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PREFÁCIO

A construção do futuro está intimamente ligada à forma em que vemos o 
presente e da maneira de nos compreendermos como agentes políticos e sociais, 
capazes de construir uma sociedade condizente com nossas necessidades. A 
vontade de transformar fa z  com que saiamos do ostracismo e da mediocridade do 
nosso cotidiano. Reconhecer a possibilidade de criar lança-nos em mares até então 
não navegados, independente das tribulações.

A construção de uma Proposta Curricular é, acima de tudo uma vontade, 
seguida de uma ação política, no sentido de estabelecer um projeto histórico-social 
de desenvolvimento fortemente vinculado a realidade. Os meios que elegemos para 
as nossas práticas interferem significativamente nos resultados que buscamos 
alcançar. Porém, não se trata apenas de discutir “form as” que possam  contribuir 
com uma educação inovadora. Acima de tudo, trata-se de resgatar o que é mais caro 
à comunidade imbitubense, revelando seus traços identitários como suportes para 
a construção de um projeto de sociedade atrelado às suas necessidades, trazendo 
respostas aos anseios da população do Município.

A Proposta Curricular de Imbituba pode ser considerada um projeto de futuro 
da comunidade para a sua comunidade, pois, construída no interior da sua  
organização educacional, representa a expressão do cidadão deste município que, 
mais do que ninguém, busca um futuro m ais promissor a partir da sustentabilidade 
e da justiça social. O corpo docente, de forma representativa reuniu-se inúmeras 
vezes com os consultores das diferentes disciplinas, além de encontros com os 
grupos de estudo, buscando delinear uma Proposta inovadora e capaz de 
incorporar a atual realidade educacional do pais. A Secretaria Municipal de 
Educação, através de sua estrutura administrativa, não mediu esforços para que o 
trabalho tivesse êxito e, a FUCAP, tentando desenvolver seu papel social junto a 
comunidade, buscou propiciar, através de seus profissionais, uma condução dos 
trabalhos de pesquisa de acordo com os anseios vislumbrados pela comunidade 
escolar. Conjuntamente, envidaram todos os esforços para que a presente proposta 
agregasse as diretrizes norteadoras para uma educação cidadã, comprometida 
com o desejo da população de Imbituba preparar-se para novos desafios.

É importante compreender que a Proposta Curricular de Imbituba não pretende 
“fechar questão” sobre o que deve ser desenvolvido nas escolas do Município. Visa 
estabelecer uma perspectiva a ser alcançada a partir de reflexões sobre a realidade 
da população e seus anseios.

Prof1. Maria Teresinha Ferreira 
Secretária Municipal de Educação e Cultura



H ISTÓ R ICO  DA REDE PÚBLICA DE ENSINO 
DO M UNICÍPIO DE IMBITUBA

A educação no município de Imbituba até os dias atuais vem  de um processo evolutivo, de 
construção e busca de qualidade. Para superar e com preender cada dificuldade, os autores que 
contribuíram no contexto histórico da educação, puderam  transformar a realidade a partir do 
momento que assum iram  a visão da totalidade, ajustando-as e propondo outras alternativas 
necessárias para a mudança.

Todos os avanços até o m omento no município«.referente à Educação, como q u a lq u e r ^  
produção humana, têm a contribuição de várias pessoas, que numa dimensão de tempo anterior, 
questionaram, investiram, contribuíram, realizaram descobertas e desenvolveram idéias, com pondo 
esta história. Conhecer esta realidade oportuniza maior compreensão da história dos Centros de 
Educação infantil e Escolas Municipais.

Fundamentados em pesquisa realizada nas comunidades, constatou-se que a Educação 
Municipal teve início no ano de 1936, na localidade de Guaiúba. quando o Município de Imbituba 
ainda era distrito de Laguna.

De 1936 à 1971 a Escola de Guaiúba funcionou em residências particulares e quando seus — 
proprietários necessitavam, a professora devolvia e saía a procura de outra.Nesta época, a Escola 
recebeu a designação de Escola Mista de Guaiúba por ter na m esm a classe, meninos e meninas, o que 
não era prática comum. Em Março de 1972 é inaugurado o prédio próprio e a Escola passou a 
denominar-se Escola Reunida Municipal Pe. Dr. Itamar Luís da Costa, através da Lei Municipal n° 
258 /70, atendendo a alunos de Ia a 4a série. Aos 18 dias do m ês de Março de 1986. iniciou suas 
atividades como Escola Básica Pe Doutor Itamar Luís da Costa, passando a atender alunos da pré- 
escolaà  8a série

No período de 1936 a 1958, sem termos com o precisar o ano , funcionou na localidade 
chamada Ribanceira de Cima, a Escola Isolada Municipal de Ribanceira. Era uma escola 
multisseriada, com um único professor, desativada posteriormente. Neste mesm o período.- 
funcionava no Bairro de Itapirubá a Escola Isac M achado.

Depois da emancipação do nosso Município, em 1958. com o crescimento populacional 
cresce também a educação. Com a necessidade de acom panhar o progresso que aqui chegava a 
Prefeitura Municipal de Imbituba passou então a ser responsável direto por suas escolas.

Encontramos então registros das Escolas da Rede Municipal e seus históricos serão transcritos 
em m odo crescente:

Escola Municipal Moacir Orige teve seu ato de Autorização de funcionamento pela Lei n° 
233/70 e iniciou suas atividades em 12 de Fevereiro de 1971, em Vila Esperança, atendendo alunos 
de Iaa 4 asérie;

Escola Municipal Maria M adalena Brasil Soares, situada na Comunidade de Retiro, iniciou 
suas atividades em 1 ° de Março de 1974.atendendo alunos da Pré-escola a 4a série;

Escola Municipal Terezinha Pinho de Souza, situada no Bairro de Arroio, iniciou suas 
atividades no dia 03 de Março de 1975. atendendo alunos de Ia a 4a série;

Escola Municipal Cónego César Rossi, situada na Comunidade de Morro do Mirim, iniciou 
suas atividades em Io de Março de 1976;

Escola Isolada Municipal Basileu José da Silva, foi inaugurada no dia 21 de Abril de 1979. na 
comunidade de Cam po de Aviação, atendendo alunos de Ia a 4a série. A partir de 1993 passa a ser 
denominado Escola Básica, atendendo também alunos de 5a a 8a série, gradativamente.

Escola Municipal de Vila Alvorada, foi criada pela portaria n° 002/87 para atender alunos de 1a 
a 4a série, iniciando suas atividades em 05 de Março de 1987. Em 12 de Maio de 1997 foi transferida^ \ 
para o prédio do Centro de Atendimento Integral à Criança (CAIC). no Bairro Vila N ova Alvorada. 
Com o parecer 004/98 passou a denominar-se Escola Básica Municipal José Vanderlei Mayer. 
atendendo alunos de 5a a 8a série, gradativamente. a partir do ano de 1999.

Escola Municipal Etelvina de Souza Pereira, localizada no Bairro de Vila Santo António, foi



criada pela Portaria 001/87 de 20/02/87. iniciou suas atividades em Março de 1987;
A Escola Municipal do Porto da Vila foi criada em Março de 1987, funcionando 

provisoriamente no Galpão da Companhia Docas de Imbituba com a Pré-Escola e Ia série. 
Posteriormente teve a construção de seu próprio prédio, na m esm a loca lidade , oferecendo a 2a. 3a e 
4a séries, passando a denominar-se Escola Municipal João Pedro Tavares;

- Escola Municipal de Barra da Ibiraquera. localizada na comunidade do mesmo nome, 
iniciou suas atividades a partir de 29 de Fevereiro de 1988. atendendo alunos da Pré-escola a 4a série.

Escola Municipal Darci Pereira Espíndola, localizada no Bairro da Ribanceira, iniciou suas 
atividades em 29 de Fevereiro de 1988;

Escola Municipal P r o f  Belarminda de Souza Pires, situada na Comunidade de Campestre, 
foi criada em 27 de Fevereiro de 1989, oferecendo a pré-escola e a Ia série. Em  1992 já  oferecia as 
quatro séries iniciais permanecendo até a presente data;

Escola Municipal ProP Herm ínia de Souza Marques, localizada no Bairro de Alto Arroio, no 
loteamento Butiá. foi criada pelo Parecer n° 008/93. iniciou suas atividades em Io de Abril de 1995, 
oferecendo da Pré-escola a 4a série;

Escola Isolada do Encruzo de Itapirubá. situada no Bairro de Boa Vista, pertencia a Rede 
Estadual de Ensino e teve suas atividades iniciadas em 15 de Fevereiro de 1962. N o ano de 1998 
passou para a Rede Municipal de Ensino, pela Lei N° 1763/98 da Municipalização, passando a 
denominar-se Escola Municipal Ugero Pittigliani. a tendendo alunos da Pré-escola a 4a série.

Grupo Escolar Deputado Joaquim Ramos, localizado no Bairro de Paes Leme, iniciou suas 
atividades em 18 de Junho de 1964, oferecendo as quatro primeiras séries do Ensino Fundamental. 
Em 12 de Abril de 1983 passou a atender alunos da Pré-escola. pertencendo a Rede Estadual. No ano 
de 1998. passou para a Rede Municipal de Ensino pela Lei N° 1763/98, da Municipalização. No ano 
de 2001 passou a Escola Básica, atendendo também alunos de 5a a 8a série gradativamente, com  o 
nom e de Escola Básica Municipal Deputado Joaquim Ramos.

As Escolas Isoladas de Sambaqui. Arroio. Penha e Alto Penha eram Escolas Multisseriadas. 
pertencentes à Rede Estadual de Ensino e com a Lei N°1763/98, passaram a pertencer a Rede 
Municipal.

Através da Lei n° 1.719/98 que dispõe sobre a nucleação de escolas, dez escolas foram 
nucleadas ( Escola Isolada de Penha.'" Escola-Isolada de Alto Penha, Escola Isolada de Barra da 
Ibiraquera, Escola Isolada de Alto Arroio. Escola Municipal Darci Pereira Espíndola, Escola Isolada 
de Sambaqui, Escola Isolada Maria Madalena Brasil Soares, Escóla Municipal Cônego César Rossi. 
Escola M unicipáf M oacir Orige, Escola Municipal Isac Machado ). e os alunos transferidos para 
escolas núcleos, com  o transporte gratuito sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de 
Imbituba.

Desde 1998. a Rede Municipal de Ensino compõe-se de dez Escolas, sendo que seis delas 
oferecem a Pré-escola e as quatro séries iniciais do Ensino Fundamental, e as demais, a Pré-escola e 
o Ensino Fundamental completo. São elas:

Escola Básica Municipal Pe. Dr. Itamar Luís da Costa, situada no Bairro de Guaiúba;
Escola Básica Municipal Basileu José da Silva, situada na Comunidade de Campo de Aviação;
Escola Básica Municipal José Vanderlei Mayer, situada no Bairro de Vila Nova Alvorada;
Escola Básica Municipal Deputado Joaquim Ramos, situada no Bairro de Paes Leme;
Escola Municipal P r o f  Belarminda de Souza Pires, situada na Comunidade de Campestre;
Escola Municipal P ro f  Terezinha Pinho de Souza, situada no Bairro de Arroio;
Escola Municipal Plermínia de Souza Marques, situada na Comunidade de Butiá;
Escola Municipal Etelvina de Souza Pereira, situada na Comunidade de Vila Santo Antônio;
Escola Municipal João Pedro Tavares, situada na Comunidade de Porto da Vila;
Escola Municipal Ugero Pitigliani, situada na Comunidade de Boa Vista;
A Educação Infantil no Município inicia seu atendimento em creches domiciliares e em salões 

paroquiais, (imóveis pertencentes à igreja católica).
As autoridades educacionais preocupadas com o atendimento das crianças em ambientes
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inadequados, fez o rem anejamento das m esm as para creches e escolas próximas às suas residências.
A primeira creche do município de Imbituba, situada no centro da cidade, foi inaugurada em 

09/11/1986. com o nom e de Creche Ângela A m in . com  intuito de atender os filhos de pescadores do 
Município. A tualmente atende crianças oriundas das diversas com unidades imbitubenses.

Em  01/10/1989 foi inaugurada a segunda Creche, situada no bairro de Vila Nova, com  o 
nome de Creche Laura Perfeito.

Em 04/04/1992 foi inaugurada a terceira creche municipal, N A C A  (núcleo de atendimento à 
criança e ao adolescente), situada no bairro Paes Leme.

Em 05/05/1994 foi inaugurada a quarta creche municipal com o nom e Creche Coração de 
Mãe, situada no bairro Ibiraquera.

Em 01/03/1997 foi inaugurada a quinta creche municipal com o nom e Creche Alceu 
Rochadel da Silva, situada nas dependências do CAIC - Centro de Atendimento Integral à Criança, 
no bairro de Vila N ova Alvorada.

Em 05/02/1997 foi inaugurada a sexta creche municipal. Creche Cantinho Feliz nas 
dependências da antiga Escola Municipal José Vanderlei Mayer, no bairro Vila Alvorada.

Em 18/06/2002 foi inaugurada a sétima creche municipal, denom inada Centro de Educação 
Infantil Altona. localizada no Bairro de N ova B ras íl ia .

No ano de 1997, as creches tiveram denominações alteradas, para Centro Municipal de 
Educação Infantil, constando em registros, documentos e fachadas dos prédios institucionais 
escolares.

Gráficos de Fundação das Escolas M unicipais c dos Centos de Educação Infantil

2002
11*7
1M5
11*4
1M21111
1U 71IU
197»
1174
1M4
1M2
1936

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 O  EB.M Pe Dr. Itamar Luis da Costa

2 9  EM. Ugero Pittigliane
3 O  EB.M. Dep. Joaquim Ramos
*  O  EM. Prof* Terezinha Pinho Souza
5 O  ERM.Basileu Joséda Silva
6 9  C.M.EI. Ângela Amin
7 9  EM. Belvina de Souza Pereira

8 O  EM. J o io  Pedro Tavares
9 O  EB.M. Jos* Vanderlei Mayer
10 O  EM. Prof* Berlaminda de Souza Pires
11 O  C.M.EI. Laura Perfeito
12 O  NACA
13 0  C.M.EI. Coraçio de Màe

14 0  EM. B. Horminia de Souza Marques
15 0  C.M .El. Cantinho Feliz
16 0  EM. Alceu Rochadel da Silva
17 0  C.M .El. Altona

A  partir de 1997, exigia-se um a nova concepção, uma nova m etodologia para a Educação da 
Rede Municipal; as mudanças precisavam ser realizadas com urgência. Mudou-se a estrutura das 
escolas oferecendo melhores condições para que o aluno tivesse acesso às m esm as e fosse garantida 
a sua perm anência e sucesso, onde a qualidade da educação passou a ser prioridade.

Fez-se necessário investir na formação e qualificação dos professores para que as novas 
perspectivas fossem alcançadas e se tornassem realidade. Foi investido expressivamente no 
aperfeiçoamento pedagógico, buscando consultorias que com conhecimento e competência 
indicassem novos caminhos aos dirigentes, especialistas e professores. Após estudos e reflexões, 
opta-se por uma nova metodologia, tam bém  através de projetos, cuja linha adotada é a 
sóciointeracionista.

A riqueza na elaboração e na prática dos projetos interdisciplinares, e a dedicação de
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professores comprom etidos com  a Educação contribuíram muito para mais um desafio superado na 
Educação Municipal.

Observa-se que apenas formação continuada não era suficiente para os professores. Muitos 
precisavam voltar aos bancos escolares, pois a graduação para eles eram imprescindível e 
necessária, além de ser um sonho. Os educadores na busca de uma redefinição de seu perfil, com 
base sólida de formação cultural, política e de competência, ingressam no curso de pedagogia. 
Atualmente, 98%  dos professores da rede tem sua graduação completa ou cursando, inclusive pós- 
graduação.

Várias ações são traçadas mediante o novo perfil dos educadores . Além  de cursos freqüentes 
oferecidos aos profissionais da Educação Infantil e Ensino Fundamental, oportuniza-se a formação 
continuada, estudos estes voltados aos PCN's e outros. Os debates, reflexões, troca de experiências, 
dias de estudo, agora com maior aprofundamento, transforma o processo ensino-aprendizagem 
levando-o à qualidade imprescindível na formação da cidadania.

Com o ação conclusiva dos trabalhos escolares desenvolvidos durante o ano letivo, cria-se a 
Mostra Pedagógica, com o objetivo de apresentar a comunidade imbitubense. todos os projetos 
educacionais resultantes da intervenção transformadora do professor no processo ensino- 
aprendizagem  nas Unidades Escolares da Rede Municipal.

Além  da Mostra Pedagógica, outros projetos e atividades escolares são apreciados pela 
população imbitubense:

•  Festival Municipal de Dança
•  Gincana Cultural
•  Jogos Escolares
•  Desfile de 7 de Setembro
•  Desfile na Semana da Baleia Franca, enfatizando sua história e preserv ação
•  Premio Incentivo
•  Capoeira
•  Oficinas de Música (violão, flauta e percussão)
•  Oficinas de Dança.

A  realidade da Educação no M unicípio de Imbituba, mostra-se diferente dos anos anteriores, 
sendo inclusive referência na Educação da Região Sul do Estado. A s teorias e práticas educativas 
articulam-se. oportunizando um trabalho de reconstrução permanente de identidade e autonomia 
pessoal dos corpos docente e discente, ou seja: “ EDUCAR É ENSINAR A PENSAR SOZINHO”, 
levando o indivíduo a sua autonomia.

N ovas ações, gestos, propostas de trabalhos, mudanças necessárias para o exercício da 
cidadania plena, são oferecidos nas escolas através das novas teorias unidas as práticas e suas 
concepções. Contribuição que o processo educacional propõe para reflexão na práxi educacional, 
onde falar cm mudança com liberdade e coletividade, não anula a práxi educacional anterior, pelo 
contrário, a enfatiza.

A  Educação de Imbituba, com  qualidade, tornou-se uma realidade porque acredita-se no 
processo educacional visto realmente como processo contínuo, despertando nos educadores a 
pesquisa e a busca de outros caminhos, que possibilitem a prática relacionada ao referencial teórico, 
im pulsionando o conhecimento e o com prom etim ento enquanto educador mediador, como ponto 
fundamental e primordial direcionado às práticas pedagógicas nas instituições educacionais.

Para registrar os avanços dos novos conhecim entos e teorias educacionais impregnados nos 
educadores imbitubenses. a Secretaria Municipal da Educação lança o desafio da construção da 
primeira Proposta Curricular do M unicípio de Imbituba. m omento ímpar de elevada importância 
para educadores e gestores da educação municipal.

