas narrativas históricas;

- Desenhos de representação de cenas que se referem a acontecimentos passados ouvidas em 

narrativas históricas;

- Reconstrução de acontecimentos do passado através de danças ou dramatizações;

- Uso de linhas do tempo para localizar sucessões e acontecimentos e para problematizar a 

simultaneidade;

- Descrição oral ou escrita de imagens, fotos, representações iconográficas relacionadas a 

diferentes famílias, escola, moradias, alimentação, etc.

- Produção de textos descritivos;

- Produção a partir de fontes orais realizadas pelos/as educandos/as;

- Registro de informações elaboradas a partir de trabalhos de campo;

- Comentários orais ou escritos sobre documentos escritos ou iconográficos;

- Análises de diferentes fontes históricas e suas mensagens;

- Produção de mapas, diagramas, sínteses;

- Ampliar o conceito de documento histórico e de versões sobre a história a partir da leitura e 

discussão de imagens pictóricas, objetos, e diferentes textos sobre um mesmo assunto;

- Elaborar questões investigativas sobre diferentes versões históricas produzidas, como, por 

exemplo, sobre a Guerra do Contestado.

Discussão sobre avaliação

A concepção sobre a prática da avaliação vem sendo revista e discutida já há algum 

tempo. Vindas de diferentes lugares e em alguns momentos defendendo ponto de vista diferentes, 

as discussões e debates sobre a avaliação concordam que a mesma não deve ser vista e utilizada 

como instrumento de controle, vigilância ou mesmo punição do estudante, concentra apenas em 

exames e provas. Necessariamente a avaliação precisa ser pensada como um processo sistemático 

que acompanha as atividades realizadas em sala de aula, como meio e não como um fim em si 
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mesma. A avaliação é sempre um julgamento de valor, mas que pressupõe a explicitação das 

finalidades, objetivos e critérios de quem avalia a quem será avaliado. 

Avaliar em História, como em outras áreas também, é partir de análises que evidenciem 

o que os estudantes já sabem sobre determinado conceito ou tema histórico. Certamente eles e elas 

já sabem alguma coisa, já construíram idéias a partir da televisão, jornais, filmes, novelas, do que 

ouviram falar, ou mesmo do que leram em outros textos. As atividades devem ser realizadas com o 

objetivo de estabelecer uma análise sistemática do que os/as educandos/as já sabem. Estas análises 

devem servir para o/a professor/a ou professora de Historia estabeleça estratégias para, a partir das 

idéias dos/as educandos/as, ampliar o horizonte com novas idéias e concepções sobre o tema. Após 

o trabalho outras atividades devem ser realizadas para que a partir de novas análises o/a professor/a 

possa perceber se os/as estudantes puderam ampliar suas concepções, reelaboraram conceitos, etc. 

A avaliação, assim, é um momento que oportuniza ações, mudanças no encaminhamento do fazer 

histórico e pedagógico que certamente contribui e também oportuniza novos momentos de 

aprendizagem em História.
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A Lei nº 9475/97 dá uma nova formulação ao artigo 33 da LDBEN – Lei nº 9394/96 – e 

orienta sobre cinco dimensões: 1) matrícula facultativa; 2) parte integrante da formação básica do 

cidadão; 3) disciplina do horário normal; 4) respeito à diversidade cultural religiosa; e 5) vedado o 

proselitismo. Essa resolução altera o caráter confessional e eclesial presente na prática educativa 

desde os primórdios da educação brasileira e estabelece a categoria inter-religiosa. As três 

primeiras dimensões dizem respeito ao processo educativo escolar e realiza uma equiparação com 

as demais áreas de conhecimento. A quarta e a quinta dimensões foram introduzidas como uma 

proposição de mudança da realidade existente nas escolas. Proposição esta  que provoca a seguinte 

análise: não há necessidade de legislar sobre o respeito à diversidade cultural religiosa se esta fosse 

uma prática cotidiana e estivesse plenamente integrada à postura do/a docente e da Proposta 

Curricular. A mesma reflexão pode ser feita em relação à proibição do proselitismo.

A resolução nº 02/98 do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica 

integra o Ensino Religioso à lista dos dez componentes curriculares, classificando-o como uma 

categoria de ensino, como área de conhecimento. Isto significa que devemos nos apropriar dos 

referenciais específicos do fenômeno religioso e, principalmente, do campo pedagógico para 

ministrar as aulas deste componente.

Compreendemos que o componente curricular do Ensino Religioso lida com o fenômeno 

religioso e não com a doutrina de uma ou outra religião ou movimento religioso. O fenômeno 

religioso é entendido como as formas de manifestações relacionadas com a transcendentalidade e 

evidenciadas nas instituições religiosas, nos movimentos religiosos e nas culturas.