A Proposta Curricular do M unicípio de Imbituba fundamenta-se na ação sóciointeracionista.
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no qual o educando é o ponto de partida para a aprendizagem, por ser ele o construtor do seu próprio 
conhecimento. Dentro desta perspectiva muda-se a função da educação, os objetivos do ensino, e 
com eles o papel e a postura do educador, a metodologia de ensino e avaliação, a forma de tratamento 
do ensino com o um  todo.
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PROPOSTA CURRICULAR DO MUNICÍPIO DE IMBITUBA
IN T R O D U Ç Ã O

Etimologicamente a expressão currículo deriva do latim curriculum que significa pista de 
corrida ou um percurso a ser realizado mas também pode ser compreendido como uma referência ou 
um g u ia .

O sistema escolar tem no currículo o seu fundamento, posto que este se constitui do 
conhecimento social disponível previamente selecionado e organizado. Além de orientar as 
atividades educacionais, o que se reflete na interação do aluno com seus colegas, professores, 
funcionários da escola, pais e outros membros da comunidade.

Com a escola nasce o currículo e como educação não se faz com práticas neutras, ambas 
tendem à refletir um sistema de crenças e valores, expressando diferentes concepções de sociedade e 
de hom em  de acordo com  cada contexto histórico.

Dependente o seu conteúdo e objetivos de escolhas prévias, presta-se o currículo tam bém  à 
finalidades ideológicas, legitimando sistemas de poder, sociais e econômicos.

Com o produto de uma construção social, os saberes e os fazeres na escola, expressos no 
currículo, são reflexos das relações entre as forças políticas vigentes.

No Brasil, a prática pedagógica esteve sujeita a vários objetivos educacionais, segundo os 
interesses das classes dominantes, em cada período, sustentada em um referencial teórico 
correspondente.

No período colonial, tivemos os jesuítas e sua catequese. No período republicano aflorou o 
positivismo. Com  Getúlio Vargas adveio tanto a escola nova como a ênfase no ensino 
profissionalizante. Os militares, durante o longo período que estiveram no poder, privilegiaram o 
tecnicismo em detrimento das humanidades como estratégia ideológica de alienação pela educação.

Foi com a redemocratização do país que o pensamento crítico saiu da clandestinidade e 
ascendeu aos cargos governamentais através de seus formuladores e divulgadores brasileiros.

Em Santa Catarina, a primeira edição de uma Proposta Curricular nestes moldes deu-se entre 
1988 e 1991. período em que se buscou dar uma unidade ao currículo escolar catarinense dentro da 
concepção educacional histórico-cultural.

N um  segundo momento, após a realização Congresso Internacional de Educação, que discutiu 
as experiências da pedagogia histórico-cultural no mundo, em 1996. um grupo multidisciplinar 
formado um ano antes, após longo debate e produção de relatórios e textos, deu vida a uma nova 
edição da Proposta Curricular de Santa Catarina em 1998. Nela, o importante era o enfoque dado às 
disciplinas e os seus fundamentos teórico-práticos.

A P E D A G O G IA  H ISTÓ R ICO -CU LTU R AL
Para esta concepção, também chamada de sócio-histórica ou sociointeracionista, as funções 

psicológicas superiores (atenção voluntária, pensamento abstrato, de..) não são determinadas 
biologicamente, m as são resultado de um processo histórico e social; das interações sociais vividas 
pela criança.

A ação educativa aponta sobre o que o aluno consegue fazer com a ajuda do outro para que 
depois consiga fazê-lo sozinho. Daí o papel do professor passar à função de m ediador entre o 
conhecimento historicamente acumulado e o aluno.

Se a cultura de um a classe menos privilegiada não é valorizada “joga-se fora" uma parte da 
história. A historia não será desprezada se os elementos desse grupo forem ouvidos ao relatarem suas 
experiências, seu saberes, suas visões de mundo.

Assim, num a concepção de aprendizagem a dimensão ética torna-se o fio condutor do 
processo pedagógico.
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Condizente com esta proposta e com as Diretrizes para a Organização da Prática Escolar em 
Santa Catarina, de 2000. que promoveu pequenas alterações curriculares, no município de Imbituba. 
fazendo-se ju s  aos princípios de flexibilidade, autonomia e liberdade, avançou-se na concepção 
filosófico-pedagógica da Proposta Curricular.

Os novos paradigmas para a educação consideram que os alunos devem  ser preparados para 
conviver num a sociedade em constantes mudanças, assim como devem ser os construtores do seu 
conhecimento e. portanto, serem sujeitos ativos deste processo onde a “ intuição” e a “descoberta” 
são elementos privilegiados desta construção. Neste novo modelo educacional os professores 
deixam de ser os entregadores principais da informação passando a atuar com o facilitadores do 
processo de aprendizagem, onde o aprender a aprender é privilegiado em detrimento da 
memorização de fatos. O aluno deve ser visto como um  ser “ total” e. com o tal. possuidor de 
inteligências outras que não somente a lingüística e a lógico-matemática. Outras inteligências 
devem ser desenvolvidas como a espacial, a corporal, a musical, a interpessoal e a intra-pessoal. 
como argumenta Howard Gardner em seu livro Frames o f  Mind 5.

A T E O R IA  DAS IN T E L IG Ê N C IA S MÚLTIPLAS
Howard Gardner é psicólogo e professor da Harvard Graduate School o f  Education. Tem se 

dedicado, nos últimos doze anos, ao estudo de duas vertentes principais. O desenvolvimento das 
capacidades simbólicas, principalmente artes, em crianças normais e em crianças superinteligentes - 
pesquisa realizada no Harvard Project Zero - e a perda das capacidades cognitivas em indivíduos 
sofrendo de mau funcionamento cerebral, desenvolvida no Boston Vererans Administration 
Medicai Center e na Boston University School o f  Medicine. Gardner desenvolveu em seu livro. 
Frames o f  Mind: The Theory o f  Multiple Intelligences. uma teoria que ele chamou de “ inteligências 
múltiplas” , construída a partir da com paração entre testes de Q.l. e desempenho e que focaliza o 
hom em  e sua relação com os diversos sistemas simbólicos como a escrita e as imagens.

O autor busca superar a noção com um  de inteligência como um a capacidade geral ou potencial 
que cada ser humano possui em maior ou m enor grau. além de questionar a assunção que a 
inteligência, independente de sua definição, pode ser medida através de instrumentos verbais 
padronizados tais como respostas-curtas e testes com lápis e papel. Seu ponto de vista considera que 
a cognição humana, para ser estudada em sua totalidade, precisa abarcar competências que 
normalmente são desconsideradas e que os instrumentos para medição dessas competências não 
podem ser reduzidos a métodos verbais que baseiam-se fortemente em habilidades lingüísticas e 
lógico-matemáticas.

Ao adotar esta perspectiva simbólica, Gardner não sugere a negação da epistemologia do 
conhecimento desenvolvida por Piaget. Ao contrário, ele e seus colegas como David Feldman, 
David Olson e Gavriel Salomon. entre outros, buscam utilizar o método e os esquemas 
desenvolvidos por Piaget e focalizá-los não somente no sistema lingüístico, lógico e numérico da 
teoria piagetiana, m as em sistemas simbólicos abarcando o musical, o corporal, o espacial e até o 
pessoal.

L IN G Ü ÍS T IC A /V E R B A L
Esta inteligência, que está relacionada às palavras e à linguagem-escrita e falada domina a 

maior parte do universo educacional ocidental. Responsável pela produção da linguagem e de todas 
as complexas possibilidades que a seguem.

Perfil aponta paia:
a) Entendimento da ordem e do significado das palavras;
b) Capacidade de convencer alguém sobre um fato;
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c) Capacidade de explicar, ensinar e aprender;
d) Senso de humor, m em ória e lembrança:
e) Análise meta-linguística.

L Ó G IC O -M A T E M Á T IC A
Com um ente  associada com o que cham am os de raciocínio científico ou indutivo embora 

processos de pensamento dedutivo tam bém  estejam envolvidos. Esta inteligência envolve a 
capacidade de reconhecer padrões, de trabalhar com símbolos abstratos (como números e formas 
geométricas).

Perfil aponta para:
a) Reconhecimento de padrões abstratos;
b) Raciocínio indutivo e dedutivo;
c) Discernimento de relações e conexões;
d) Solução de cálculos complexos.

V IS U A L /E S P A C IA L

Esta inteligência, que se apóia no senso de visão e na capacidade de visualização espacial de 
um objeto, inclui a habilidade de criar imagens mentais.

Perfil aponta para:
a) Percepção acurada de diferentes ângulos;
b) Reconhecimento de relações de objetos no espaço;
c) Representação gráfica;
d) Manipulação de imagens;
e) Descobrir caminhos no espaço;
f) Formação de imagens mentais.

M U S I C A L /R Í T M I C A
Esta inteligência baseia-se no reconhecimento de padrões tonais (incluindo sons do ambiente) 

e num a sensibilidade para ritmos e batidas. Inclui também capacidades para o manuseio avançado de 
instrumentos musicais.

Perfil aponta para:
a) Reconhecimento da estrutura musical;
b) Esquemas para ouvir música;
c) Sensibilidade para sons;
d) Criação de m elodias/ritm os;
e) Percepção das qualidades dos tons;
f) Habilidade para tocar instrumentos.

C O R P O R A L
Esta inteligência relaciona-se com o movimento físico e com a sabedoria do corpo, incluindo o 

córtex cerebral que controla o movim ento corporal.
Perfil aponta para:
a) Funções corporais desenvolvidas;
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b) Habilidades miméticas;
c) Conexão corpo/mente:
d) Alerta através do corpo (sentidos);
e) Controle dos movimentos pré-programados;
f) Controle dos movimentos voluntários.

IN T E L IG Ê N C IA S P E S S O A IS /IN T E R P E S S O A L
Esta inteligência opera, primeiramente, baseada no relacionamento interpessoal e na 

comunicação. Envolve a habilidade de trabalhar cooperativamente com outros num  grupo e a 
habilidade de com unicação verbal e não-verbal.

Perfil aponta para:
a) Criação e manutenção da sinergia;
b) Superação e entendimento da perspectiva do outro:
c) Trabalho cooperativo;
d) Percepção e distinção dos diferentes estados “emocionais“ dos outros;
e) Com unicação verbal e não-verbal.

IN T R A P E SSO A L
Esta inteligência está relacionada aos estados interiores do ser. à auto-reflexão, à 

metacognição (reflexão sobre o refletir) e à sensibilidade frente as realidades espirituais.
Perfil aponta para:
a) Concentração total da mente;
b) Preocupação;
c) Metacognição;
d) Percepção e expressão de diferentes sentimentos íntimos;
e) Senso de auto-conhecimento;
1) Capacidade de abstração e de raciocínio.
Embora a teoria das múltiplas inteligências baseie-se em pesquisas da biologia e da 

psicologia, é na educação que ela tem encontrado sua melhor acolhida. Desde a publicação de 
Frames o f  Mind em 1983, vários projetos educacionais utilizando a Ml (teoria das múltiplas 
inteligências) com o suporte teórico foram implementados nos Estados Unidos.

A teoria das inteligências múltiplas apresenta o suporte teórico necessário para o repensar do 
fazer pedagógico na sua relação com os meios de comunicação. Se a escola pretende formar um 

>j cidadão que deixe de ser objeto para ser sujeito histórico, ela precisa considerar as necessidades
deste ser com o um todo. Deixar de privilegiar somente as inteligências lingüística e lógico- 
matemática para atingir todas as outras capacidades inerentes a todo ser humano normal, 
estabelecendo uma comunicação de mão-dupla, falando ao aluno através de todos os meios de 
comunicação possíveis e ouvindo do aluno através de suas capacidades mais privilegiadas. Um 
exemplo dessa afirmação pode ser permitir que o aluno que se expresse melhor espacialmente 
entregue sua pesquisa histórica, por exemplo, sob a forma de história em quadrinhos ou de um vídeo. 
Da m esm a forma, os que se expressam melhor corporalmente, possam realizar o mesmo trabalho 
produzindo esculturas. Os dotados de inteligência musical com pondo canções sobre o tema. Não 
estamos postulando que a palavra escrita e a linguagem lógico-matemática não mais devam ser 
admitidas com o formas de comunicação do saber, mas sim que se democratize a aceitação das outras 
formas de linguagens e de simbolização com o meios de expressão do conhecimento dentro da 
escola.
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A C O N C E P Ç Ã O  M E T O D O L Ó G IC A  E A  PROPOSTA C U R R IC U L A R
A metodologia de trabalho deve ser, em primeiro lugar, entendida com o um a orientação 

pedagógica, para que o processamento da prática não seja dissociada dos princípios que regem a 
concepção de linguagem assumida.

As questões componentes do currículo (que sustentam os saberes e os fazeres na escola) como: 
que ensinar?, quando ensinar?, como ensinar?, que. quando e como avaliar?; acrescentam-se outras: 
com o o hom em  aprende e o que pode ser considerado como inteligência?, com o a escola trabalha a 
aprendizagem humana?, quais as características dos meios de comunicação de massa e seus efeitos 
na aprendizagem humana?.

Qualquer pessoa envolvida com o desenvolvimento de projetos educacionais em algum 
m omento vai se deparar com a necessidade de “dar conta” destas indagações e vai. como maneira de 
sobrevivência, traçar seu caminho em busca do “aprender sobre o aprender” .

A Proposta Curricular do M unicípio de Imbituba pretende ser um instrumento de 
transformações desejáveis em todos os seguimentos da sociedade, tendo o compromisso de um 
grupo e de sua caminhada em rumo de uma educação de qualidade e democrática. Assim a dinâmica 
das relações no âmbito escolar é que indicará os passos subseqüentes, pois são os acontecimentos 
cotidianos que estabelecerão marcos no processo.
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INSTITUIÇÃO E CIDADANIA NO M UNICÍPIO DE IMBITUBA 
ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Imbituba é um município litorâneo cujas principais atividades econômicas como: agricultura, 
pcsca. turismo e indústrias de pequeno porte. Entre estas atividades as que mais se destacam são 
agricultura e a pesca.

Buscando atender às mães trabalhadoras e a comunidade em geral do município, a FASFI - 
Fundação de Assistência Social à Família Imbitubense. implantou novos Centros de Educação 
Infantil ampliando os demais como forma de responder as necessidades das famílias imbitubenses. 
oportunizando o aumento da renda familiar e, conseqüentemente, oferecendo um espaço seguro e 
adequado às faixas etárias atendidas em  cada Centro de Educação Infantil.

Tendo a Educação com o um dos principais elementos para o desenvolvimento do ser humano, 
o município de Imbituba faz da Educação Infantil um projeto não apenas de cunho assistencialista. 
mas também educacional, onde o cuidar, e o educar são os eixos norteadores deste projeto.

O Centro de Educação Infantil é o espaço privilegiado para a Constituição sistemática de 
conhecimentos, conceitos, valores e outros, transformados pelo tempo historico.

A Educação Infantil imbitubense e seu corpo docente trabalham em prol da transformação 
social, visando uma comunidade igualitária, com maior equilíbrio social. O município de Imbituba 
cada vez mais exige de seus educadores um a Educação sintonizada com a vida. onde ambos 
(município e Educação) possam se beneficiar dessa sintonia e crescerem juntos. Nesta união, 
aperfeiçoa-se a sociedade e a instituição.

Pensar Instituição Educacional, conseqüentemente significa assumir que estas relações 
estejam ali presentes. Isto porque entendemos as Instituições Educacionais como Instituição 
Democrática. Articular a Instituição de Educação Infantil e Cidadania numa relação de 
reciprocidade implica em constituir um a relação estreita com o cotidiano vivido e o conhecimento 
sistematizado, levando-se em consideração que a Instituição Educacional está situada num  espaço 
sócio-cultural onde convivem educandos e educadores. Estes devem ser cidadãos incluídos no 
contexto social da cidade, com direitos e deveres a serem respeitados e reconhecidos.

Segundo a LDB. Art.29, a F.dnraçãn Infantil primeira etapa da Educacão Básica, tem por 
finalidade o desenvolvimento integral da criança, até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, com plem entando a ação da família e da comunidade.

Neste sentido, a base de uma Educação Nacional, seja ela política, social, econômica ou 
cultural passa indispensavelmente pela Educação. Sendo assim, bons investimentos na Educação 
Infantil contribuem significativamente com  o desenvolvimento integral da criança de zero a seis 
anos. Investir na primeira etapa da Educação Básica é investir no ser humano, contribuindo para um a 
sociedade mais justa  e solidária, onde todos possam viver com mais dignidade.

Nesta proposta, consideram-se de suma importância os aspectos econômicos, culturais, 
sociais e políticos, além dos conteúdos programáticos, sendo que esses aspectos em união com os 
conteúdos centralizarão o homem como um ser integral, onde essa integração proporcionará aos 
professores e alunos o estabelecimento relacional entre disciplinas e assuntos reais da vida 
cotidiana, facilitando assim a compreensão real do ensino-aprendizagem.

A coletividade dos educadores da Educação Infantil busca na interdisciplinaridade uma 
postura que vise encontrar novos caminhos em que o desejo de querer, investir, pesquisar e inovar 
sejam priorização da práxis na educação imbitubense. Esses educadores acreditam que a 
solidariedade, a criticidade e a criatividade democratizam a prática através da reflexão de suas ações, 
sendo assim, encontram a realidade para com a Educação Infantil do município. Pode-se dizer então, 
que a postura do professor da Educação Infantil é um a atitude de espírito, que relaciona, envolve.
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associa, elabora, complementa, coopera e integra todos os envolvidos. Sendo assim, o professor 
trocará não apenas conhecimentos, mas também métodos e experiências.

4'A Educação de crianças até seis anos em creches e pré-escolas tem sido vista, cada vez 
mais, como um investimento necessário para seu desenvolvimento desde os primeiros 
meses até a idade de ingresso na escolarização obrigatória'’.(Oliveira. Educação Infantil: 
Fundamentos e M étodos. 2002, pág.35).

F U N D A M E N T A Ç Ã O  T E Ó R IC A
Sabe-se que a história é a interpretação da ação transformadora do homem no tempo. Para 

entender o presente é necessário situar-se no passado, para depois sim. projetar-se o futuro.
“ A história não é o relato do passado esquecido e rem em orizado no ato de conhecê-lo, mas é 
a recuperação do ato passado que enquanto passado, funda e enlaça o presente no passado e 
o futuro no presente, não na sua forma perfilada, mas na sua forma criadora, geradora’’. 
(RODRIGUES, 1987).

O significado de infância varia de acordo com cada época, em cada m omento da existência 
hum ana e em cada cultura.

Sendo assim, na história primitiva a criança era considerada como mais um m em bro da 
com unidade primitiva, com altos índices de mortalidade das crianças.

Já na Antigüidade, a criança era compreendida como m embro de uma classe e exerciam a 
função social desempenhada pelos dem ais membros.

Na Idade Média a concepção de infância, enquanto etapa distinta do desenvolvimento 
hum ano, não existia. A criança era afastada de seus pais e aprendia pela convivência com jovens  e 
adultos. E produzida a idéia do período de infância diferenciado do adulto. Quanto ao primeiro 
conceito “A criança é um adulto em miniatura” . Ao final da Idade Média surgem dois sentimentos 
de infância: Sentimentos de paparicação (lindinha. queridinha). Sentimento de moralização (ser 
incompleto).

Na Idade Moderna, filósofos e educadores trazem novas contribuições ao que naquele 
m om ento se compreendia como infância. O conceito de infância é produzido enquanto consciência 
da particularidade infantil, que distingue a criança do adulto. M esm o jovem , em que capacidades 
inatas e naturais apresentavam-se incompletas e precisavam ser moldadas, orientadas e educadas. 
Este conceito vai inspirar toda a Educação até o século XX. Neste contexto, justifica-se a criação de 
espaços específicos para as crianças e o seu enclausuramento nessas instituições denominadas 
“escolas” .

A concepção a ser abordada será a SO CIO -INTERACIONISTA. Parte do princípio de que o 
desenvolvimento da inteligência é determinado pelas ações mútuas entre o indivíduo e o meio. A 
idéia é que não nascemos inteligentes, mas. também não somos passivos sob a influência do meio. 
Ao contrário, respondemos aos estímulos externos agindo sobre eles para construirmos e 
organizarmos nosso conhecimento de forma cada vez mais elaborada, difunde o conteúdo cultural e 
histórico indissociáveis da realidade social. Valoriza-se através da instrumentalização de 
apropriação do saber. Universaliza a capacidade de contribuição, elimina a seletividade social e 
constrói a sociedade democrática. Os conteúdos são culturais e universais relativamente autónom os 
e reavaliados face a realidade social, relacionando cultura popular e erudita. O professor possibilita 
ao aluno o acesso ao saber historicamente produzidos e apropriados. O método de ensino subordina- 
se aos conteúdos e a este as práticas sociais, dando ação à compreensão e compreensão à ação. 
internalizando teoria e p rática. O relacionamento do professor e aluno media experiência em  um 
contexto cultural. Participa da busca do conhecimento. O professor, com mais experiência sobre a
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realidade social e conhecimentos, conduz o processo de ensino aprendizagem problematizando e 
orientando a busca para solucionar o problema. A aprendizagem  compreende que o aluno diz ou faz. 
O aluno precisa com preender o que o professor procura dizer. A aprendizagem  se dá no mom ento em 
que o aluno sintetiza, isto é. quando supera sua visão parcial e confusa e adquire um a visão ampla e 
unificadora.

O aluno torna-se ativo e historicamente situado, constrói seu desenvolvimento em interação.
De acordo com essa abordagem, o pressuposto primeiro de toda a história humana é a 
existência de indivíduos concretos, que na luta pela sobrevivência organizam-se em tomo 
do trabalho estabelecendo relações entre si e com a natureza. A pesar de fazer parte da 
natureza (ê um ser natural, criado pela natureza e submetendo às suas leis), o homem se 
deferência dela na medida em que é capaz de transformá-la conscientem ente segundo suas 
necessidades. Através dessa interação, que provoca transformações recíprocas, que o 
homem se faz homem. Dessa forma a compreensão do ser humano implica necessariamente 
na compreensão de sua relação com a natureza, já  que é nesta relação que o homem constrói 
e transforma a si mesmo e a própria natureza, criando novas condições para sua existência. 
(REGO. 1994. p. 96).

Nesse contexto histórico as escolas filosóficas a partir da modernidade, destaca-o Empirismo 
de Francis Bacon destacando a experiência e a observação. O racionalismo de René Descartes vem 
explicar a razão hum ana com a teoria real. o Positivismo com a finalidade de explicar a ciência 
neutra. Entre outras que se destacaram, o idealismo (I legel - coloca o pensamento, a mente humana 
como única fonte de criação dos objetos e coisas. Por ser a mente humana criação do pensamento 
absoluto que é Deus. não deve ser considerada um objeto físico, mas espiritual). Materialismo 
Histórico (de M arx e Engel considera que o trabalho é condição indispensável na existência humana. 
Pelo trabalho o hom em  produz e se autoproduz. o que o diferencia dos animais). Materialismo
Dialético (Karl Marx, em  oposição ao idealismo concebe a matéria à produção social e base
primordial na elaboração das idéias. Para ele, a matéria existe sem a idéia). Fenomenologia 
existencialismo (é método filosófico, cujo objetivo, é perceber. Para além dos seres e individuais, as 
essências absolutas de tudo o que existe, a fenomenologia constitui-se num a filosofia de 
contemplação.

A Idade M oderna é um período de profundas m udanças sociais e políticas e de grande 
progresso científico e desenvolvimento industrial.

O ideal de Educação acompanhava o ideal moderno de uma ciência objetiva e útil para 
melhorar as condições de vida nas cidades, o desenvolvimento de tecnologia para ampliação do 
domínio hum ano sobre a natureza e a produção de riquezas, fez produzir conhecimento e orientação 
na vida de forma autónoma.

PR O C E SSO  PE DA G Ó G ICO

As recentes mudanças na conjuntura mundial, com a globalização da economia e a 
informatização dos m eios de comunicação, têm trazido uma série de reflexos sobre o papel da escola 
dentro do nosso modelo de sociedade, desenhado nesse novo século.

A prática educativa contextualizada vinculada à realidade sócio-cultural dá oportunidade ao 
aluno, forma conceito, explora o conhecimento espontâneo tornando-o científico. Assim, o aluno 
estabelece relações eTitre os conhecimentos do meio social, físico e biológico. Dentro destas 
concepções, traz atividades desafiadoras que possibilitam através de estudos e pesquisas a maior 
compreensão.
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Desta forma, o trabalho pedagógico através de projetos, organiza e contextualiza os conteúdos 
do que se quer ensinar. Trabalhar com Projeto é um a das maneiras possíveis de se organizar o 
trabalho pedagógico, na qual o que está em curso é a compreensão das estruturas internas de um 
conteúdo que se quer ensinar. Para que se garanta a aprendizagem significativa do conteúdo
ensinado, os seguintes aspectos devem  estar claramente visíveis para o professor: A natureza
interna e a função social do conteúdo que se pretende ensinar, as estratégias internas (hipóteses,
idéias, procedimentos, registros, desenvolvidos pelos alunos, para aprender a estrutura interna);
conteúdo significativo para o aluno.

Sabe-se que projetos são procedimentos m etódicos de média ou longa duração, em geral não é 
possível realizar um deles em menos de uma semana, a maioria deles pode nos envolver em 
pesquisas e produções de idéia durante meses. Assim, pode-se concluir que através de projetos o 
desenvolvimento da aprendizagem tem um  novo sentido.

“A aprendizagem baseada em projetos de trabalho se utiliza, na atualidade, em todos os 
níveis de ensino: fundamental médio e ensino superior, formação inicial, permanente... 
Apesar de que. entre nós, costum a ser realizada nos níveis infantil e fundamental. Pela 
história da formação dos docentes do Ensino Médio e articulação departamental dessas 
escolas, salvo propostas como a dos créditos de sintese e algumas experiências pontuais, 
não costumam ser realizados, quando seriam umas interessantes alternativas para enfrentar 
os problemas gerados pelas diversidades dos alunos dessa etapa” .(Hemandes, 1998, p .89).

Atualmente, a forma de entender as relações ensino-aprendizagem que se dão na escola, se 
modificou. Já se conhece o fato de que a atitude da criança, frente às situações de aprendizagem, não 
é de passividade. A ação lisica e mental da criança é determinante nos processos de desenvolvimento 
e aprendizagem que ocorrem dentro e fora da escola.

O Ensino é um processo dinâmico, instrucional. educativo possui uma ação didática 
organizada, é um a prática que transmite algum tipo de conhecimento ou informação.

A aprendizagem  é o processo através do qual a criança se apropria ativamente de conteúdos 
da experiência humana, daquilo que seu grupo social lhe transmite. Aprendizagem e 
desenvolvimento caminham juntos. E o ponto de partida para o desenvolvimento, quanto mais 
aprendizagem mais desenvolvimento, um a vez que os processos elementares de origem biológicas 
são necessários ao processo de aprendizagem. Se a aprendizagem é processo, a avaliação não poderá 
ser diferente. Avalia-se para verificar os avanços das produções dos registros, o erro é visto como 
parte da construção do conhecimento. Neste sentido, as investigações de Vygotsky trazem uma 
contribuição de fundamental importância. Ele observa que com o auxílio externo, todas as crianças 
podem fazer mais do que conseguiriam por si só embora apenas dentro dos limites impostos pelo 
seu grau de desenvolvimento. E conclui que o único tipo correto de pedagogia é aquela que segue um 
avanço relativamente ao desenvolvimento e o guia: deve ter por objetivo não as funções maduras, 
mas as funções em vias de maturação.

O Ensino Aprendizagem é um processo de internalização de conceitos elaborados 
sistematicamente, propiciando aquisição de novos conceitos; é no desenvolvimento que o ser 
humano cresce. A formação desem penha importante papel, propiciando à criança o acesso aos 
conhecimentos sistematizados ampliando os significados dos conceitos espontâneos. A criança 
absorve o conceito científico na escola, através da Educação sistematizada, partindo do abstrato para 
o concreto, j á  os conceitos espontâneos são adquiridos pelas m esm as interações no dia-a-dia. em 
suas experiências partindo do concreto para o abstrato. Segundo Vygotsky os conceitos não devem 
ser incorporados de forma pronta e acabada, nem  fora do contexto trabalhado. Deve haver uma 
interação entre os conceitos espontâneos e científicos para podermos trabalhar de acordo com sua 
realidade.

“Os conceitos são construções culturais, internalizadas pelos indivíduos ao longo do seu
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processo de desenvolvim ento’’.
Os atributos necessários e suficientes para definir uni conceito são estabelecidos por 
características dos elem entos encontrados 110 mundo real. selecionados como relevantes 
pelos diversos grupos culturais. E o grupo cultural onde 0 indivíduo se desenvolve, que vai 
fornecer, pois, o universo de significados que ordena 0 real em categorias (conceito), 
nomeados por palavras da língua desse grupo. (OLIVEIRA, 1992. p.28).

O processo de conhecimento acontece através de rupturas e transformações buscando a 
compreensão das contradições encontradas na sociedade, assim 0 conhecimento acontece pela 
interação meio-sujeito, mediado pela linguagem, pelos conceitos. Nessa perspectiva educacional, 
propiciar situações significativas de aprendizagem, em que 0 saber previamente construído pelo 
aluno na escola ou em seu cotidiano familiar e social seja resgatado e reelaborado. 
contextualizando-se o conhecimento formal.

O Currículo, para superar a polêmica sobre os conteúdos alienados e os de libertação, 
estabeleceu uma relação dialética entre eles. j á  que os dois tipos de conteúdos são de interesse dos 
educandos e da sociedade que nos “m antém ” . Torna-se necessário então que 0 educador e 0 
educando passem por único processo de transição, já  que ambos se sentem despreparados para fazer 
uma m udança radical, portanto gradativamente pretende se galgar até 0 ideal traçado pela 
comunidade escolar.

De acordo com o referencial Curricular Nacional pará Educação Infantil elaborado pelo 
Ministério da Educação e Desporto que resultou na publicação no documento Proposta pedagógica e 
currículo em Educação Infantil:

Considerando e respeitando a pluralidade e diversidade da sociedade brasileira e das 
diversas propostas curriculares de Educação Infantil existentes, este referencial é uma 
proposta aberta, flexível e não obrigatória, que poderá subsidiar os sistemas educacionais, 
que assim 0 desejarem, na elaboração ou na implementação de programas e currículos 
condizentes com suas realidades e singularidades. Seu caráter não obrigatório visa a 
favorecer 0 diálogo com propostas e currículos que se constroem no cotidiano das 
instituições, sejam creches, pré-escolas ou nos diversos grupos de formação existentes nos 
diferentes sistemas. Nessa perspectiva. 0 uso deste Referencial só tem sentido se traduzir à 
vontade dos sujeitos envolvidos com a Educação das crianças sejam pais, professores, 
técnicos e funcionários de incorporá-lo no projeto educativo da instituição ao qual estão 
ligados.

A visão do papel do professor também se transformou. Contemporaneamente, a palavra que 
melhor define 0 papel do professor é mediador. Hoje. o professor é definido como um  sujeito que 
realiza a mediação entre aprendiz e 0 objeto de conhecimento. O professor mediador precisa ainda 
construir sua competência, 0 único caminho é reflexão sobre a prática: reflexão permanente, em 
pequenos grupos, onde cada professor pode compartilhar com os colegas as atividades que realizou 
na classe, as leituras feitas, as dúvidas, os desafios e as dificuldades. O  educador comprometido 
consigo m esm o e com os outros leva em conta as características do aluno. E um m ediador que 
conduz 0 aluno à auto-aprendizagem. estimula o espírito da descoberta. O professor é mediador, atua 
na zona de desenvolvimento proximal. problematizada que se apresentam para ajudar na formação 
dos processos m entais. Os conteúdos são h is toricam ente  produzidos e reelaborados 
individualmente e coletivamente através das interações. Este é um sistema dinâmico, que precisa ser 
compreendido com  o processo em mudança e em desenvolvimento, em ação compartilhada. Por sua 
vez a escola deve s e r  dinâmica, interativa, tornando acessível o conhecimento historicamente 
elaborado, intensificando em seu interior as produções gráficas. Vygotsky defende a idéia de 
reconstrução, reelaboração por parte dos sujeitos e significados que lhe são transmitidos pelo grupo
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cultural.
A fo rm ação  tlc conceitos sc inicia na infância, sendo que as funções intelectuais superiores 

devérão estar plenamente desenvolvidas na adolescência. Para aprender um conceito é necessária 
além das informações recebidas do exterior, uma intensa atividade mental por parte da criança. Um 
conceito não é apreendido por meio de um treinamento mecânico, nem pode ser transmitido pelo 
professor ao aluno.

O ensino direto de conceitos é impossível e infrutífero. Um professor que tenta fazer isso 
geralmente não obtém qualquer resultado, exceto o verbalismo vazio, uma repetição de 
palavras pela criança, semelhante à de um papagaio, que simula um conceito dos conceitos 
correspondentes, mas que na realidade oculta um vácuo.(Vygotsky).

Vygotsky diz que o pensamento se origina segundo características de generalização passando 
pelos estágios: Ao sincretismo. da formação de complexos, formação de conceitos potenciais; 
conceitos científicos.

Sendo assim, o processo de elaboração do conhecimento está interligado com emoção, 
imitação e representação, o movimento, a linguagem, o outro e as interações.

Almejando alcançar os objetivos desejados na área educacional, buscando a realidade prática 
para elucidar os conceitos teóricos, refletiremos o planejamento dentro de uma concepção 
multidisciplinar. interdisciplinar e transdisciplinar.

A multidisciplinaridadc refere-se a uma justaposição de várias disciplinas que não estão 
ligadas e nem se com unicam  entre si. Ela apresenta-se como um trabalho determinado, sem impor 
ligação e coletividade, apesar de ter um  conceito diversificado a solução de um problema na 
multidisciplinaridadc só exige apenas informações ou empréstimos de conhecimentos, sem m udar a 
raiz dessas informações.

Tanto o multi quanto o pluridisciplinar realizam apenas um agrupamento. Intencionais ou 
não, certos módulos disciplinares sem relação entre as disciplinas (o primeiro) ou com 
algumas relações (o segundo): um visa á construção de um sistema disciplinar de apenas um 
nível e com diversos objetivos o outro visa á construção de uni sistema de um só nivel e com 
objetivos distintos, mas dando margem a certa cooperação embora excluindo toda 
coordenação.

Através da multi e pluridisciplinaridade estuda-se um  objeto cm vários panoramas sem haver 
interligação sobre os métodos e conceitos a serem utilizados neste estudo, porque a mesma 
representa apenas a sucessão de idéias, opções e produto que ocorre ou se faz ao mesmo tempo nas 
disciplinas.

A intcrdisciplinaridade perpassa todos os elementos do conhecimento, pressupondo a 
integração entre eles. Porém, é errado concluir que ela é só isso. A interdisciplinaridade está marcada 
por um m ovim ento ininterrupto, criando ou recriando outros pontos para a discussão. Já na idéia de 
integração, apesar do seu valor, trabalha-se sempre com os mesm os pontos, sem a possibilidade de 
serem reinventados. Buscam-se novas com binações e aprofundamento sempre dentro de um m esm o 
grupo de informações.

Apesar de não possuir definição estanque, a interdisciplinaridade precisa ser compreendida 
para não haver desvio na sua prática. A idéia é norteada por eixos básicos como: a intenção, a 
humildade, a totalidade, o respeito pelo outro. etc. O que caracteriza uma prática interdisciplinar é o 
sentimento intencional que ela carrega. Não há interdisciplinaridade se não há intenção consciente, 
clara e objetiva por parte daqueles que a praticam. Não havendo intenção de um projeto, podemos 
dialogar, in ter-relacionare integrar sem. no entanto estarmos trabalhando interdisciplinarmente.

Não existe um conceito único de interdisciplinaridade, de acordo com o determinado tempo
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histórico surgem novas idéias e assim chega-se à conclusão que a interdisciplinaridade não é parada 
“estanque” , ela gira em torno de vários saberes.