Baseando-nos nessas duas normas e tendo como referencial outras resoluções e leis,  é que 

apontamos para alguns princípios norteadores para o Ensino Religioso.

13 - ENSINO RELIGIOSO

13.1 - Ensino Religioso na Perspectiva Histórico-Cultural

13.1.1 - Pontos de Partida
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     Espaço educativo e não de opção de fé. 

A tradição educacional brasileira está marcada pela falta de clareza da distinção entre o 

Ensino Religioso e a catequese. Esta, em suas mais diferentes formas, com conteúdos e pertença, 

faz parte da atividade educativa de instituições religiosas e/ou de movimentos religiosos e tem a 

intenção de fortalecer o sentimento de pertença religiosa ou então de iniciação a uma determinada 

prática religiosa. Esta prática religiosa deve acontecer no espaço da própria instituição religiosa. 

Se, por acaso, alguma escola ceder espaço físico, dar apoio na infra-estrutura ou doar algum 

material para atividade similar à catequese ou à celebração religiosa de alguma comunidade 

religiosa, então esta cessão, em respeito a diversidade, também deverá ser dada às outras 

instituições religiosas. O/a professor/a e o/a educando/a, conscientes do respeito à diversidade, 

deverão estar atentos e intervir alertando para o princípio de respeito à diversidade. 

O/a professor/a, ao desencadear o processo de ensino, deve estar atento à realidade cultural 

e religiosa local, regional e nacional. Ele/a pode tentar pressupor ou adivinhar a opção e vivência 

religiosa de seus educandos/as e trabalhar de forma a demonstrar que  todas as pessoas pensam e 

vivem da mesma maneira. Deve evitar o perigo de equiparar e igualar as opções de todas as 

pessoas. O/a profissional também deve cuidar para que a opção religiosa da maioria do grupo não 

se sobreponha e sufoque a expressão religiosa da minoria; tampouco deve permitir que algum 

grupo de educando/a e de professores/as utilize as aulas de ensino religioso para promover e 

divulgar as atividades e os pensamentos do grupo religioso a que pertence. 

A escola não é lugar de vivência e nem de fomento da experiência religiosa, mas, como área 

de conhecimento e com a tarefa de ensino, é espaço de aprendizagem e de reflexão sobre o 

conhecimento do fenômeno religioso e sobre a experiência religiosa. A todos/as os/as 

educandos/as, independente de seu credo ou de sua opção pelo ateísmo, deve ser oportunizada a 

aprendizagem sobre o fenômeno religioso, pois este está presente nas mais diferentes formas de 

expressão cultural, social e histórica. O/a professor/a jamais deve permitir que se discrimine ou 

constranja alguém que se declara ateu. É importante que o professor conheça a opção religiosa de 

cada educando/a para que saiba como desenvolver as atividades educativas e possa integrar o 

conhecimento do/a educando/a no ensino e na aprendizagem.

A construção da Proposta Curricular parte da pergunta sobre a presença do fenômeno 

religioso no ambiente local, regional, nacional e internacional, na micro e na macro realidade. Não 

se limita ao interesse e nem à trajetória pessoal do/a educando/a e nem às opções pessoais do 

13.1.2 - Princípios Norteadores para 
o Ensino Religioso
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professor; deve, contudo, considerar a realidade do/a educando/a para viabilizar, 

metodologicamente, uma aprendizagem consistente e significativa.

O Ensino Religioso é uma das áreas do conhecimento.

O componente curricular do Ensino Religioso deve ser considerado como integrante do 

Projeto Político Pedagógico da Rede de Ensino do Município de Criciúma e de cada 

estabelecimento de ensino. Em decorrência disto, deve: a) realizar o seu planejamento do Ensino 

Fundamental de forma integrada aos demais componentes curriculares; b) contemplar uma 

perspectiva interdisciplinar; c) visar a uma progressão na aprendizagem e na aquisição significante 

e contextualizada de conteúdos relacionados ao fenômeno religioso; d) ter consistência 

metodológica; e) observar os eixos programáticos – culturas e tradições religiosas; teologias; 

textos sagrados; ritos; símbolos e ética – dos Parâmetros Curriculares Nacionais; f) considerar a 

filosofia educacional constante no PPP; e g) estar atento à elaboração coletiva de um Plano de 

Estudos. O Ensino Religioso, como área do conhecimento, lida com o objeto religioso e não com a 

fé das pessoas.