Nessa intencionalidade pretende-se analisá-la a partir do significado dos seus elementos 
constitutivos, ou seja, como este termo pode ser compreendido a panir do seu significado 
original. O term o interdisciplinaridade se compõe de um prefixo inter e um sufixo dade 
que ao se justaporem  ao substantivo ‘'disciplina” nos levam a seguinte possibilidade 
interpretativa, onde inter, prefixo latino, que significa posição ou ação intermediária, 
reciprocidade, interação (como ‘‘interação“ tem aquele fazer que se dá a partir de duas ou 
mais coisas ou pessoas mostra-se, pois na relação sujeito objeto). Por sua vez dade (ou 
idade) sufixo latino, guarda a propriedade de substantivar alguns adjetivos, atribuindo-lhes 
o sentido de ação ou resultado de ação qualidade, estado ou ainda, modo de ser já  a palavra 
disciplina núcleo do termo, significa a episteme, podendo também ser caracterizado como 
ordem que convém ao funcionamento de uma organização ou ainda um regime de ordem 
imposta ou livremente consentida (FAZENDA, 2001, p. 23)

Em suma, ser interdisciplinar requer um a atitude política e pedagógica que, demanda 
coragem, despojamento e muita dedicação. A interdisciplinaridade se dará através de aplicação de 
projetos nas áreas de conhecimentos.

A atitude interdisciplinar nos faz refletir sobre as incertezas e inseguranças da Educação 
Brasileira. É no interior subjetivo de cada professor que ocorre a interação desse processo, e é o 
subjetivo de cada um. que possibilitará o perfil interdisciplinar.

A interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das forças entre os especialistas e 
pelo grau de integração real das disciplinas, o interior de um projeto e especifico de 
pesquisa. “ Então ela exige uma postura crítica, reflexiva e ética; interdisciplinaridade exige 
pesquisa; interdisciplinaridade exige humildade e reciprocidade; interdisciplinaridade 
exige segurança do que fala e sabedoria; interdisciplinaridade exige competência 
profissional; interdisciplinaridade exige liberdade, querer bem ao aluno e disponibiliza o 
diálogo; ou seja, interdisciplinaridade compreende que a Educação é uma forma de intervir 
no mundo. Essa forma de intervenção se faz na individualidade e na coletividade de todos 
os envolvidos nesse processo. (J APIASSU, 1976, p. 74).

A Transdisciplinaridade vai além das várias disciplinas em torno de um  tema ou objetivo 
comum, estando ela entre as disciplinas, através delas e além das m esm as compreendendo o mundo, 
unindo todo e qualquer conhecimento. Esses conhecimentos giram em torno de uma cultura, onde 
transcendem -na a pondo de ampliá-la, recriá-la, e até m esm o modificá-la  porque a 
transdisciplinaridade reconhece a interdependência de toda realidade, sendo o resultado da 
interdisciplinaridade bem aplicada nas instituições educacionais. Então pode se dizer que ela é algo 
que ultrapassa o objetivo interdisciplinar sem parcialidade, somando axiomaticamente um conjunto 
com um  implicando necessariamente a holisticidade.

Transdisciplinaridade: coordenação de todas as disciplinas e interdisciplinas do sistema de 
ensino inovado, saber a base de uma axiom ática geral. Sistemas de níveis e objetivos 
múltiplos, coordenação com vista a uma finalidade comum dos sistemas.
(JAPIASSU. 1976, p. 74).

Na transdisciplinaridade não há o que inventar, e sim o que despertar, portanto se torna 
essencial a satisfação, o contentamento, o prazer, a ligação espiritual, afeição, gratidão, caridade, 
tendência, e sensibilidade para sentir a sua situação e a do outro, reconhecendo assim o direito de 
cada um, respeitando a"s diferenças. Quando se põe em prática esse preceito, muda-se o conceito de 
ser humano, substituindo a separação à competição pela cooperação e energia efetivando toda 
ciência, arte. filosofia e tradições da qualidade humanista, interpretada com sabedoria. Sabedoria
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essa que reconhece a realidade e não divide o hom em  do saber, tornando-o um ser superior.
Apud Joel Martins denomina de Transdisciplinaridade, onde trans-pode ser visto como um 
movimento, um salto para fora. Ultrapassando os limites qtie circundam a episteme eni 
ontologias regionais buscando a unidade do saber. (FAZENDA. 2001 p. 24).

Trata-se de urna postura atitudinal e de respeito pelas diferenças culturais e naturais do mundo 
presente. Empreendendo através dessa atitude a unidade do conhecimento. Pode-se então dizer que 
a transdisciplinaridade expressa, possibilita e pratica a holisticidade do conhecimento. Expressa 
porque se trata de uma necessidade coletiva, supondo agir criticamente sobre os saberes 
reorientando e projetando nosso destino enquanto educadores. Possibilita porque compreende o real 
de uma nova consciência através do exercício de uma nova práxis. Pratica porque alerta a 
contextualização da aproximação e complexibilidade do objeto.

C O N ST R U IN D O  A N O S S A ID E N T ID A D E

Para um  sonhar coletivo onde a instituição o professor, o aluno, os pais e a comunidade 
formem a Educação Infantil a que aspiramos faz-se necessário ações que adquiram um sentido 
social, humano, trazendo uma verdadeira autonomia através da concretização da prática de uma 
educação de qualidade, onde cada indivíduo tenha a oportunidade de exercer efetivamente sua 
cidadania.

Sendo assim, a escola não deve se limitar apenas ao cumprimento da instrução, mas 
principalmente a função de auxiliar no desenvolvimento na personalidade do aluno associando 
aprendizagem e afetividade no contexto escolar, favorecendo o desenvolvimento da capacidade 
criadora do aluno contribuindo para a sua inserção de forma crítica e construtiva na sociedade.

A  prática da Educação Infantil deve se organizar de m odo que as crianças desenvolvam as 
seguintes capacidades:

a) Desenvolver a imagem positiva de si. atuando de forma cada vez mais independente, 
com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações;

b) Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus 
limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem- 
estar;

c) Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua auto- 
estima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação 
social;

d) Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a 
articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e 
desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração;

e) Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez 
mais com o integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e 
valorizando atitudes que contribuam para sua conservação;

1) Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades;
g) Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita ajustadas às

diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser 
compreendido, expressar suas idéias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no 
seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade 
expressiva);
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h) Conhecer algumas m anifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, 
respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade.

Considerando-se as dificuldades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas da criança de zero 
a seis anos. a qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da 
cidadania devem estar embasadas nos seguintes princípios:

a) O respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças 
individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.:

b) O direito das crianças a brincar com o forma particular de expressão, pensamento, 
interação e comunicação infantil;

c) Acesso aos bens sócio-culturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das 
capacidades relativas à expressão, comunicação, interação social, pensamento, ética, e 
estética;

d) A socialização da criança por meio de sua participação e inserção nas mais 
diversificadas práticas sociais sem discriminação de espécie alguma;

e) O a tend im en to  aos cu idados  essenc ia is  associados à sobrev ivênc ia  e ao 
desenvolvim entode sua identidade.

A habilidade é um a espécie de inteligência capitalizada que decorre de competência já 
adquirida. Ex: ler é um a competência, saber ler bem c pausadam ente é um a habilidade. (Lê Bofert, 
p.21 Agir na urgência e decidir na incerteza). A habilidade está associada ao saber fazer, é a 
utilização mental ou física da ação. indicando a capacidade que adquiriu e apropriou-se dos 
conceitos científicos essenciais em cada área do conhecimento.

Neste processo a competência fundi a habilidade que constitui o “ saber fazer", “ saber - 
conviver” e o “ saber ser”, através da ação pedagógica interdisciplinar respeitando a identidade e 
diferenças, entender e ampliar fundamentos científicos desenvolver a criatividade, saber conviver 
em grupo, aprender a aprender, entre outros, fundamentais na educação infantil. A Competência, não 
reside nos recursos (conhecimento, capacidade...) a ser imobilizado, mas. na própria mobilização 
desses recursos. Pertence a ordem de saber imobilizar (Lê Bofert. p .21 Agir na urgência e decidir na 
incerteza).

E ST R U T U R A  DO PLANO DE EN SIN O  E EIXO S N O R T E A D O R E S.
O plano de ensino consiste num  roteiro organizado das unidades dialéticas a serem 

desenvolvidas no ano letivo sendo que atende certos requisitos: Objetivos, conteúdos, 
metodologias, recursos e avaliação.

Na Educação Infantil os planos de ensino estão fundamentados de acordo com a Proposta 
Curricular e com Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.

As temáticas abordadas no plano de ensino dividem-se em temas centrais e subtemas que são 
os eixos norteadores da proposta:

a) Form ação pessoal c social: De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (p. 11. V 2). “a capacidade das crianças de terem confiança em si 
próprias e o fato de sentirem-se aceitas, ouvidas, cuidadas e amadas oferecem segurança 
para a formação pessoal e social” ,

b) Identidade e Autonomia: Conform e R.C.N.E.I. (p. 13. V 2), “A identidade é um
conceito do qual faz parte a idéia de distinção de uma marca de diferença entre as 
pessoas, a começar pelo nome seguido de todas as características físicas, de modos de 
agir e pensar e da história pessoal. [...] A fonte original da identidade está naquele
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círculo de pessoas com quem  a criança interage no inicio da vida” .
Segundo R.C.N.E.I (p. 14. V 2). “A utonom ia é definida com o a capacidade de se 
conduzir e tom ar decisões por si própria levando em conta as regras, valores, sua 
perspectiva social, bem  como a perspectiva do outro. é. nessa faixa etária, mais do que 
um objetivo a ser alcançado com as crianças, princípios das ações educativas. 
C onhecer um a educação em direção a autonom ia significa considera r as crianças com 
seres com  vontade própria, capazes e competentes para construir conhecimentos, e. 
dentro de suas possibilidades e interferir no meio em que vive” .

c) C onhecim ento de mundo:
•  L inguagem  oral e escrita: De acordo R.C.N.E.I. (p. 117. V. 2). “A  aprendizagem da 

linguagem  oral e escrita é um dos elementos importantes para as crianças ampliarem 
suas possibilidades de inserção e de participação nas diversas práticas sociais” .
“ O trabalho com a linguagem se constitui um dos eixos básicos na educação infantil, 
dada sua importância para formação do sujeito, para interação com as outras pessoas, na 
orientação das ações das crianças, na construção de muitos conhecimentos e no 
desenvolvim ento do pensam ento” .
“ A educação infantil, ao prom over experiências significativas de aprendizagem na 
língua, por meio de um trabalho com a linguagem oral e escrita, se constitui em um dos 
espaços de ampliação das capacidades de comunicação expressão e de acesso ao mundo 
letrado pelas crianças. Essa ampliação esta relacionada ao desenvolvimento gradativo 
das capacidades associadas às quatro com petências lingüísticas básicas: falar, escutar, 
ler e escrever” .

•  Natureza e sociedade: Conforme R.C.N.E.I. (p. 163. V. 2). “O mundo onde as crianças 
vivem se constituem em um conjunto de fenômenos naturais e sociais indissociáveis 
diante do qual elas se mostram curiosas e investigativas. Desde muito pequenas pelas 
interações do meio social em que vivem, as crianças aprendem sobre o mundo, fazendo 
perguntas e procurando respostas as suas indagações e questões. Com o integrantes de 
grupos socioculturais singulares, vivenciam experiências e interagem num contexto de 
conceitos, valores, idéias, objetos e representações dos mais diversos temas a que têm 
acesso na vida cotidiana, construindo um conjunto de conhecimentos do mundo que a 
cerca” .
“ O eixo de trabalho denom inado N atureza e Sociedade reúne temas pertinentes ao 
mundo social e cultural. A intenção é que o trabalho ocorra de forma integrada, ao 
m esm o tem po de que são respeitadas as especillcidades das fontes, abordagens e 
enfoques advindos dos diferentes campos da Ciências Humanas e Naturais” . 
(Organização dos grupos seu modo de ser. viver e trabalhar. Os lugares e suas paisagens; 
Objetos e processos de transformações. Os seres vivos; Fenômenos da natureza;)

•  M ovim ento: Segundo R.C.N.E.I. (p. 15. V 2). “O movim ento é um a importante 
dim ensão do desenvolvimento e da cultura humana. As crianças se movim entam  desde 
que nascem, adquirem cada vez maior controle sobre seu próprio corpo e se apropriam 
cada vez mais das possibilidades de interação com o inundo. Engatinham, caminham, 
m anuseiam  objetos, experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seu 
movim ento. Ao movimentar-se, as crianças expressam sentimentos, emoções e 
pensamentos, ampliando as possibilidades do uso significativo de gestos e posturas 
corporais. O movimento humano, portanto, é mais do que simples deslocamento do 
corpo no espaço: constitui-se em uma linguagem que permite às crianças agirem sobre o 
meio fisicõ e atuarem sobre o ambiente humano mobilizando as pessoas por meio de seu 
teor expressivo” .
“Neste sentido, as intuições de educação infantil devem favorecer um ambiente físico e
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social onde as crianças se sintam protegidas e acolhidas, e ao m esm o tempo seguras para 
se arriscar a vencer desafios. Quanto mais rico e desafiador for esse ambiente, mais ele 
lhes possibilitará a ampliação de conhecimentos a cerca de si mesmas, dos outros e do 
meio em que vivem ”. (Possibilidades expressivas: Caráter instrumental).

•  Música: De acordo R.C.N.E.I. (p. 45 e 49. V. 2), “A m úsica  é a linguagem que se traduzem  
formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos, 
por meio de organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A música 
está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações: festas e comemorações, 
rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas, etc. Faz parte da educação desde há 
muito tempo, sendo que. j á  na Grécia antiga, era considerada com o fundamental para a 
formação dos futuros cidadãos, ao lado da matemática e da filosofia” .
“A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da expressão do 
equilíbrio, da auto-estima e autoconhecimento. além de poderoso meio de integração 
social” . (O fazer musical; Apreciação musical;).

•  Artes Visuais: Segundo R.C.N.E.I. (p. 85. V. 2), “As Artes Visuais expressam, 
com unicam  e atribuem sentido a sensações, sentimentos, pensamentos e realidade por 
meio da organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimensional como tridimensional, 
além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no desenho na escultura, na gravura, na 
arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes etc. O movimento, o equilíbrio, o ritmo, a 
harmonia, o contraste, a continuidade, a proximidade e a semelhança são atributos da 
criação artística. A interação entre os aspectos sensíveis, afetivos, intuitivos, estéticos e 
cognitivos, assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter 
significativo às Artes Visuais” .
“Tal com o a música. As Artes visuais são linguagens e, portanto, uma das formas 
importantes de expressão e comunicação humanas, o que. por si só. justifica sua presença 
no contexto da educação, de um m odo geral, e na educação infantil particularmente” . (O 
fazer artístico; Apropriação em artes;).

•  Matemática: Conforme R.C.N.E.I. (p. 207, V. 2), “As crianças, desde o nascimento, estão 
imersas em um universo do qual os conhecimentos m atemáticos são partes integrantes. As 
crianças participam de uma série de situações envolvendo números, relações em 
quantidade, noções entre espaço. Utilizando recursos próprios e poucos convencionais, 
elas recorrem a contagem e operações para resolver problemas cotidiano, como conferir 
figurinhas, marcas e controlar os pontos de um jogo. repartir as balas entre os amigos, 
mostrar com os dedos a idade, m anipular o dinheiro e operar com ele etc. [...] Fazer 
m atemática é expor idéias próprias, escutar as dos outros, formular e comunicar 
procedimentos de resolução de problemas, confrontar, argumentar e procurar validar seus 
pontos de vistas antecipar resultados de experiências não realizadas, aceitas erros, buscar 
dados que faltam para resolver problemas, entre outras coisas. [...] Nessa perspectiva, a 
instituição de educação infantil pode ajudar as crianças a organizarem melhor as suas 
informações e sua estratégias, bem como proporcionar condições para a aquisição de 
novos conhecimentos m atem áticos” . (Números e sistemas de numeração; Grandezas e 
medidas; Espaço e forma;)
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Visualizando Todo o Processo.

É indispensável ter clareza que a função social da escola pública é de garantir a apropriação do 
conhecim ento científico, social, natural e estético para todos, implementando ações pedagógicas 
que na sua totalidade, viabilizem condições para que os alunos se apropriem do conhecimento que 
possibilite produzir um a nova ordem de cidadania. Sendo que é um direito de todo ser humano de 
constituir em  uma das-condições essenciais para que todos se beneficiem, ou seja, uma Educação de 
qualidade. A função da escola pública se efetiva através do projeto participativo, respeitando as 
especificidades das relações de trabalhos participativos entre a equipe escolar, alunos, pais e
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comunidade bem com o a distribuição das ações e práticas pedagógicas, tendo claros os princípios 
conceituais pautados a seguir.

A inclusão na educação infantil, de fato é muito mais que estar no m esm o espaço, trocar 
experiências, socializar-se. É ser respeitado nas suas diferenças e não ter de se submeter a uma 
cultura, a uma forma de aprender, a uma língua que não é sua. E tam bém  se sentir parte do grupo, 
identificar-se com ele. É importante ressaltar que a visão que temos das pessoas irá direcionar nossas 
ações para com elas, e o preconceito com que elas são vistas as reduz a essa possibilidade de ser. O 
fato, por exemplo, de um a professora relacionar-se com o aluno que considera incapaz, que não tem 
condições de aprender devido as dificuldades pode predispô-lo à apropriação da característica de 
incapacidade como realmente sendo sua. de forma a colocar uma barreira na relação dele com o 
conhecimento escolar.

Em toda sua obra, Vygotsky destaca a importância do social na construção do sujeito. Enfoca 
com primazia a relação entre o desenvolvimento e a aprendizagem, defendendo que o 
desenvolvimento não se dá apenas num a dimensão biológica, m as principalmente, depende da 
aprendizagem que ocorre através das interações sociais. Para ele não existe diferença quanto aos 
princípios de desenvolvimento, mas existem particularidades na forma com o essas crianças 
aprendem. Sabe-se que a socialização é um dos objetivos da inclusão, porém não é o único. A partir 
do momento que o aluno ingressa na escola, ele precisa ser motivado a desenvolver suas habilidades 
e adquirir novos conhecimentos. O educador é um  agente importante na escola, pois é ele quem 
trabalha diretamente com  o aluno. E preciso estar com prom etido com todos aqueles que participam 
do processo ensino-aprendizagem ouvindo-os. propondo m udanças e exercendo a reflexão sobre a 
própria prática de ensinar e sua relação com as práticas sociais mais amplas. E a proposição de 
desafios que materializa o pressuposto de que não se pode pré-determinar o desenvolvimento de 
nenhum ser humano, portanto, desafiá-lo significa acreditar em suas potencialidades. Discutir a 
inclusão, nos remete necessariamente à possibilidade de participação efetiva de todos para que a 
cidadania possa ser assum ida em sua plenitude.