Como área de conhecimento, deve contemplar a socialização dos conteúdos historicamente 

constituídos das diferentes tradições religiosas, tanto registradas nos textos sagrados quanto as que 

se mantêm na oralidade, sejam as matrizes sedimentadas e instituídas historicamente ou as que 

estão em construção e em movimento de conceituação doutrinária e organizacional. A socialização 

dos conteúdos não se dá de forma meramente informativa e nem na perspectiva da opção religiosa 

de vida pessoal, mas por meio de um processo de significação. A socialização do conhecimento 

deve permitir um processo de ressignificação de conceitos e imagens distorcidas de determinadas 

tradições religiosas ou conceituações. Portanto, não lida simplesmente com a informação, mas 

integra a formação do ser e da sua postura diante do outro. 

O Ensino Religioso, como componente curricular, tem a tarefa de socializar de forma 

adequada metodologicamente e respeitar as condições de aprendizagem do/a educando/a nos 

diferentes processos de ensino. 

O/a professor/a de Ensino Religioso deve estar consciente de que o conhecimento da 

diversidade do fenômeno religioso pode provocar conflito religioso e existencial por parte do/a 

educando/a. Ao mesmo tempo, devemos estar atentos de que a atividade educativa significativa 

pode e deve provocar conflitos cognitivos, pois, estes promovem a assimilação de novos 

conhecimentos e questionam antigas posturas e concepções. O/a professor/a precisa manter uma 

postura dialógica de acolhida e de respeito, de ouvir e falar, para que se tenha um ambiente propício 

para uma ressignificação do conhecimento.

Na perspectiva e na realidade da diversidade cultural e religiosa é fundamental auxiliar para 
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que os/as educandos/as desenvolvam e mantenham um olhar e uma escuta sensível, possibilitando, 

desta maneira, uma ambiente de respeito e de aprendizagem significativa. 

Formação integral – direito do cidadão/ã.

O componente curricular do Ensino Religioso não é uma concessão do sistema de ensino e 

nem uma conquista de instituições e/ou movimentos religiosos, mas um direito do cidadão/ã que 

busca a formação integral como ser humano. Este componente deve ser entendido como parte 

integrante e constituinte do processo de aprendizagem integral, devendo ser oferecido respeitando-

se a opção da matrícula facultativa estabelecida pela Lei a todas as pessoas, sejam elas praticantes 

de uma expressão religiosas ou não, pois a sua oferta não está relacionada ao credo, à confissão de 

fé pessoal do/a educando/a e/ou do/a professor/a, mas faz parte do direito ao conhecimento 

universal. 

O ser humano é constituído e vai se constituindo historicamente por diversos elementos. 

Podemos dizer que o ser humano é tecido historicamente por fios que se entrelaçam 

permanentemente. Estes fios são constituídos pela dimensão social, física, cognitiva, emocional, 

religiosa, relacional, etc.

Dialogicidade.

Historicamente, temos acompanhado conflitos inter-pessoais e inter-grupais e confrontos 

bélicos fundamentados, entre outros motivos, pelas divergências de concepções e/ou de práticas 

religiosas. As atividades educativas do componente curricular do Ensino Religioso devem ajudar 

o/a educando/a a fazer a distinção dos diferentes contextos históricos e culturais e a aprender a 

dialogar com a diversidade.

A aprendizagem do diálogo é um processo que inicia na infância, quando ajudamos a 

criança a se libertar do egocentrismo, e se prolonga no decorrer da vida, quando precisamos, 

constantemente, aprender a ouvir e a olhar o outro com respeito e atenção. Faz parte do processo de 

ensino e da aprendizagem o desenvolvimento da “escuta sensível” e do “olhar sensível”, maneira 

pela qual aprendemos a calar para ouvir a pessoa que foi silenciada, paramos a corrida cotidiana 

para mirar e admirar a beleza da diversidade que nos rodeia.

Devemos lembrar que não há diálogo entre antagônicos e nem entre iguais. A conversa 

entre os iguais é um diálogo do qual nós, em grande parte, já conhecemos o conteúdo. Faz parte do 

compromisso educacional ensinar o/a educando/a a dialogar com pessoas que têm idéias 

diferentes, a trabalhar com a heterogeneidade, a fomentar a unidade na diversidade. O/a 

educando/a deveria aprender que o convívio com o outro, que pensa diferente e tem uma opção 
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religiosa diferente da sua, não deve ser entendida como uma ameaça a sua identidade religiosa. O 

diálogo com o diferente deve ajudar cada pessoa a compreender melhor a si mesmo e a dizer com 

mais clareza o que pensa. As opções culturais e religiosas de cada pessoa devem ser compreendidas 

como construções históricas.

Opção religiosa do/a professor/a e sua atitude diante da diversidade religiosa.

O/a professor/a deve estar consciente de que exerce uma influência, seja positiva ou 

negativa, sobre o/a educando/a. Esta influência pode se transformar na configuração de um modelo 

existencial a ser copiado, podendo interferir na constituição da identidade do/a educando/a. Esta 

influência pode interferir na opção religiosa do/a educando/a. O/a professor/a precisa ser 

cuidadoso/a com a maneira como lida com a sua opção religiosa pessoal, para que não transfira 

sutilmente para os/as educando/as, especialmente às crianças pequenas, a sua opção pessoal. 

Diante disto, o/a professor/a precisa avaliar qual é o momento mais adequado para revelar o seu 

posicionamento e sua crença pessoal; precisa verificar qual é o momento didaticamente adequado, 

de tal maneira que não ocorra uma imposição ou influência. 

No debate sobre determinados temas de cunho religioso e cultural, percebe-se que 

facilmente ocorre atrito entre as pessoas por possuírem idéias opostas. É fundamental no Ensino 

Religioso levar o/a educando/a a não confundir a oposição de idéias com um posicionamento 

contra a pessoa, visto que facilmente se transformam a discordância de idéias em inimizades, em 

atritos relacionais. Faz parte do processo de ensino a aprendizagem da convivência com a 

divergência de idéias.

No atual contexto religioso constatamos, cada vez mais, a dimensão da dupla pertença 

religiosa. São pessoas que freqüentam e praticam mais de uma opção religiosa. São pessoas que 

acabam fazendo a sua própria composição religiosa, criando a sua própria visão de religião. 

Também constatamos que há pessoas que não são praticantes e nem se consideram pertencentes ou 

adeptos de uma determinada perspectiva religiosa,  autodenominando-se ateus; porém, isso não 

impede que  sejam pessoas interessadas no fenômeno religioso, podendo ser consideradas como 

boas conhecedoras das tradições, costumes e doutrinas de determinada religião. 
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Baseando-nos na teoria de Vygotsky (1996), queremos apontar para quatro paradigmas do 

seu pensamento e as relacionar com a área do conhecimento do Ensino Religioso.

Numa releitura da obra de Vygotsky (1996), podemos dizer que a comunicação da 

construção de um pensamento relacionado a um determinado assunto se dá por meio das 

linguagens oral, visual, artística e simbólica. Podemos afirmar que a comunicação também se dá 

via linguagem da corporalidade, na qual as diferentes formas de manifestação corporal expressam 

uma concepção cognitiva e cultural. O/a professor/a precisa estar atento e saber interpretar 

corretamente estas manifestações. Assim como perceber que as diferentes manifestações culturais 

e religiosas possuem características próprias desta expressão. 

A construção do conhecimento religioso se dá na comunicação do pensamento. Somente 

com esta comunicação conseguimos saber o que o/a educando/a sabe e vivencia. Portanto, o/a 

professor/a deve utilizar as mais variadas metodologias e recursos didáticos para possibilitar a livre 

manifestação do pensamento e para auxiliar as pessoas a organizarem mentalmente os seus 

pensamentos.

Na teoria de Vygotsky (1996), a intervenção pedagógica é um elemento importante para o 

processo de aprendizagem. A intervenção tem a intenção de auxiliar a pessoa a dirigir-se da Zona 

Real (ZR) para a Zona Proximal (ZP). A intervenção sempre se dá pela pessoa que se encontra 

numa ZR distinta da outra pessoa;  é uma provocação cognitiva que procura promover uma 

progressão na aprendizagem. Também podemos dizer que a intervenção na concepção vigotskiana 

é a promoção de um conflito epistemológico, pois promove a assimilação de um novo 

conhecimento. 

A dimensão do respeito ao processo de aprendizagem da criança e do jovem, às particulares 

de cada pessoa, às dimensões religiosas de cada um, não devem diminuir a importância da 

intervenção. O dito popular “futebol, política e religião não se discute” pode atrapalhar a 

compreensão da importância de uma intervenção pedagógica. No momento em que a intervenção 

pedagógica é realizada de forma dialógica e com o intuito de aprendizagem, não há a necessidade 

de ninguém se sentir ameaçado e nem constrangido. A coordenação pedagógica da escola também 

deve realizar o seu papel de “interventor pedagógico” quando não se contempla o componente 

curricular do Ensino Religioso no planejamento das atividades educativas dos anos iniciais ou 

quando nos anos finais do Ensino Fundamental ele fica diluído na transversalidade. A equipe da 

coordenação pedagógica, zelosa do seu papel de condução do processo educativo da escola, 

acompanha o planejamento das atividades educativas cotidianas e dos projetos de estudo. 