A avaliação na Educação Infantil refere-se muito mais do que avaliar o aluno na sua 
cognitividade. Ela deverá ser descritiva e diagnostica partindo de um registro observatório, de um 
processo contínuo e conceituai onde levará em conta a formação holística dos alunos dos Centros de 
Educação Infantil de Imbituba. A avaliação se dará através da expressão, concentração e 
desenvolvimento das habilidades que desenvolverão suas competências.

Segundo Luckesi (p.82). “ Para que a avaliação diagnostica seja possível é preciso 
compreendê-la e realizá-la com prom etida com a concepção pedagógica” .

Nesta abordagem formativa deve-se ter consciência de que não se trata de uma avaliação 
classificatória da criança, m as sim de mobilizar situações de aprendizagem. Isso significa que a 
relação das crianças com o ensino-aprendizagem devem estar interligados às habilidades oferecidas 
no seu cotidiano escolar.

“Assim como é constitutivo do diagnóstico médico estar preocupado com a m elhoria da 
saúde do cliente, também é constitutivo da avaliação da aprendizagem estar atentamente 
p reocupado  com  o cresc im en to  do educando . C aso con trá rio , nunca será 
diagnóstica” .(Luckesi, p.82)

Sendo assim, faz-se necessário que o educador deva ser um observador constante para 
analisar o que os alunos conquistaram, conquistam e conquistarão na construção constante de suas 
competências e habilidades.

UM C A M IN H O  A L T E R N A T IV O
Nesta proposta, considera-se de suma importância os aspectos econômicos, culturais, sociais e 

políticos, além dos conteúdos programáticos, por que esses aspectos em união com esses conteúdos
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centralizarão o hom em  como um  ser integral, onde essa integração proporcionará aos professores e 
alunos o estabelecimento relacionais entre disciplinas e assuntos reais da vida cotidiana, facilitando 
assim a compreensão real do ensino aprendizagem.

A unidade deve permitir e garantir a construção do conhecimento, globalizando a 
dinamicidade entre transformação e ação, reflexão e realidade. Entende-se aqui por conhecimento: o 
ato de compreender, questionar, conceituar e contextualizar as situações. É relevante destacar que a 
característica interdisciplinar da unidade é a de intencionar e nortear a ação. Devendo ser consciente 
e existente na relação do estudo com  a cultura social.

Conforme se procurou dem onstrar nesta proposta curricular, a interdisciplinaridade pode ser 
vista como uma nova perspectiva do processo de ensino aprendizagem, ou seja, um  princípio 
norteador de organização das estruturas pedagógicas representando assim, uma possibilidade de 
integração disciplinar, desafiando o profissional a transcender os estímulos e transições sociais, 
estabelecidos neste novo milênio.

mente

Ser integral holísti 
C o m p e t ê n c i a :

A ç ã o  \  
transdisciplinardo conhecimento''

H a b i l i d a d e :
- Internalização in terdiscip lina 

do conhecimento

Conceitos:
- Dialéticos, Psicomotricidade e 

biopsicosocial

Valores:
Ético, Moral, Cultural e Inclusivo

Eixos:
Formação Social e Pessoal, Identidade e Autonomia e 

conhecimento de Mundo
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A proposta curricular imbitubense na Educação Infantil é educar para com petências com o 
princípio de CORPO . ALM A . M ENTE com  prática Interdisciplinar voltada para que a criança 
seja um SER INTEGRA L, desenvolvendo o seu potencial cognitivo, afetivo e social.

É fundamental na competência humana, que o conhecimento que a pessoa tem nato e como 
interage na situação concreta desenvolvendo e am pliando as ação. criatividade, domínio, 
convivência e relação social que possibilitará a construção da sua história.

É nesse sentido, que as crianças e as com petências estabelecem relações entre algumas áreas 
do conhecimento, construindo novos conceitos, pensando, julgando, decidindo, propondo, 
respeitando a diversidade, os princípios éticos, morais, culturais, propostos através dos eixos 
norteadores sendo eles: Formação pessoal e social. Identidade autonomia e Conhecimento de 
mundo.
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ENSINO FUNDAMENTAL 
LÍNGUA PORTUGUESA

A escola para o povo só tem sentido numa nova forma de organizar a sociedade. Não é 
possível fazer uma escola para todos dentro de uma sociedade para alguns, ou seja, a 
democratização da escola precisa ser acompanhada de um novo projeto social, que supere a 
exclusão (Celso do S. Vasconcelos Para onde vai o pro fessor).

Objetivando que os paradigmas para a educação considerem que os alunos devam ser 
preparados para conviver numa sociedade em constantes mudanças, assim como devam ser os 
construtores do seu conhecimento e. portanto, serem sujeitos ativos deste processo onde a intuição e 
a descoberta são elementos privilegiados desta construção. Neste novo modelo educacional em que 
os professores deixam de ser os repassadores principais da informação, passando a atuar como 
mediadores do processo de aprendizagem, onde o aprender a aprender é privilegiado em  detrimento 
da memorização de fatos. Sendo assim, o aluno visto com o um ser total e como tal. possuidor de 
inteligências outras que não somente a lingüística e a lógica matemática, este documento apresenta 
uma síntese de longas discussões que devam ir ao encontro das diretrizes maiores da Proposta 
C u rr ic i \ l^^c jrn ^ i ju b a .  refletindo sobre o processo educativo de m odo interdisciplinar.

O documenttf está organizado de m odo a que os professores tenham acesso panorâmico à 
orientação teórica, metodológica, conteúdo e aprendizagem, e as concepções específicas da área de 
estudos da linguagem e da língua portuguesa.

C O N C E P Ç Ã O  DE M E T O D O L O G IA
A m etodologia de trabalho deve ser. em primeiro lugar entendida como uma orientação 

pedagógica, para que o processamento da prática, não seja dissociada dos princípios que regem a 
concepção de linguagem assumida.

A Proposta Curricular do Município de Imbituba. pretende ser um instrumento de 
transformações desejáveis em todos os seguimentos da sociedade, tendo o compromisso de um 
grupo e de sua caminhada em rumo de uma educação de qualidade e democrática. Assim a dinâmica 
das relações no âmbito escolar é que indicará os passos subseqüentes, pois são os acontecimentos 
cotidianos que estabelecerão marcos no processo.

O primeiro passo a ser tomado deve ser o de acabar com os papéis incumbidos ao professor e 
aluno pela sociedade capitalista. O aluno ser visto como um meru receptáculo do saber, enquanto o 
professor, a fome exclusiva do saber. Pela afirmação de PAULO FREIRE (1988). somente o caráter 
autoritário não deixa perceber que ninguém sabe tudo e não há ninguém, no mundo, que ignora tudo.

^Conform e afirma GERALDI (1985). o objetivo da educação não deve ser o de só “armazenar” 
informações, mas saber correlacioná-las e extrair conclusões a partir dessas correlações. E o texto 
(oral ou escrito) é. precisamente, o lugar das correlaçõesiJeonstruidó materialmente-com-palavras 
que o rgan izadas-em -un idades-m aiores-para-eo nstFu ir—informaçõe.s-cu]Q_sentido-somente—é_ 
coro-prccnsívelnaainidadaaU ) baLdo»texlQ. /^jb_x s —c \ / \

LUFT (1985). dejclara que é ingenuidade do professor achar que não possa aprender com os 
alunos. Assim como achar que a criança vai à escola para aprender, e aprender, entre outras coisas, a 
sua língua que fala desde os seus dois ou três anos.

PR E LIM IN AR ES
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rv"
[...] assim, a ingenuidade parte do pressuposto de que o aluno de língua materna é como 
um estrangeiro: não sabe a língua, tem de aprendê-la e aos professores cabe ensiná-la 
(LUFT, 1985, p. 48). '  ^  ^

Devem, professores e alunos, em todas as disciplinas, buscar o novo do diálogo
paralelo, um falante e os demais ouvindo, um respeitando o conhecimento do outro, pois a oralidade 
tam bém  é um a produção de texto. A  oralidade é o primeiro passo para o diálogo entre professores e 
alunos. E com o diálogo que ocorre o cruzamento de vozes que caracteriza o processo de integração /
interlocução entre p rofessores/a luno  e a luno /a luno .   __

£ » X O  £ b  A i o  « f «  *  * S S  «  J  O  T t  O  t  v ■ l *  q

E N S I ^ © W R E f « * l £ A e E M  DE L ÍN G U A  P O R T U G U E S A
O processo de ensino é uma transmissão de saberes,concebendo-se a sala de aula como lugar 

de integração verbal e. por isso m esmo, de diálogo entre sujeitos portadores de saberes diferentes. 
“ Ensinar é criar espaços para fazer valerem estes saberes silenciados para confrontá-los com os 
conhecim entos sistemáticos. M as nem sempre capazes de explicar fatos (CHIAPP1NI. 1997. p. 
21)” .

O diálogo deve ser constante em qualquer lugar, porém na sala de aula se faz presente de forma 
mais sistematizada, por meio do discurso de professores e alunos em aulas expositivas. debates, 
seminários, discussões, perguntas e respostas que podem com eçar por assuntos não previstos pelos 
conteúdos pré-estabelecidos. O importante é que se comece este diálogo e o professor saiba 
aproveitar essa oportunidade que surgiu para abrir uma boa conversa, e que o “novo” seja 
incorporado aos conhecimentos pré-estabelecidos.

O bom educador precisa preparar a criança para falar em público, assim como ajudá-la a 
adquirir confiança em si como falante nativo de uma língua e ensinar ao aluno escrever para uma 
vida profissional, com desembaraço e segurança. Ou seja. que todo professor leve os alunos a pensar 
com  clareza, a ordenar idéias, a pensar sem medo. com liberdade, com espírito crítico.

Todos os professores precisam admitir que o texto é a unidade de ensino/aprendizagem e vê-lo 
com a entrada para ocorrer diálogo com outros textos futuros. Vê-lo como um exercício para a 
reflexão crítica e imaginativa, e exercício de formas de pensamento mais elaborados e abstratos para 
a plena participação num a sociedade letrada. E admitir o aluno como um  produto de textos, concebê- 
lo com o participante ativo deste diálogo contínuo com textos e com leitores. Porém, professores não 
podem  ver a aprendizagem de língua materna somente presa a textos dos livros didáticos, é preciso 
trabalhar o mundo das palavras. U m a simples placa de trânsito é um  texto, que transmite uma 
comunicação.

SO U Z A FIL H O  declara que,
[...] linguagem e realidade não se distinguem mais. Descrever o significado de uma 
palavra é descrever o modo como é usada, e, descrever o modo como é usada é descrever 
as relações sociais e tom ar parte (1984, p. 57).

Segundo os PCNs, a escola precisa oportunizar aos alunos o acesso ao universo dos textos que 
circulam socialmente, assim como ensinar-lhes a produzí-los e a interpretá-los.

[...] isso inclui os textos das diferentes disciplinas, com os quais o aluno se defronta 
sistematicamente no cotidiano escolar e, mesmo assim, não consegue manejar, pois não há 
um trabalho planejado com esta finalidade. Um exemplo: nas aulas de Língua Portuguesa, 
não se ensina a trabalhar com textos expositivos como os das áreas de História, Geografia 
e Ciências Naturais; e nessas aulas também não. pois considera-se que trabalhar com 
textos é um a atividade específica da área de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997, p. 30).

Conseqüentemente, o aluno não é capaz de utilizar textos cuja finalidade é compreender um
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conceito, apresentar um a nova informação, descrever um problema, com parar diferentes visões de 
mundo, argumentar a sua teoria.

[...] e essa capacidade, que permite o acesso à informação escrita com autonomia, é 
condição para o bom aprendizado, pois dela depende a possibilidade de aprender os 
diferentes conteúdos. Por isso, todas as disciplinas têm a responsabilidade de ensinar a 
utilizar os textos de que fazem uso, mas é a de Língua Portuguesa que deve tom ar para si o 
papel de fazê-lo de modo mais sistem ático (BRASIL, 1997. p. 31).

Nas escolas, incluindo também as universitárias, é fundamental não só dar informações 
técnicas aos alunos, com o também, formação humanística e de cidadania através de leitura de 
diversos tipos: jornais, livros, poesias, crônicas, pois o indivíduo que não lê.tem dificuldades sérias 
de formação. E. muitas vezes, o desinteresse pelo ato de ler não se deve somente às dificuldades 
financeiras para a com pra de livros, é a falta de hábito da leitura que não vem  sendo trabalhada 
adequadamente desde as p r im e irasS & w èsco la res .

Deve-se portanto, ter bem claro, que não é só papel dos professores de Língua Portuguesa.- 
embora os mais responsáveis, trabalharem a leitura, a oralidade e a produção de textos.

Não é somente nas aulas de português que formam-se bons leitores, pesquisadores, homens 
críticos. M esm o porque, bons leitores, pesquisadores, críticos não se formam de uma hora ou de um 
dia para outro. Tudo começa aprimorando-se a leitura desde idtpí>6^Jniciais, no sentido de 
desenvolver uma leitura que busque um a compreensão do texto, dialogando com ele. recriando 
sentidos nela. estabelecendo relações e mobilizando seus conhecimentos para dar coerência às 
possibilidades significativas de texto, resumindo, desenvolver uma leitura compreensiva e crítica. 
Enfim, que o leitor seja o sujeito do processo de ler e não objeto.-reoep tácu ladeánforma^ões.

Falando-se em leitura, a oral, é constante na maioria das áreas de ensino e ela é um grande 
problema quando a preocupação de professor se volta basicamente para a performance do dizer. 
Assim, o bom  leitor passa a ser aquele que diz adequadamente o texto. Neste sentido, o aluno é 
orientado apenas com relação à dicção, entonação, pronúncia, ritmo, com prejuízo da significação.

N ão se pretende negar o valor das estratégias de leituras oral. A verbalização do texto é 
importante para que se consiga uma leitura fluente, e o treino desta habilidade é também papel de 
todos os professores, principalmente dos alfabetizadores. no entanto, é preciso estar atento para que 
o ato de ler vá além da simples verbalização. Essa estratégia deve ser entendida não na sua 
especialidade, mas enquanto parte de um  conjunto de procedimentos que poderão conduzir o aluno a 
uma leitura critica de texto.

E claro que cabe ao professor de português, em suas aulas, despertar o interesse e hábito da 
leitura, e um  dos primeiros passos tomados pelo educador é deixar de passar aos educandos textos 
“chatos” , aqueles desligados da realidade, dos interesses e necessidades dos alunos. E, 
principalmente, não fazer da leitura uma cobrança de quantos livros foram lidos num  bimestre ou 
ano. mas que o ler seja um ato de prazer, uma fonte de busca para novos conhecimentos.

Com o afirma LU FT (1985). as aulas de Português não podem ser vistas com o meras aulas para 
a m emorização de regras de linguagem. Aulas de português correspondem à leitura, comentários, 
análise e interpretação de bons textos.

Então, não se deve ensinar gramática nas aulas de Português? E impossível ensinar-se uma 
língua sem o estudo de gramática. A questão é com o ensiná-la. Deve ser de uma maneira natural, 
espontânea e não apresentar a gramática como sendo uma mera lista de regras normativamente 
imposta ao aluno, num método que normalmente, ignora variantes idiomáticas.

Pela afirmação de Luiz Fernando Veríssimo, é preciso respeitar algumas regras básicas para 
evitar vexam es mais gritantes, as outras são dispensáveis. “Escrever bem é escrever claro, não 
necessariamente certo (LUFT, citado por VERÍSSIM O . 1985. p. 18)” .

Para LU FT (1985. p. 19), “ importante é se habilitarem as pessoas a falar claro, escrever claro, 
de modo eficiente, utilizar com desembaraço e prazer seu bem pessoal mais íntimo: a língua. Isso é

39



que importa estudar, praticar, desenvolver; não regras de gramática.”
Não se pode ter a visão de que produzir textos é apenas criar belas e longas redações e somente 

nas aulas de português. E a redação, não pode ser vista com o uma atividade para treinos ortográficos 
ou de concordância; uma atividade isolada ou a produção final de um processo deslanchado pela 
leitura; ou ainda, redação não deve ser a maneira que o professor de português encontra para 
preencher o tempo de sua aula, m antendo o aluno ocupado e quieto enquanto escreve qualquer 
assunto que melhor convier ao educador. Produzir significa deixar o aluno criar livremente, 
crescendo em linguagem â medida em que mais cria seus próprios textos. Como declara LU FT 
(1985), deve-se. nas aulas, dar aos alunos oportunidades de crescer, de produzir o que realmente 
aprenderam. E que produzir seja um ato de prazer, a oportunidade de manifestar individualmente 
suas idéias e nunca seja a forma de corrigir os seus “erros” .

Produzir implica em alguém que produza. Conforme afirma GERALDI (1985). defrontam-se 
duas concepções de sujeitos capazes de produzir: um como fonte de seu dizer, aquele que é 
consciente no que declara, apropria-se de língua, atualiza-a no seu dizer, organizando seus 
pensamentos, transmitindo-os outros sujeitos. Por outro lado. há o sujeito assujeitado às condições e 
limitações históricas, produto do meio e da cultura que vive.

E necessário que todos os professores contribuam para que os alunos produzam seus textos 
com o sendo sujeitos ativos de sua própria história. Produção de textos deve ser visto, tanto pelo 
educador como pelo educando, como a oportunidade de escrever o que se sente, o que se aprendeu, 
os anseios, as dúvidas, o que se interpretou do tema em estudo.

Conforme afirma GERALDI (1985), o processo de ensino/aprendizagem, independente da 
área de conhecimento, não tem como acontecer sem a linguagem, pois os próprios conceitos se 
fazem com e na mesma, posta a trabalhar quer pelos aprendizes quer pelos educadores; sem a 
linguagem a construção e a transmissão são impossíveis.

Educar é preparar para a vida. O problem ai d<\educação está em educadores não ensinarem 
fazendo frases, com pondo textos, lendo e escrevendo o que o aluno tem prazer.mas o que melhor 
convier ao professor, à escola, ao sistema. Acrescentando, é tarefa da escola trabalhar a linguagem e 
adequá-la conforme as necessidades apresentadas pelos educandos, porém não é tarefa apenas do 
professor de Português, pois não é somente em aulas que se prepara o aluno para o exercício de 
cidadania.