A intervenção pedagógica se faz extremamente necessária quando os direitos humanos, a 

13.1.3 - Dialogando com a Perspectiva
Histórico-Cultural
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diversidade cultural e religiosa e a alteridade não são observadas. 

É fundamental que educandos/as do Ensino Fundamental se sintam encorajados para 

expressarem os seus pensamentos e o consigam fazer com clareza, para que possamos 

compreender em que espaço cultural a pessoa transita. 

Diante dos processos de globalização da mídia e do acesso aos meios educacionais, 

devemos estar conscientes de que as pessoas são sujeitos inseridos numa cultura específica, micro e 

local, mas não vivem num isolamento cultural. A globalização e o intercâmbio cultural permitem a 

divulgação da sua cultura local e, ao mesmo tempo, o conhecimento e absorção de aspectos de 

outras culturas. A migração, temporária e definitiva faz das pessoas sujeitos multiculturais. Isto 

significa que as pessoas vão se constituindo com uma nova identidade cultural. 

Podemos também afirmar que a configuração cultural das pessoas é dinâmica e está em 

permanente movimento. Realizamos, assim, um movimento de permanência e mudança. Na 

trajetória da nossa vida, nós conservamos alguns traços culturais e costumes e modificamos outros. 

Deve fazer parte do/a educador/a vigotskiano a competência de “ler e interpretar” este movimento 

dinâmico de mudança e permanência.

O saber docente é temporal e local. Isto significa que está localizado historicamente e 

também geograficamente. A concepção do fazer docente também é temporal e local, pois cada 

região e cada tempo histórico constroem a imagem da docência de uma determinada forma. O 

docente, de forma consciente e inconsciente, espelha a imagem desta construção identitária, que é 

temporal e local. O nosso conhecimento a respeito da manifestação religiosa é uma construção 

permanente e inacabada, pois o mistério do Transcendente se manifesta e se oculta, e nós somente 

conseguimos conhecer em parte o que pertence a um todo. 

O/a educando/a, ao ingressar no contexto escolar, traz consigo uma carga e um potencial de 

conhecimento religioso e cultural, advindo do ambiente familiar e/ou do contexto sócio-cultural 

em que se encontra. O/a professor/a tem, permanentemente, a tarefa de constatar a Zona Real em 

que a criança se encontra; dimensão esta que também está presente, sem dúvida, entre os/as jovens 

e nos próprios professores/as ao iniciarem a sua atuação profissional. No processo de interação 

cognitiva e de aprendizagem participante deve ocorrer uma investigação da Zona Real tanto da 

parte do/a professor/a quanto dos/as educandos/as entre si. Na investigação a respeito da Zona Real 

em que cada pessoa se encontra acontece os agrupamentos e as afinidades. Entretanto, nesta 

investigação também pode ocorrer uma discriminação daqueles/as estudantes que se encontram 

numa Zona Real mais distante. Aqui é fundamental o papel de intervenção pedagógica por parte 

do/a professor/a para que se possa operacionalizar uma aproximação e um avanço da Zona Real, 

não buscando uma uniformidade de aprendizagem e de conhecimento, mas desafios de progressão 

na aprendizagem.
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O componente curricular do Ensino Religioso tem como objetivo geral socializar o 

conhecimento sistematizado cultural, histórica e socialmente, do fenômeno religioso, expresso nas 

suas mais diferentes formas, possibilitando a percepção da alteridade, da diversidade, dos direitos 

humanos, oferecendo uma metodologia interativa, participativa e proporcionando uma interação 

entre a diversidade cultural, intelectual e religiosa. Pensando assim, estabelecemos os seguintes 

conceitos essenciais do Ensino Religioso para a sala de aula.

1º ao 9º ano

I - Diversidade e Tradições Religiosas

A área de conhecimento do Ensino Religioso não se restringe à socialização dos conteúdos, 

acumulados historicamente e presentes universalmente, relacionados ao fenômeno religioso e às 

tradições religiosas, mas deve estar atenta à dimensão relacional e ética entre educadores/as e 

educandos/as. A discriminação religiosa e cultural se manifesta das mais variadas formas e 

sutilezas, promovendo, inclusive, processos de rejeição de indivíduos e grupos e que podem 

prejudicar o rendimento escolar e a aprendizagem de estudantes. 

Uma das importantes tarefas de educador/a consciente é o de saber intervir nos momentos 

em que este princípio não é observado. Essa intervenção pedagógica tem o objetivo de educar o/a 

educando/a para o respeito diante das mais diferentes manifestações e tradições religiosas. 

Podemos dizer que alcançamos o propósito educativo, mesmo que o/a educando/a tenha 

assimilado pouco conhecimento cognitivo, se o/a educando/a integrou em seu ser, em sua postura 

existencial, em sua atitude relacional o conhecimento relacional de respeito diante do outro que é 

diferente dele. 

A UNESCO em sua sistematização reflexiva sobre a educação apresenta quatro pilares da 

educação. Um deles fala do aprender a ser. Este carrega a dimensão ética, relacional e identitária da 

pessoa. Esta dimensão faz parte da transversalidade da tarefa educativa e não deve ser entendido 

como sendo um conteúdo restrito ao Ensino Religioso. Apesar disto, a área de conhecimento do 

Ensino Religioso precisa estar atenda para preservar em sua proposta curricular, em seu plano de 

estudo, o respeito à diversidade religiosa e cultural. Diante da diversidade de conflitos sociais e 

religiosos que se acompanham nos noticiários, percebe-se a premência de falarmos e educarmos 

para uma ética planetária.

II - Diversidade e Alteridade

Proporcionar o conhecimento da diversidade cultural e religiosa implica na percepção e 

acolhimento do outro como uma pessoa diferente em diversos aspectos. A diferença não se dá 

13.2 - Objetivos
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somente nos aspectos biológicos ou fisiológicos, mas também nas dimensões religiosas, culturais, 

educacionais, psicológicas, econômicas e sociais. Podemos dizer que o/a professor/a de Ensino 

Religioso é um dos agentes promotores da inclusão social, educacional, étnico-racial e físico. É no 

espaço das atividades educativas do Ensino Religioso que se pode exercitar o acolhimento das 

diferenças e o convívio com o diferente. Desta forma, este espaço pode se transformar num lugar de 

ensaio da inclusão na sociedade, do início de uma transformação social. O/a professor/a de Ensino 

Religioso deve estar atento às mais diferentes e sutis manifestações de discriminação e ajudar o/a 

educando/a a perceber que é possível colaborar na construção de um mundo diferente, mais justo e 

fraterno. 

É no diálogo franco e transparente com o outro que é diferente do interlocutor, que a própria 

pessoa consegue conhecer melhor a si mesmo. O diálogo com o outro, com o diferente, não deve ser 

compreendido como uma ameaça à identidade do/a educando/a e nem à do/a professor/a. Deve, 

sim, ser entendido como um fortalecimento da própria identidade. No diálogo com o outro somos 

desafiados a falarmos de nós mesmos, de nossas idéias, de nossas vivências, de nossas dúvidas e 

certezas, de nossas esperanças. O componente curricular do Ensino Religioso, assim como as 

demais áreas, deve proporcionar o encontro com a alteridade com o outro.

III - Diversidade e Direitos Humanos

O respeito à diversidade cultural e religiosa deve fazer parte da formação humana e integrar 

toda e qualquer manifestação religiosa e cultural. Este respeito não significa obrigatoriamente uma 

atitude de tolerância e de acriticidade diante do outro grupo ou outro representante religioso. A 

atitude de respeito não deve se transformar numa conversa de amigos que toleram e aceitam todas 

as questões, uma vez que não devemos esquecer que há práticas religiosas e culturais que 

transgridem os direitos humanos e violam a dignidade das pessoas. O/a professor/a de Ensino 

Religioso deve ajudar o/a educando/a a perceber a fronteira entre o respeito à cultura e à 

manifestação religiosa e a violação dos direitos humanos. Também devemos nos dar conta de que 

esta percepção se dá numa dimensão processual e temporal, não acontecendo de um momento para 

outro. 

A dimensão dos direitos humanos faz parte tanto dos princípios quanto dos conteúdos 

programáticos deste componente curricular. Como princípio, orienta a seleção de textos didáticos e 

a ideologia inserida nas dinâmicas de trabalho. É utilizado como critério para a análise crítica da 

metodologia empregada nas atividades educativas. Como conteúdo programático, auxilia no 

planejamento de temas, numa abordagem interdisciplinar, que podem ser tratados nos períodos 

letivos das mais diferentes séries escolares.
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13.3 - Os Conceitos do Ensino Religioso na Sala de Aula

Ano/
1

Totalidade 

1º ao 9º ano
Diversidade e

Tradições
Religiosas

Diversidade e
Alteridade

Diversidade  e Direitos 
Humanos

Conceitos Essenciais

1 Dimensão relacional e 
ética entre educadores/as 
e educandos/as.

2 Intervenção pedagógica 
tem o objetivo de educar o 
aluno para o respeito 
diante das mais diferentes 
manifestações e tradições 
religiosas. Podemos dizer 
que alcançamos o 
propósito educativo, 
mesmo que 
alcançamos o propósito 
educativo, mesmo que o 
/a educando/a tenha 
assimilado pouco 
conhecimento cognitivo 
se o/a educando/a 
integrou em seu ser, em 
sua postura existencial, 
em sua atitude relacional, 
o conhecimento relacional 
de respeito diante do outro 
que é diferente dele.