O B JE T IV O S
A proposta discutida pelo grupo triu-feomo-mo-ior objetivCFquc o hom em  usufrua a linguagem 

fazendo dela uma ciência e arte. pois se sentirão efetivamente integrados nela e por ela. E quando a 
escola conseguir que a produção lingüística faça pleno sentido para seus alunos, ninguém mais terá 
motivos para se sentir desvinculado de sua própria língua materna. E lembrando que o pensamento e 
a linguagem não são coisas dissociáveis. Vejamos o que diz Vygotsky:

[...] a relação entre o pensamento e a linguagem não é uma coisa mas um processo, um 
movimento continuo de vai-e-vem do pensamento para a palavra, e vice-versa. Nesse 
processo, a relação entre o pensamento e a palavra passa por transformações que, em si 
mesmas, podem ser consideradas um desenvolvimento no sentido funcional (1995, p. 
108).

Se é a linguagem que organiza a nossa atividade mental, e se a linguagem tem um  caráter 
social, histórico e cultural, fluindo na sociedade, não adm itim os que as idéias sejam independentes 
de nossas mentes.

Considerando qfie a existência da linguagem só faz sentido dentro de um a moldura social; 
defendida por Mikhail Bakhtin. as línguas não são simples instrumentos de comunicação; elas são 
processos que se constituem entre interlocutores, assim, sua principal característica é a “dialogia” ,
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que é o principio de compreensão de todas as modalidades lingüísticas. O diálogo é a forma 
primordial da fala. estímulo externo que se desenvolve aos poucos a consciência do mundo e a 
consciência de si.

Enfim a complexidade da linguagem advém de suas funções na prática social efetiva, e é daí 
que ela terá suas modalidades, as crenças, os valores de que é impregnada. Todos os sentidos 
elaborados com a linguagem são resultado de ação coletiva.

A partir da compreensão da linguagem como interação o cidadão aceitará vozes diferenciadas 
e discordantes, prom ovendo um debate significativo, onde a criação tenha espaço efetivo, de uma 
forma saudável vai ampliar a compreensão do mundo, e a partir daí. ter um papel ativo no 
movim ento de edificação da cultura.

Nos tópicos a seguir pretende-se apresentar os objetivos gerais do ensino da língua m aterna de 
uma forma globalizada, de acordo com  as concepções expostas nesta proposta. Trata-se de 
desenvolver capacidades que devem , por extensão e integração, atuar em  todas as áreas do 
conhecimento e em todos os níveis:

a) Oportunizar o conhecimento de elementos para uma proposta de trabalho que se apóie em 
interdisciplinaridade. partindo do diálogo entre a Língua Portuguesa com outros campos 
do conhecimento dentro das disciplinas curriculares;

b) Criar espaço de interlocução em que se reflita sobre o processo de aquisição e 
desenvolvimento da linguagem;

c) Valorizar o pluralismo e a diversidade cultural presente em nosso Estado, reportando a 
história do Município de Imbituba para o dia-a-dia da escola, para que se compreenda 
melhor a história de cada educando;

d) Adotar um a nova perspectiva que renove o ensino-aprendizagem, na questão da 
valorização do sujeito dentro de suas competências e habilidades;

e) Democratizar a aceitação de outras formas de linguagens e de simbolização com o meio 
de expressão do conhecimento dentro da escola;

f) Encarar a linguagem com o meio privilegiado de ter acesso aos conhecimento 
indispensáveis para a formação do sujeito, tornando-o mais justo, autônom o e capaz, para 
enfrentar as mudanças bruscas do mundo.

C O N T E Ú D O S C U R R IC U L A R E S
No Ensino Fundamental, a Lei 9394/96 não altera, fundamentalmente, a estrutura curricular 

utilizada até então, ou seja. mantém a organização em núcleo com um  e parte diversificada. O que 
ocorreu foi a alteração na denominação de algumas disciplinas.

O ensino da língua materna Língua Portuguesa deverá prom over os caminhos para o 
conhecimento científico, como forma de interpretar o próprio homem, o mundo em que vive com 
suas diversidades culturais, históricas e dialetais, as condições econômicas e sociais, em sua 
realidade, preparando o indivíduo para a vida com  seus desafios e felicidades, assim com vistas à 
formação para a cidadania.

Dos conceitos a serem apropriados no âmbito da disciplina de Língua Portuguesa destacamos, 
em primeiro lugar, o de que toda língua é produção humana, construída historicamente nas e pelas 
relações sociais (historicidade) e. com o tal. é uma forma de ação sobre o outro e o mundo, marcada 
por um jogo  de intenções e representações. Entender a língua a partir dessa perspectiva pressupõe, 
também, a apropriação dos conceitos de:

a) Dialogia: cada sujeito é com plemento necessário do outro;
b) Polifonia: as vozes de que se constitui a língua;
c) Polisseníia: multiplicidade significativa da língua;
d) Interdiscursividade: relação entre os diferentes discursos;
e) Intertextualidade: um texto remete a outros textos (abertura e incompletude):
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f) Discurso: efeito de sentido produzido entre os intelocutores;
g) Textualidade: o que fazde um  texto um texto e não apenas uma seqüência de frases:
h) Texto: unidade de linguagem em uso;
i) Coerência: responsável pela unidade do texto:
j)  Coesão: manifestação lingüística da coerência.
A condição para que o aluno se aproprie desses conceitos é o trabalho, em sala de aula. com as 

práticas reais de uso da língua (fala/escuta leitura/escrita) e o trabalho com a reflexão sobre essas 
práticas (análise lingüística). Esses eixos de trabalho indicam, apenas, que podem os focalizar este 
ou aquele aspecto, esta ou aquela dimensão. Devem, porém, ser trabalhados de maneira simultânea 
ou alternada, tal com o ocorre na prática da língua.

j  . Neste m Hw ho^proeurou-se  explicar relações de força lingüística que há na sociedade e.
conseqüentemente, na escola.  — .------------ ________________________

a-^iüola-, trabalhar a língua materna é compromisso de todos ed u cad o re^ in d ep eh d en ted a \  
área de ensino, uma vez que é impossível a transmissão de conhecimentos sem a linmiagenu  ^

Professores e alunos têm a tarefa de olhar a palavra como o meio de expandir os sentimentos e 
as visões do m undo, desempenhando assim, o professor um papel conscientizador e transformador 
da realidade.

E com provado pela psicologia que todo ser humano é capaz de pensar, raciocinar e aprender. 
Assim como é comprovado pela sociologia que cada grupo social tem sua cultura, seus saberes, suas 
experiências de vida e é nesse meio social que a criança adquire seus primeiros saberes, 
principalmente a sua linguagem.

A lingüística mostra que não é preciso a criança entrar na escola e ser alfabetizada para 
aprender a sua língua materna, uma vez que a criança adquire conhecimento da sua língua desde os 
primeiros anos de vida. quando com eça a balbuciar suas primeiras palavras. A escola precisa ter 
com prom isso com a linguagem que a criança traz para a sala de aula. no sentido de ampliá-la e 
desenvolvê-la em diferentes níveis e situações.

E na educação que as crianças e adolescentes precisam ser preparadas para a cidadania. Com 
base no trabalho, propõe-se a todos os professores, não apenas aos de Português, terem 
com prom isso com esta preparação: ensinando seus alunos a lerem não m eramente as palavras, mas 
as entre linhas e compreendê-las: incentivando a constante leitura; juntos, educadores e educandos, 
fazerem do diálogo o principal meio de interação de conhecimentos e saberes diferentes; fazerem da 
produção de textos a oportunidade de expor as angústias, as dores, as alegrias, as dúvidas, as 
experiências e as visões do mundo; trabalharem as dificuldades sem ter como objetivo a nota. mas o 
aprender para a vida.

A escola deve ser o lugar de maior socialização, onde as crianças e adolescentes sentem-se a 
vontade para expor suas visões do mundo. Onde o professor e aluno, num discurso paralelo, traçam 
informações, comentam assuntos particulares e gerais, discutem futebol, enfim usem a linguagem 
segundo necessidades reais de comunicação.

Se a cada criança, que entra num a escola pública, é dado a oportunidade de expor seus anseios, 
suas dúvidas, seus sonhos os educadores estarão preparando um hom em  político capaz de deixar o 
individualismo de lado a ver o bem estar com um , coletivo, buscando uma sociedade mais justa, 
mais fraterna e mais humana.
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O-feN Sm O  P E  CIÊNCIAS

Estruturado de acordo com as necessidades específicas de cada momento, “o ensino de 
Ciências só chega à escola elementar em função de necessidades geradas pelo processo de 
industrialização" (D ELIZO IC O V  & AN G OTTI. 1992:24). que impõe uma formação capaz de 
atender e utilizar as novas tecnologias no processo produtivo industrial. Este tipo de ensino se 
restringia a form ar técnicos capazes de conhecerem as m odernas técnicas de pesquisa científica e a 
m an ipu la rem . com destreza, os produtos resultantes do progresso tecnológico e industrial.

A prática com um  no ensino de Ciências no Brasil, parece estar alicerçada em pressupostos que 
levam em consideração aspectos puramente acadêmicos, ou seja. bem distantes da realidade que 
cerca os alunos. A educação em Ciências demonstra privilegiar um  ensino que pouco contribui para 
a formação do indivíduo enquanto cidadão, ou seja. que seja significativo para a transformação da 
qualidade de vida que os avanços científicos podem determinar para uma sociedade. Dentre os 
fatores que contribuem para esta postura está alicerçada na formação deficiente de professores. 
“Essa situação faz com que os professores se escravizem a propostas de ensino de ciências que 
nada têm com a sua realidade e a de seus alunos e, o que é mais grave, pouco têm a ver com 
ciências ” (FR A C A L A N Z A et alii. 1994: 7)

O ensino de Ciências, no atual momento, baseia-se na jdéia  da unidade temática, onde os 
professores e alunos identificam os temas de interesses e vai ajustando o uso de conceitos científicos 
a temas que estão no cotidiano dos alunos.

Habitualmente, encontramos o conceito de Ciências como a interpretação artificial da 
natureza e o seu estudo possibilita ao hom em  conhecer a si próprio, entender as relações deste com 
os demais seres vivos, desvendar os fenômenos que acontecem no meio ambiente, enfim, o objetivo 
da Ciência é abrir caminho para que se possa viver com qualidade e dignidade.

Uma análise retrospectiva sobre os rumos dos m ovimentos de ensino em ciências, revelou 
que os apelos de renovação concentraram-se principalmente sobre a importância de se estimular o 
aluno a participar ativamente do processo ensino-aprendizagem. a buscar as respostas aos porquês e 
a aprender apensar.

Se pensarm os em um ensino de Ciências puramente acadêmico, que não leve em conta as 
necessidades e as realidades dos alunos além de seu interesse e curiosidade, não podemos sequer 
pensar que estamos ensinando Ciências. Ensinar é algo muito mais profundo que a simples 
transmissão de informações pré-determinadas, é antes de qualquer coisa criar condições para que a 
criança de hoje. seja no amanhã um a pessoa ciente nos diversos aspectos.

Os professores de Ciências têm sob a sua responsabilidade um a tarefa importante e difícil de 
construir socialmente o saber científico, que associado às atuais condições de trabalho 
insatisfatórias torna-se difícil. Para contornar os problemas e conseguir atingir os objetivos aos quais 
sempre estamos nos propondo, na situação de educadores, temos que usar muita boa vontade, 
criatividade, espírito crítico e científico, bom senso e algumas 'pitadas' de idealismo. Cada situação 
de ensino requer uma análise específica para determinar os caminhos que devemos tomar para 
alcançar os nossos objetivos de ensino. Portanto, os mecanismos, a metodologia, os caminhos para 
se ensinar serão diferentes.

Todo professor sonha com um aluno 'ideal' - que de acordo com o seu desenvolvimento 
cognitivo, não crie problemas, sabe de 'tudo', ajuda o professor, etc. Para Daisy de Oliveira, não 
podemos ter essa perspectiva, “se passarmos a interpretar o aluno como sujeito social, histórico e 
cultural, afastamo-nos daquela visão 'ideal'de um sujeito universal ” (1998:9). e compreenderem os 
que o aluno é um produto social do seu meio e. é preciso que o professor conheça e respeite essa 
diversidade, afastando-se de programas curriculares fechados e homogêneos.
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É preciso ensinar apoiados em dois pontos básicos: no primeiro, dando condições, criando 
situações, oferecendo oportunidades ao aluno para se desenvolver e ampliar suas capacidades de 
produzir o conhecimento; o segundo é eliminar as práticas de repressão e obrigatoriedade, onde o 
aluno é levado a 'aprender' um tipo de 'ciências', sem saber o porquê e qual a utilidade para o seu 
cotidiano.

Temos que trabalhar para renovar os cursos de Ciências no sentido de torná-los mais atrativos 
aos olhos do jovem , para que entenda a atualidade e necessidade do estudo de Ciências no seu dia-a- 
dia. Devem os buscar incentivar as habilidades e qualidades dos alunos, afim de torná-los críticos e 
participativos. A utilização de novos métodos e concepções de Ciências; valorização dos 
conhecimentos prévios dos alunos, trabalhar com  a realidade sócio-cultural, etc. não significa 
abandonar o estudo 'científico' das Ciências por uma ciência empírica, muito pelo contrário, é levar o 
estudo científico às condições e realidades dos nossos alunos. É construir a noção da importância da 
natureza, do desenvolvimento tecnológico e social para a vida. Hilário Fracalanza reforça a 
concepção de que o "ensino de ciências deve partir do conhecimento cpie as crianças possuem, • 
transformando-o em conhecimento científico e reconstruindo sua realidade dentro do contexto dos 
novos conhecimentos ” (1994:11).

Bizzo & Kawasaki, chamam a atenção para que o conhecim ento trazido pelas crianças para a 
escola seja confundido como o conhecimento estabelecido pela própria escola e reforçam que não se 
pode com eter dois erros iguais, "desprezar o conhecimento que o aluno traz ou, ao contrário, 
supervalorizá-lo a ponto de transformá-lo em meta máxima a ser atingida ” (1999: 28). Não se pode 
transformar essas idéias, trazidas pelos alunos, em verdades científicas, mas é preciso saber 
aproveita-las melhor e utilizá-las exaustivamente:

"Reconhecer as idéias cios alunos previamente aos episódios de ensino pode ser tomado 
como um elemento desencadeador da aprendizagem. Deste ponto de vista, fazer aflorar o 
conhecimento do aluno não seria apenas uma forma de despertar seu interesse pelo 
assunto, mas mobilizá-lo para a mudança " (BIZZO & KAWASAKI. 1999:31)

Há ainda uma concepção equivocada entre a maioria dos professores em não quererem 
realizar atividades práticas com os seus alunos, por simplesmente, confundirem participação e 
envolvimento ativo com 'bagunça'. Esta concepção errônea de alguns professores só contribui para 
aum entar o fosso existente entre o professor, o aluno e o processo de ensino-aprendizagem.

É preciso modificar a nossa prática e estabelecer uma nova prática pedagógica que valorize o 
aluno e respeite o seu cotidiano, dessa forma teremos um ensino de Ciências atualizado, envolvente 
e participativo:

"Nosso aluno pode e necessita começar a conhecer significativa e construtivamente os 
modelos explicativos das Ciências, sendo estimulado a fazer perguntas, colocar em prova 
suas ideias, aprender a trabalhar de forma cooperativa, compartilhando seus trabalhos. A o 
trabalhar Ciências a professora deverá oportunizar aos alunos uma aprendizagem 
ancorada em suas experiências diárias. Somente dessa forma os alunos terão condições de 
enriquecer seus esquemas mentais ” (VI EI RA. 1999:16).

F O R M A Ç Ã O  DE PR O FESSO R
Não se pode perdera  perspectiva da realidade do ensino de Ciências no Brasil que é por demais 

heterogêneo, principalmente em relação à formação de professores. E com um  nas cidades médias e 
pequenas termos professores leigos e sem nenhum a formação acadêmica, pedagógica e 
principalmente científica, o que dificulta uma ação mais ousada na prática docente. Esta situação
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parece ser um dos grandes desafios para a sociedade que é a formação de professores em quantidade 
e qualidade suficiente para atender à diversidade e à necessidade atual:

"Os cursos deformação, nas Faculdades de Educação não estão preparando professores 
habilitados para utilizar e produzir novas tecnologias na educação. Nesta formação de 
professores c preciso repensar o processo dc aprendizagem, buscando a génese do conteúdo 
a ser dominado pelo aprendiz, pondo a descoberto concepções pedagógicas inadequadas, 
dificuldades e possíveis vantagens de estratégias e métodos diferentes’'. (MERCADO, 
1999:45-46)

Durante a época das mudanças dos grandes projetos internacionais para projetos nacionais, 
passou-se a exigir um a formação rápida e generalista de Ciências para atender às novas exigências. 
Inicialmente para atender a esta nova demanda de professores de Ciências, verifica-se uma política 
de formação de professores, através das “ Licenciaturas Curtas” , que passaram a se disseminar por 
todo o país.

A implantação inicial desses cursos deveria se dar prioritariamente nas regiões onde houvesse 
uma maior carência dc professores e que teria uma vida curta até suprir a carência inicial. Porém, o 
que se verificou, é que esses cursos, que deveriam ter uma vida curta, se proliferam por todo o País. 
Hoje. um a grande parcela dos professores de Ciências que esta exercendo a sua função em sala-de- 
aula, são originários desses cursos de formação curta de professores.

“Constatou-se que a grande maioria destes profissionais estavam muito mal preparados para 
exercer suas funções em sala de aula. " (TER R A ZZA N , 1998:652). A lguns órgãos públicos de 
Educação passam a adotar uma política de cursos de capacitação para esses professores, mais uma 
vez verifica-se que os objetivos propostos não eram alcançados. O problema maior estava no sentido 
de. após os cursos, não terem um a política de 'formação contínua' e quando tentavam aplicar alguns 
dos conhecim entos adquiridos, m esm o que superficiais, sentiam dificuldades efetivas na sua 
implementação.

Nos grandes centros urbanos, em virtude do estrangulamento do ensino superior público por 
não conseguir atender a um a dem anda maior de professores, houve um  crescimento demasiado de 
cursos de formação de professores na rede privada de ensino, que tam bém  adotavam um ensino de 
qualidade duvidoso:

"São os professores formados nestes cursos de qualidade duvidosa que comporão o 
contingente de profissionais atuando nas disciplinas desta área durante as décadas 
seguintes. São eles também que se utilizarão dos projetos de ensino nacionais para o Ensino 
de Ciências que começam a entrar em aplicação nesta época ” (TERRAZZAN, 648)

Um outro ponto que causa preocupação, é o rápido processo de proletarização dos docentes 
em virtude da situação degradante da condição de ensino dos professores e que afetam diretamente 
as suas atividades de docência:

"Podemos afirmar que os professores enfrentam circunstâncias de mudanças que os 
obrigam, muitas vezes, a fazer mal o seu trabalho, tendo de suportar a critica generalizada, 
que, sem analisar as circunstâncias que os leva a tal ação, os considera como responsáveis 
imediatos pelas falhas do sistema de ensino ” (KULLOK, 1997:12)

Maísa Kullok. utilizando Nóvoa. afirma que existem três dimensões que são essenciais à 
formação do professor: “A preparação acadêmica, a preparação profissional e a prática profissional” 
(1997: 15). Essas d-imensões se dão no m om ento em que o professor busca o seu desenvolvimento 
pessoal através da reflexão crítica

Não se tem como omitir que “a educação em Ciências esteve sempre vinculada ao
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desenvolvimento científico e tecnológico do país ou região, e ao desenvolvimento científico 
mundial ” (D ELIZO IC Ó V  & A N GO TTI, 1992:23). As formas, os conteúdos de ensinar Ciências e a 
formação desses profissionais, atendiam a cada necessidade específica para aquela dada 
circunstância.

U m a grande parcela dos professores de Ciências, principalmente os que atuam na rede 
pública, foram formados em cursos de licenciaturas curtas no nosso caso específico, ou em 
faculdades privadas, que pela sua natureza são carentes de profissionais qualificados e de 
instrumentos necessários à melhoria do ensino. São instituições que não privilegiam um ensino de 
qualidade que contribui para que o professor possa exercer a sua função com  cidadania. Grosso 
modo, esses professores foram formados num entendimento de Ciência com o um objeto pronto e 
acabado, que cabe o professor repassar o conhecimento adquirido e construído por outros. A idéia 
reinante, porém equivocada, que tudo que é Ciências é exato e por conseqüência não é passível de 
mudanças.

E preciso qualificar adequadamente os professores de Ciências, além do conhecimento • 
profundo dos conteúdos de Ciências a serem trabalhados, se faz necessário que na formação docente 
ele possa conhecer a história e a filosofia das Ciências, aprender a conhecer e respeitar a história de 
vida dos estudantes que trazem as suas concepções para dentro da sala de aula e por último é preciso 
conscientizar o professor da importância da relação entre Ciências. Tecnologia e Sociedade.

Apesar dos cursos de Ciências se m odificarem para atenderem a determinadas necessidades. 
As novas tecnologias e os seus impactos nas sociedades não são ainda trabalhados a contento nos 
cursos de formação de professores, não existindo uma preocupação das Instituições de colocá-los 
em contato com  essas mudanças que afetam o mundo e. por conseguinte, a sala-de-aula.

M E T O D O L O G IA
A história da sociedade humana está intrinsecamente ligada á história da ciência.
A  ciência possibilita um m odo de pensar, de chegar a conclusões coerentes a partir de 

premissas, de questionar preconceitos, de estimular o equilíbrio entre novas idéias e as já  
estabelecidas.

A ciência é uma construção hum ana coletiva que sofre influência do contexto social, 
histórico e econôm ico da qual se encontra inserida, sendo assim, o conhecimento científico está em 
constante transformação, procurando sempre buscar o entendimento e a explicação racional da 
natureza, para intervir conscientemente.

Ensinar ciências naturais, metodologicamente, está cada vez mais difícil, pois a demanda de 
conhecimento produzido pelo homem é grandiosa. Por este motivo a m udança metodológica com 
inovações se faz necessária na compreensão e aquisição para termos um  ensino de ciências naturais 
adequada ao m om ento  em que vivemos.

O ensino de ciências naturais tem com o meta atender as necessidades cotidianas das pessoas 
ampliando seus horizontes e sua imaginação. Os conteúdos conceituais devem ser prazerosos, 
questionando, problematizando e contextualizando. valorizando o conhecimento prévio. O 
defrontamento com problemas do cotidiano leva a um ensino-aprendizagem de ciências naturais que 
o aluno seja capaz de construir conhecim entos sobre a natureza para que interfira, modifique no 
meio histórico social, identificando idéias, esclarecendo-as quando for necessário.

Para o aluno construir seu conhecim ento ele deve usar suas idéias prévias, que, claro, serão 
muitas vezes conflitantes com o conhecimento científico. Mas com base no conhecimento científico 
que ele vai ser capaz de esclarecer e aplicar novas idéias em situações diferentes, mas este Ensino de 
Ciências naturais só acontecerá se os alunos se defrontarem com seus próprios problemas.
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De acordo com  os PCN's, os conteúdos devem  ser conteúdos conceituais, conteúdos 
procedimentais e conteúdos atitudinais. pressupondo-se que tudo que for possível de aprendizagem 
na escola é conteúdo.

Conteúdos Conceituais pretende-se que à medida que o aluno aprenda a c o n h ece r . que passe 
a ter uma cultura geral, que possibilite que alguns temas sejam escolhidos por eles e. assim . 
aprofundá-los. Os conteúdos conceituais referem-se a fatos, conceitos, princípios sempre com a 
esperança que ao introduzir esses conteúdos, seja sempre contextualizado. que não envolva só 
memorização, mas que o aluno adquira motivação para aprender e perceba a importância do 
aprendizado permanente e ainda que re-elaborem esses conceitos e possam utilizá-lo quando 
necessário para em basar decisões conscientes e autônomas.

Os conteúdos procedimentais consiste em  aprender a fazer, em saber enfrentar as mais 
variadas situações e trabalhar em equipe. Os conteúdos procedimentais incluem técnicas, 
habilidades e métodos. É imprescindível que a escola seja um ambiente fundamental de socialização 
e que se criem situações para que eles aprendam a conviver, promovendo situações que permitam 
conhecer, com preender outros pontos de vistas, respeitar diversidades e limitações, cooperar, 
reconhecer a interdependência e aprender a administrar conflitos. Para isso. pretende-se que o aluno 
desenvolva habilidades nos técnicos de estudo(observar), pesquisar em diversas fontes, no 
desenvolvimento de hipóteses, no reconhecimento de problemas, na análise de dados e no 
estabelecimento de conclusões.

Os conteúdos atitudinais consistem em aprender a ser oportunizando o desenvolvimento de 
habilidades e competências, e da personalidade e autonomia, que desenvolva mental e socialmente, 
viabilizando o pleno exercício da cidadania. Os conteúdos atitudinais. então, referem-se ao 
comportamento no aprendizado dos conteúdos procedimentais e conceituais, tais como: 
pontualidade nas tarefas, organização nos trabalhos, respeito aos colegas e professores, estar atento 
às aulas.

O professor atua como m ediador ente conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais 
proporcionando aos alunos falar e ouvir com coerência. A organização também é um a tarefa do 
professor para que as aulas sejam mais dinâmicas e oportunize aos alunos a construção significativa 
e atribua sentido aquilo que aprendem, o que promove seu conhecimento pessoal, contribuindo para 
o seu desenvolvimento e socialização.

O professor com o gestor, deve planejar, produzir e executar a prática educativa, no processo 
ensino-aprendizagem em ciências naturais. Deverá valorizar seu desempenho presencial em sala- 
de-aula. atuando na orientação das atividades (observação, experimentação, leitura, interpretação), 
explorando o conhecimento prévio, sejam esses conhecimentos constituídos por idéias 
cientificamente corretos ou não.

Partindo do pressuposto que há um conhecimento científico universal, o professor deverá 
fazer a mediação entre o conhecimento prévio e o conhecimento escolar. A realidade local da 
comunidade em que o estudante vive deve ser respeitada e valorizada como elemento polarizador da 
aprendizagem.

C O M P E T Ê N C IA S E H A BILID AD ES
Representação e comunicação

•  Desenvolver a capacidade de comunicação.
•  Ler e interpretar textos de interesse científico e tecnológico.
•  Interpretar e utilizar diferentes formas de representação (tabelas, gráficos, expressões, 

ícones...).
•  Exprimir-se oralmente com correção e clareza, usando a terminologia correta.
•  Produzir textos adequados para relatar experiências, formular dúvidas ou apresentar
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conclusões.
•  U tilizaras tecnologias básicas de redação e informação, com o computadores.
•  Identificar variáveis relevantes e selecionar os procedimentos necessários para a produção, 

análise e interpretação de resultados de processos e experimentos científicos e tecnológicos.
•  Identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para aperfeiçoamento da leitura, 

da compreensão e da ação sobre a realidade.
•  Identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de variáveis, representados em 

gráficos, diagram as ou expressões algébricas, realizando previsão de tendências, 
extrapolações e interpolações e interpretações.

•  Analisar qualitativamente dados quantitativos representados gráfica ou algebricamente 
relacionados a contextos sócio-econômicos. científicos ou cotidianos.

Investigação e compreensão
•  Desenvolver a capacidade de questionar processos naturais e tecnológicos, identificando 

regularidades, apresentando interpretações e prevendo evoluções.
•  Desenvolver o raciocínio e a capacidade de aprender.
•  Formular questões a partir de situações reais e com preender aquelas já  enunciadas.
•  Desenvolver m odelos explicativos para sistemas tecnológicos e naturais.
•  Utilizar instrumentos de medição e de cálculo.
•  Procurar e sistematizar informações relevantes para a compreensão da situação-problema.
•  Formular hipóteses e prever resultados.
•  Elaborar estratégias de enfrentamento das questões.
•  Interpretar c criticar resultados a partir de experimentos e demonstrações.
•  Articular o conhecimento científico e tecnológico numa perspectiva interdisciplinar.
•  Entender e aplicar métodos e procedimentos próprios das Ciências Naturais.
•  Com preender o caráter aleatório e não determinístico dos fenómenos naturais e sociais e 

utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculo de 
probabilidades.

•  Fazer uso dos conhecimentos da Física, da Química e da Biologia para explicar o mundo 
natural e para planejar, executar e avaliar intervenções práticas.

•  Aplicar as tecnologias associadas às Ciências Naturais na escola, no trabalho e em  outros 
contextos relevantes para sua vida.

Contextualização sócio-cultural
•  C om preender e utilizar a ciência, como elemento de interpretação e intervenção, e a 

tecnologia com o conhecimento sistemático de sentido prático.
•  Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e equacionar 

questões sociais e ambientais. o
•  Associar conhecimentos e métodos científicos com a tecnologia do sistema produtivo e dos 

serviços.
•  Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo seu papel na vida 

hum ana em diferentes épocas e na capacidade hum ana de transformar o meio.
•  C om preender as ciências como construções humanas, entendo como elas se desenvolveram 

por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento 
científico com a transformação da sociedade.

•  Entender a relação entre o desenvolvimento de Ciências Naturais e o desenvolvimento 
tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que se propuser e se propõe 
solucionar.

•  Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais, na sua vida pessoal, nos 
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.
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CONSIIM&RAÇÕES*SOBRE-A-E GEOGRAFIA 
E “S ü7^-eeN  GE P ÇÃO-TE ÓR4C A

Nós seres humanos, precisamos realizar inúmeras ações para atender as nossas necessidades, 
aspirações e conveniências, enquanto seres humanos. A produção da existência é feita por um  
conjunto de ações coletivas e interligadas que constituem o processo social do trabalho. Os hom ens 
se apropriam da natureza por meio do trabalho e utilizam os recursos que ela lhes oferece. Para 
produzir sus existência, eles modificam e transformam a natureza.

Nessa medida e ao mesmo tempo, os homens estão produzindo seu espaço de vida, o espaço 
geográfico. Assim o espaço em que vivemos foi criado por nós integrantes da sociedade, mediante o 
nosso trabalho e sobretudo graças ao trabalho das sucessivas gerações que nos antecederam.

A partir dos estudos iniciados nesta proposta e reflexões feitas através de alguns referenciais 
teóricos, é questionada a prática pedagógica dentro dos estudos de Geografia. Não é mais aceitável 
aquele conteúdo dissociado da realidade do aluno. O que se pretende é garantir através dós 
conteúdos programáticos meios e maneiras de se apropriar do conhecimento geográfico a partir da 
realidade dos educandos para que estes sejam contagiados pela disciplina e encontre nesta, 
significado para o seu cotidiano.

Estudar o município é importante e necessário para o aluno, na medida em que ele está 
vivendo. Ali estão o espaço e o tempo delimitados, permitindo que se faça a análise de 
todos os aspectos da complexidade do lugar. (...) É uma escala de análise que perm ite que 
tenhamos próximos de nós todos aqueles elem entos que expressam as condições sociais, 
econômicos, políticas do nosso mundo. É uma totalidade considerada no seu conjunto, de 
tosos os elementos ali existentes, mas que, como tal, não pode perder de vista a dimensão 
de outras escalas de análise. (CALLA1; ZARTH, 1988, p. 11)

Então, o professor com uma consciência mais critica de sua tarefa frente a sua disciplina, vai 
aguçar no aluno o gosto pelo m undo geográfico e ele perceberá que estará contribuindo para formar 
cidadãos críticos, participativos e com possibilidades de atuar e participar das situações problemas 
do m undo de hoje.

Entende-se que no processo atual, onde se enfatiza a globalização, faz-se necessário estudar a 
localidade dentro de contexto maior, enfatizando as diferenças e semelhanças regionais: cultura, 
tradições, linguagem e hábitos não esquecendo que neste espaço fazem parte, habitante, identidade e 
lugar. Com esse entendimento torna-se fácil com preender o mundo com o qual estamos 
relacionados. Por outro lado. O sistema capitalista é impulsionado a partir da relação de produção. 
Desse m odo o processo de acumulação do capital influi na estrutura espacial, refletindo no grau de 
desenvolvimento das forças produtoras regionais. (SANTACATARINA, 1998)

O município de Imbituba. pretende voltar seus esforços no desenvolvimento do turismo, 
sendo que para isto, apresenta um  potencial turístico invejável, dunas, praias, lagoas, sambaquis, 
matas nativas.... oferecendo pré-condições para proporcionar um  bom nível de desenvolvimento, 
fazendo com que sua população tenha acesso a novas possibilidades de renda e que o município não 
tenha números crescentes de desempregados. Portanto, a Geografia estudada nas escolas deverá 
focalizar estas possibilidades, especialmente, voltadas para o turismo, para o desenvolvimento 
sustentável, para o meio ambiente. Seja no centro da cidade, seja nos bairros, terão que enfrentar 
juntos, desafios como: o que fazer para mantermos os nossos rios. lagoas e mares sem poluição e sem 
contam inação? Com o podemos tratar a questão do lixo e seu arm azenamento? Como garantir água 
tratada para todos? Alimentos saudáveis? Como gerar em pregos através do turismo sem prejudicar o 
multiculturalismo e sem prejudicar a educação de crianças e jovens?  Como preservar as reservas 
naturais e a biodiversidade? Questões como essas não são com promissos apenas dos governantes.
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são com prom issos de todos e da Geografia enquanto ciência social. Construir uma prática 
pedagógica onde a Geografia passa ser uma disciplina interessante, que tenha a ver com a vida e não 
apenas com dados e informações que pareçam distantes da realidade e na qual se possa compreender 
o espaço construído pela sociedade, com o resultado da interligação entre o espaço natural, com 
todas as suas regras e leis. com o espaço transformado constantemente pelo homem.

Sabe-se que novas ações interferem no ambiente, seja em uma vila. um bairro, um a cidade. 
Seja na zona rural ou zona urbana. Por isso é preciso pensar com o contribuir para a qualidade de vida 
e para a construção da cidadania consciente e atuante. Precisamos pensar que temos direitos, que 
precisamos fazer valer, porem, temos deveres que temos que cumprir. O exercício da cidadania 
valerá apenas, se os nossos direitos e deveres, políticos, sociais e naturais sejam desenvolvidos para 
equalização de um ambiente saudável, sustentável e dinâmico, forem respeitados.

A escola tem um  compromisso social muito sério no papel da cidadania. Os ambientes 
escolares devem ser revistos para que a interdisciplinaridade e os temas transversais possam fazer 
parte desse processo. A Geografia do mundo deve fazer parte das salas de aula. porem deverão ser 
mais enfatizadas questões regionais, pois fazem parte do cotidiano e da realidade do educando.

A participação efetiva de toda a comunidade torna-se necessária para que o espaço escolar 
planejado e preservado seja objetivo de todos. A região deve adaptar os livros didáticos a sua 
realidade e tê-los como meios e não com o fim. O livro deve ser um instrumento de apoio à prática 
pedagógica e profissional, que está à frente dessa concepção metodológica, um mediador, 
pesquisador e incentivador dos valores éticos e morais. Andrade, ao falar dos livros didáticos usados 
em Geografia, diz que:

Além de melhorados em seus níveis pedagógicos e científicos, devem ter uma orientação 
mais regional, a fim de que os estudantes comecem a aprendizagem a partir da paisagem 
com que convivem, que visualizam diretamente e daí possam partir para a análise de 
paisagens nacionais e internacionais. A Geografia não pode ser ensinada a partir de 
grandes concepções e generalizações. Ela deve dar maior atenção à produção do espaço, 
nos vários estados. (ANDRADE, 1989, p.62)

A Geografia ensinada hoje. não pode só fazer parte do contexto social, hierarquizada, mas 
deve fazer parte do contexto escolar, das situações regionais do dia-a-dia. da realidade presente. E o 
professor de Geografia deve. segundo Andrade.

Dispor de um quadro teórico em que possa analisar tanto as condições do meio natural, 
submetidas também a um processo dinâmico, como conhecer bem a estrutura da 
sociedade em que vive, dividida em classes sociais.(ANDRADE, 1989, p.33)

ensinar uma geografia mais interessante dinâmica e útil, tornando a relação 
ensino-aprendizagem gratificante e prazerosa. Para isso. é importante:

•  A proxim ar o discurso geográfico do dia-a-dia dos estudantes;
•  Romper com a dicotomia, geografia física, geografia humana;
•  Discutir novas temáticas (atualizando as antigas) e incorporar ao nosso instrumental as novas 

tecnologias que têm surgido com a revolução técnico-científico;
•  Oportunizar ao aluno novos conceitos fazendo novas e mais aprofundadas correlações, 

adotando diversos procedimentos e atitudes.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais e suas diretrizes é necessário, entre 
outras coisas:

•  Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercícios de 
direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando atitudes de solidariedade, cooperação

' Precisamos
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e repúdio as injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito.
•  Conhecer e valorizar a pluralidade do patrim ônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 
discriminação baseada em diferenças culturais de classe social, de crenças de sexo, de 
etnia e outras características individuais e sociais.