3 O aprender a ser: este 
carrega a dimensão ética 
relacional e identitária da 
pessoa. Esta dimensão faz 
parte da transversalidade 
da tarefa educativa e não 
deve ser entendido como 
sendo um conteúdo 
restrito ao Ensino 
Religioso. 

4 Diante da diversidade de 
conflitos sociais e 
religiosos que se 
acompanha nos noticiários 
percebe-se a premência de 
falarmos e educarmos 
para uma ética planetária.

Proporcionar o 
conhecimento da 
diversidade cultural e 
religiosa implica na 
percepção e acolhimento 
do outro como uma 
pessoa diferente em 
diversos aspectos. A 
diferença não se dá 
somente nos aspectos 
biológicos ou fisiológicos, 
mas também nas 
dimensões religiosas, 
culturais, educacionais, 
psicológicas, econômicas 
e sociais. Podemos dizer 
que o/a professor/a de 
Ensino Religioso é um 
dos agentes promotores 
da inclusão social, 
educacional, étnico-racial 
e físico. É no espaço das 
atividades educativas do 
Ensino Religioso que se 
pode exercitar o 
acolhimento das 
diferenças e o convívio 
com o diferente. Desta 
forma, este espaço pode 
se transformar num lugar 
de ensaio da inclusão na 
sociedade, do início de 
uma transformação social. 
O/a professor/a de ensino 
religioso deve estar atento 
as mais diferentes e sutis 
manifestações de 
discriminação e ajudar o/a 
educando/a a perceber 
que é possível colaborar 
na construção de um 
mundo diferente, mais 
justo e fraterno. É no 
diálogo franco e 
transparente com o outro 

1 O/a professor/a de Ensino 
Religioso deve ajudar o aluno a 
perceber a fronteira entre o 
respeito à cultura e à 
manifestação religiosa e a 
violação dos direitos humanos.

2 A dimensão dos direitos 
humanos faz parte tanto dos 
princípios quanto dos 
conteúdos programáticos deste 
componente curricular. Como 
princípio, ele orienta a seleção 
de textos didáticos e a 
ideologia inserida nas 
dinâmicas de trabalho. Como 
princípio, é utilizado como 
critério para a analise crítica da 
metodologia empregada nas 
atividades educativas.
 
3 O princípio dos direitos 
humanos deve auxiliar a fazer 
uma reeleitura critica dos 
hábitos culturais e costumes 
religiosos de uma determinada 
região e a orientar uma 
mudança de atitude.
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Ano/
Totalidade 1

1º ao 9º ano
Diversidade e

Tradições
Religiosas

Diversidade e
Alteridade

Diversidade  e Direitos 
Humanos

Conceitos Essenciais

que é diferente do 
interlocutor que a própria 
pessoa consegue conhecer 
melhor a si mesmo. O 
diálogo com o outro com 
o diferente, não deve ser 
compreendido como uma 
ameaça a identidade do/a 
educando/a e nem a do/a 
professor/a. Ele deve ser 
entendido como um 
fortalecimento da própria 
identidade. No diálogo 
com o outro somos 
desafiados a falarmos nós 
mesmos, de nossas idéias, 
de nossas vivências, de 
nossas duvidas e certezas 
de esperanças. O 
componente curricular do 
Ensino Religioso, assim 
como as demais áreas, 
deve proporcionar o 
encontro com a alteridade, 
com o outro, 
proporcionando um 
aprofundamento do 
conhecimento.
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Podemos dizer, metaforicamente, que “se fechamos a porta à diversidade religiosa, ela 

entra pela janela, e, se fechamos/trancamos as portas e janelas, ela penetra pelas frestas e pela luz do 

dia”. Devemos estar atentos aos níveis de aprendizagem da criança, mas isto não nos deve impedir 

de tratar do fenômeno religioso.

Devemos estar atentos para a dimensão educativa de que neste nível de ensino as condições 

de aprendizagem da criança se restringem, predominantemente, ao contexto social e cultural local 

e regional. Ao mesmo tempo, é uma fase importante para exercitar a descentralização, a ruptura do 

egocentrismo e a abertura à cultura do outro. É nesta fase que se inicia a percepção, não somente 

cognitiva, mas também existencial e relacional, da existência do outro, da dimensão da alteridade.

Neste nível de ensino, assim como na educação infantil, devemos prestar atenção às mais 

variadas formas lúdicas de aprendizagem. O conteúdo do Ensino Religioso também pode ser 

ensinado por meio de jogos interativos e cooperativos, brincadeiras e arte, bem como por meio de 

manifestações simbólicas. Este elemento deve ser principalmente considerado quando se planejam 

as atividades do primeiro ano da nova organização escolar dos nove anos de Ensino Fundamental. 

Considerando o processo das estruturas mentais e do mundo simbólico presente no 

universo infantil dos anos iniciais, afirmamos que, metodologicamente, a criança aprende com 

mais facilidade quando se utiliza a dimensão narrativa. O/a professor/a poderá, portanto, trabalhar 

os conteúdos das diferentes tradições religiosas de forma narrativa, integrando o respeito à 

diversidade do povo brasileiro. Exemplo: a narrativa da história judaico-cristã da criação do 

mundo deve ser acompanhada da versão existente entre os índios Tapajós, Tupis e outras matrizes 

indígenas e também a versão da matriz africana. Isso significa que a narrativa de Textos Sagrados 

não pode se restringir a uma única manifestação religiosa. 

Na perspectiva de uma proposta interdisciplinar e da elaboração de pedagogia por projetos, 

o planejamento pode ser realizado, alternadamente, a partir de um tema/assunto envolvendo o 

fenômeno religioso e a dimensão cultural-religiosa local e/ou nacional. A nossa proposta é que a 

proposição de temas/assuntos seja alternada pelos componentes curriculares. Desta maneira, 

nenhum dos componentes curriculares seria considerado como um anexo, mas todas as áreas de 

conhecimento seriam entendidas, interdisciplinarmente, e valorizadas da mesma forma. A nossa 

proposta é que gradativamente a escola se distancie da fragmentação e da hierarquização das 

disciplinas.

13.4.1 - Anos Iniciais do Ensino Fundamental

13.4 - Orientações Didático-Metodológicas
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Nos anos finais do Ensino Fundamental pode-se trabalhar de forma mais reflexiva, 

promovendo debate de idéias e posicionamento próprio a respeito da questão religiosa. Nessa fase, 

o/a estudante tem a oportunidade de ampliar o seu conhecimento. 

O/a professor/a de Ensino Religioso dos anos finais deve estar consciente da influência das 

características da puberdade e do início da adolescência no processo de aprendizagem. Este 

elemento psicossocial se evidencia fortemente na dimensão cultural e religiosa, pois é um dos 

períodos da vida em que a pessoa avalia as suas tradições religiosas familiares, sejam elas 

explícitas ou não, e as suas opções pessoais.

O componente curricular do Ensino Religioso, ao considerar as dimensões da diversidade 

cultural e religiosa, pode auxiliar significativamente na formação integral do cidadão e no 

exercício de vida cidadã respeitosa, ética e construtiva de uma nova realidade. Em nossa concepção 

acreditamos que é importante integrar na proposta curricular uma reflexão a respeito de uma ética 

planetária, da sustentabilidade econômica, agro-industrial e social. 

A área de conhecimento do Ensino Religioso possui um grau de complexidade e 

dificuldade para trabalhar na escola. Uma delas é a dificuldade de distinguir entre a objetividade e a 

subjetividade do posicionamento pessoal. Outra é a abrangência do seu conteúdo e a peculiaridade 

dos seus temas. É necessário ter um cuidado redobrado quando se procura generalizar algumas 

questões. Por exemplo: não se pode falar dos protestantes de forma genérica, como se todas as 

instituições evangélicas fossem iguais, pois é necessário distinguir os diferentes grupos e as 

diversas concepções. Também não se pode generalizar a dimensão da cultura e da religiosidade 

indígena, como se todos os grupos indígenas tivessem a mesma matriz. O mesmo cuidado vale para 

as demais tradições religiosas. Por isso, é importante mencionar de quem se está falando e o que se 

está procurando ensinar. 

É fundamental termos a consciência de que não é possível conhecer toda a diversidade de 

expressões religiosas e culturais. Nós sempre vamos conhecer e compreender uma parte de um 

todo que é maior do que estamos aprendendo. Os estudantes são os nossos parceiros nesta tarefa 

permanente de pesquisarmos e conhecermos a diversidade da manifestação religiosa. Além disso, 

não é possível conhecer o todo da manifestação religiosa, pois o fenômeno religioso é aquilo que se 

revela e desvela do mistério da transcendentalidade.

13.4.2 - Anos Finais do Ensino Fundamental
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