•  Utilizar diferentes linguagens verbal, musical, matemática, plástica e corporal, como meio 
para produzir, expressar e com unicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções 
culturais.

•  Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 
construir conhecimento.

•  Conhecer o próprio corpo e dele cuidar, adotando, hábitos saudáveis como um dos 
aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade em relação a sua 
saúde e a saúde coletiva.

•  Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolve-los utilizando para 
isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 
selecionado procedimentos e verificando sua adequação.

Além disso é necessário ainda, conhecer as transformações do território que compreende o 
município de Imbituba tanto pela natureza como pela ação antrópica e desta forma permitir a 
reflexão dos alunos sobre o meio em  que vivem e perceber a dinâmica porque passa a paisagem de 
imbituba e as relações sócio-econômicas imbricadas - com o a comunidade tem suas necessidades 
satisfeitas?

“(...) ao mesmo tempo em que se estuda o lugar, ele tem de estar referido a uma identidade 
nacional, que é, por exemplo: o Brasil, a sua história, o seu espaço, acontecendo num 
determinado ponto do território '’. (SANTA CATARINA, 1998).

A ideologia im pregnada na sociedade serve com o fator agravante de domínio das classes 
dominantes. A família as igrejas, as escolas são, juntam ente  com outros segmentos sociais, 
aparelhos ideológicos do Estado. Esses segmentos são responsáveis diretos pelos processos de 
inclusão e exclusão social.

Em outros tempos, acreditava-se que a geografia de um lugar era estável, as condições 
climáticas, a hidrografia, o relevo sempre seriam do mesmo jeito. Temos percebido alterações 
constantes no clima. A natureza parece não estar dando mais conta de cumprir seu papel: o ar está 
cada vez mais poluído, as chuvas estão cada vez mais escassas e em conseqüência os rios estão cada 
vez mais secos e já  não suprem mais as necessidades de toda a população e a qualidade da água que 
temos não é a m esm a de tempos atrás.

Hoje a escola não pode mais ser entendida com o lugar de exclusão, mas de formação social e 
profissional igualitária para todas as classes sociais. Ela deverá trabalhar os conceitos sociais, que 
transformem os interesses comuns em ideais da maioria.

Não podemos desconsiderar a bagagem  cultural para a construção do cotidiano. Hoje, é difícil 
aceitar uma concepção de Geografia estável e imutável, pois sabemos que os próprios fenômenos 
naturais e o hom em  modificam o meio. E imprescindível observar as mudanças ocorridas no meio 
ambiente local, o que foi transformado ou distribuído pela ação do homem, o que foi preservado e 
sobreviveu ao longo dos anos.

“O homem no decorrer de sua história, não apenas acumula experiência, como também 
inova, (...). a inovação pode ser lenta ou rápida, pode dar-se numa pane ou no espaço total, 
mas sempre há uma transformação. A relação do homem com a natureza é progressiva, 
dinâmica, podemos dizer que é reciprocam ente progressiva. A natureza vai registrando, 
incorporando a ação do homem, dele adquirindo diferentes feições do respectivo 
momento histórico” . (SANTOS, 1997)

54



Portanto, o repensar sobre com o entendem os o espaço e a relação da produção cultural nesse 
espaço é primordial para o desenvolvimento critico de nossa sociedade.

C O N S ID E R A Ç Õ E S  SO BRE OS C O N T E Ú D O S P R O G R A M Á T IC O S -
O processo de alfabetização, dá-se no início da escolaridade da criança, e para ajudar o aluno a 

desvendar os códigos é necessário que o professor utilize os mais diversos recursos possíveis. Nesse 
contexto, a geografia torna-se um componente que possibilitará ao aluno a ler e escrever e 
com preender o m undo da vida. decodificando a realidade sob o olhar espacial e localizando-se 
dentro deste espaço.

Para que o aluno entre em contato com a cartografia e saiba utilizá-la faz-se necessário que 
ele construa esse conhecimento desde as séries iniciais, onde ele utilizara os conceitos da vivência da 
sua vida cotidiana para representá-la por meio de plantas da sua classe, da sua escola., da sua rua. seu 
bairro, localizando dentro deste meio e com preendendo-se como parte de um todo. Para apropriar-se 
deste conhecimento o aluno deverá contar com a mediação do professor que irá fornecer ao aluno as 
condições de aprender a fazer fazendo.

Esses mapas (plantas) não poderão ser uma construção momentânea, deverá ser um trabalho 
que se realizara durante todo período escolar, num a dimensão de ir e vir que vai acrescentando 
novos conceitos e complexificando cada vez mais.

Estudar o lugar em que se vive, suas características particulares, seu contexto histórico e 
geográfico, suas diferenças naturais e compará-las com as particularidades do estado, país ou 
m esm o do mundo, é perceber-se com o parte de um todo que apesar das diferenças formam um 
conjunto único.

O caráter interdisciplinar desta proposta nos permite aproveitar fatos que marcaram nossa 
história para acrescentarmos os conhecimentos geográficos. Ex: A história do nosso município 
conta que os açorianos chegaram em 1748 vindos das ilhas dos Açores e da madeira e que 
cultivavam a agricultura e a pesca. Neste caso. podemos incluir neste contexto um  estudo 
cartográfico pesquisando no m apa a localização exata das ilhas, a que continente elas pertencem, seu 
tamanho territorial, condições climáticas, etc.

“A interdisciplinaridade corresponde a necessidade de superar a visão fragmentada do 
conhecimento, na tentativa de se estabelecer articulação e coerência no processo de 
aprendizagem. Isso significa para o estudo da Geografia uma compreensão integrada doa 
fatos ou fenômenos estabelecidos entre a sociedade e a natureza, o que proporciona uma 
aproxim ação da rea]idade‘\(D A R IN ; MEDEIROS, 1997)

Sendo Imbituba uma cidade portuária faz-se necessário estudar a localização exata do porto 
dentro do município, sua extensão territorial, o que é exportado e importado através do porto, no que 
ele contribui para a economia do município.

“O município como um lugar de vivência pode ser considerado o objeto de estudo neste 
momento. Ele ode construir a fonte de informações e o conteúdo a ser trabalhado. Por 
exemplo: ao estudar o município em Santa Catarina ( como em qualquer outro estado) 
deve-se considerar o espaço local e a sua posição no espaço maior, isto é, no interior do 
Estado do Brasil”. (SANTA CATARINA, 1998).

Entende-se que a lógica do desenvolvimento é igual para todas as localidades, porém cada 
lugar reage de acordo com as suas particularidades e influências internas e externas.

O município de Imbituba tem características similares a muitos outros municípios do litoral
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no entanto, suas influências internas e externas permitem que seja mais ou menos desenvolvidas, ein 
alguns pontos. Por exemplo: Imbituba tem um a quantidade grande de belas praias, que ainda, por 
motivos diversos não são conhecidas m undialmente, isso impede que seu desenvolvimento na área 
turística não seja muito significativo, apesar de ter potencial para isso. Enquanto que outros com 
m enor núm ero de praias e. as vezes, até m enos qualificadas possuem um  turismo intenso, baseando 
sua econom ia neste tipo de atividade.

Recentemente Imbituba recebeu o título de “capital Nacional da Baleia Franca” . Este título 
com certeza ajudará a divulgação do nosso município para que se propague com maior velocidade e 
que o turismo em nossas praias aumente significativamente nos próximos anos. Para isso, devemos 
proporcionar um a infra-estrutura capaz de atender a todos as necessidades dos turistas: fácil acesso 
as praias, locais apropriados para observação de baleias, passeios ecológicos e históricos...

A Baleia Franca já  foi. no passado, a principal atividade econôm ica do município. Por volta de 
1796 a pesca da baleia era a maior fonte de renda do povo imbitubense. era necessário matá-las para 
que nós sobrevivêssemos. I loje a baleia volta a entrar em nossa história e com igual ou maior 
importância que antes. Agora não mais com a sua morte, mas com sua vida. A preservação da espécie 
é hoje. um a plausível realidade.

Atualmente nossa economia está praticamente baseada no comércio, no porto, na pesca e na 
agricultura. Pois nossas influências internas e externas possibilitam o desenvolvimento dessas 
atividades econômicas. Sendo que nos últimos contamos tam bém  com a carcinicultura (criação de 
cam arões em cativeiro) ainda em  pequena escala. Esse processo deve ser construído ao longo da 
vida escolar sendo aprofundado na medida cm que se avança nas séries. O que se pretende é que o 
aluno chegue no final das séries iniciais conhecendo o mundo em que está inserido dentro de uma 
perspectiva global. Tendo conseguido se localizar dentro do município, do estado e do país e 
definido o conceito de uma unidade nacional, e que se reconheça como parte integrante e 
fundamental deste espaço.

CLP 5
O EN SIN O  DE G E O G R A FIA  NO EN SINO  F U N D A M E N T A L D E  l aA 4 a SÉRIE
A partir das discussões sobre a abordagem, é importante considerar que o envolvimento 

efetivo do educando com sua realidade passa, obrigatoriamente, do desenvolvimento dos conceitos 
previstos interligados com a realidade social do aluno.

E m  Imbituba, o rio que abastece a cidade, o Rio D'Uma. tem passado por transformações 
ambientais que vem  gradativamente prejudicando a qualidade da nossa água. A escassez de água em 
nossa região já  é uma realidade que tende a piorar e medidas urgentes não forem tomadas. É 
fundamental que se compreenda a gravidade deste problema que não é uma particularidade deste 
local, m as de todo o planeta. Este problema que estamos enfrentando com a água atualmente já  é 
uma realidade há muitos anos em outros paises.

A água é um recurso natural não renovável, desde a criação do mundo a quantidade de água 
existente na Terra, é a mesma. Porém a poluição das águas provocada pela ação do homem fez com 
que a água potável disponível fosse reduzida. E fundamental que as escolas façam um trabalho de 
conscientização sobre a preservação da água potável.

Asustentabilidade é um tema muito importante na atualidade. É possível que uma localidade 
se desenvolva economicamente sem que a natureza seja destruída. No município de Imbituba. no 
bairro de Paes Leme. existe uma lagoa, a Lagoa da Bomba, que sofreu e ainda sofre agressões 
ambientais por causa do desenvolvimento. Outrora a água da Lagoa das Bomba, era usada pelas 
famílias para fazer comida, beber, para a higiene etc. Existia ali um a bom ba d'água. a qual era usada 
pela com unidade para encher os baldes que serviam de transporte da água da lagoa até as casas.
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Atualmente a Lagoa da Bomba além de estar reduzida a um tamanho bem menor, a água não 
serve mais para consum o nem para lazer. Está contaminada com dejetos humanos, esgotos, resíduos 
industriais...e o que mais preocupa é o fato de existir pescadores que pescam e vendem  os peixes 
contam inados da lagoa, e a gente fica se perguntando como vai a saúde destas pessoas que estão 
consumindo esse peixe?

O desenvolvimento do bairro de Paes Leme trouxe conseqüências graves à Lagoa da Bomba 
que hoje serve de esgoto para as habitações que a rodeiam. Neste caso a sustentabilidade não foi 
aplicada, o m eio  ambiente não foi preservado. E importante que se estude e defenda a idéia do 
desenvolvimento sustentável para que a qualidade de vida das pessoas não seja prejudicada.

É com um  no ensino da geografia fragmentar o mundo em duas partes: de um lado estuda-se o 
clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia e. de outro, as sociedades humanas. Lugares sem pessoas 
e pessoas sem lugar. M esm o que possam existir na nossa imaginação lugares que ainda não foram 
visitados pela figura humana, é impossível imaginar pessoas sem lugar.

No entanto, a maior parte dos estudos geográficos de interesse imediato para os alunos não são 
sobre paisagens assim divididas.

De acordo com a SANTA CATARINA (1998),
“A superação da dicotomia física/humana da geografia é urgente e se faz necessário por 
dois motivos pelo menos: a) não é possível fazer uma análise geográfica desconsiderando 
a dimensão da natureza na produção do espaço; b) não é mais possível fazer a 
fragmentação do espaço em físico e humano com o risco de não compreendê-la, e por 
outro lado a análise não será geográfica” .

A geografia hum ana não existe separada dos fenômenos físicos. E a geografia física esta 
vinculada à hum ana porque a ação do hom em  na natureza influencia e modifica as características 
geográficas do lugar. “ O homem é ativo. A ação que realiza sobre o meio que o rodeia, para suprir as 
condições necessárias à manutenção da espécie, chama-se ação humana. Toda ação hum ana é 
trabalho e todo trabalho é trabalho geográfico" (SANTOS. 1997)

O aluno deve ser estimulado a analisar o mundo onde vive partindo da observação da sua 
localidade. O ensino geográfico tem grande importância desde a primeira serie do Ensino 
Fundamental onde o aluno aprenderá as primeiras noções de geográficas tentando localizar-se 
dentro do espaço local em que está inserido: a sala de aula, a casa, a escola. O mapa, um  modelo de 
comunicação visual, é utilizado cotidianamente por leigos em suas viagens, consulta de roteiros, 
localização de imóveis e por geógrafos, principalmente, de forma específica. Os mapas são. 
geralmente, introduzidos nas aulas de Geografia (e as vezes de F lis tória) , como uma ilustração a 
mais. um com plem ento pronto e acabado para dar ao aluno uma vaga noção de mundo.

ALM EID A ; PASS1NI (1999) ressaltam a importância da leitura de mapas quando dizem 
que , "(...) ler mapas não é apenas localizar um rio, uma cidade, estrada ou qualquer outro fenômeno 
(...)

O niapa é uma representação codificada de um determinado espaço real. Podemos até 
chamá-lo de um modelo de comunicação,que se vale de um sistema semiótico complexo. 
A informação é transmitida por meio de uma linguagem cartográfica que se utiliza de três 
elementos básicos: sistema de signos, redução e projeção.
Ler mapas, portanto, significa dom inar esse sistema semiótico, essa linguagem 
cartográfica. E preparar o aluno para essa leitura deve passar por preocupações 
metodológicas tão sérias quanto a de ensinar a ler e escrever, contar e fazer cálculos 
matemáticos.
Vai-se à escola para aprender a ler e a contar; e por que não? -, também para ler mapas” . 
(ALMEIDA: PASS1NI, 1999)

Para se entender como. ler e interpretar o mapa há que se aprender primeiramente construí-lo 
desde as séries iniciais, aprendendo a localizar-se na sala, identificando a localização de sua escola.
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casa. sua rua, seu bairro por meio de plantas representadas com os conhecim entos que os alunos e 
professores tem do seu espaço. Ao familiarizar o aluno com as diversas formas de representação 
geográfica o professor habilitará o aluno de usar esses conhecimentos para com preender o espaço e o 
seu desenvolvimento. Devem ser selecionados criteriosamente os conteúdos, para que seja situado 
no tempo e espaço, tendo-se noção da cartografia, fazendo a representações que se pretende.

Diante de tantas mudanças no âmbito educacional, é necessário que se m ude também a 
maneira de orientar os estudos da Geografia. Ela não poderá mais ser submetida a uma simples 
reprodução de temas contidos nos livros didáticos e reforçados por exercícios do tipo questionários. 
E preciso entender que a Geografia é tão importante como qualquer outra disciplina e com o tal deve 
também desenvolver nos alunos habilidades e competências necessárias para sua vivência dentro do 
mundo. O aluno deve saber localizar-se no espaço, assimilar noções de cartografia e conseguir 
utilizar esses conhecim entos no seu cotidiano.

Segundo SANTA CATARINA (1998),
UA orientação é fundamental 110 ensino da geografia (...) e vai muito além de saber onde 
nasce 0 sol e de qual a distância que precisa ser percorrida para ir e um lugar a outro. Ela é 
vista também de modo mais complexo, ligado a noção de espaço, de tempo. De custos, de 
eficiência, na com unicação/’
“ A Geografia deve possibilitar a explicação de como ocorrem as relações entre a 
sociedade e a natureza, ou seja, a forma como a sociedade produze organiza o espaço, por 
meio do trabalho do hom em ”. (DA R1N; M EDEIROS, 1997)

O que se propõe é que a geografia do município tenha maior destaque no cotidiano escolar. É 
importante que o aluno saiba qual é 0 lugar que ele ocupa no espaço, situar sua casa dentro de seu 
bairro, localizar seu bairro dentro da cidade, reconhecer a cidade como parte de um  estado. 0 estado 
inserido num país, integrado a um  continente pertencente a um plano m aior que é o mundo etc. 
Tendo sempre com o ponto de partida aquilo que está mais próximo do aluno para depois inserir os 
conteúdos mais amplos.

Estudar os aspectos físico-geográficos do município, sua localização, relevo, hidrografia, 
solos existentes, vegetação predominante, fauna, áreas urbanizadas e rurais dará ao aluno a 
capacidade de com preender e com parar as características da sua localidade com a de outros, 
percebendo as sem elhanças e diferenças que determinam as especificidades de cada lugar.

Partindo da percepção que os alunos tem de seu lugar no mundo é possível identificar as 
paisagens e compará-las com sua realidade permitindo-lhe acesso e ampliação de seus 
conhecimentos. Pois, o homem através de sua inteligência transforma seu meio continuamente 
tentando facilitar 0 seu m odo de vida.

“Para 0 desenvolvimento do raciocínio geográfico, é necessário selecionar conteúdos 
mais significativos e relevantes. A leitura do mundo, do ponto de vista de sua 
espacialidade. dem anda a apropriação pelos alunos de um conjunto de instrumentos 
conceitos de interpretação e de questionamento da realidade espacial. Não adianta 
transmitir os conceitos previamente definidos e sim propiciar condições para que o aluno 
possa formá-lo.” (DARIN; MEDEIROS. 1997).

A tecnologia j á  está inserida em nossa vida e a nosso favor, não é possível negá-la dentro do 
nosso cotidiano devido a sua presença marcante e constante em nossas vidas. E a escola não pode 
ficar a mercê desse conhecimento buscando apropriar-se dessas tecnologias para ampliar 0 
horizonte do aluno. Discutir com os alunos a importância que a tecnologia exerce em nossas vidas é 
fator fundamental, pois a tecnologia já  é um a realidade porque alem de estar presente em nossas 
casas, nos supermercado, farmácias, hospitais etc... agora também passa a estar presente nas escolas 
do município.
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Ela esta presente no dia-a-dia de cada um. desde o m omento em que nascemos. E dentro das 
escolas do m unicípio a tecnologia vem  sendo implantada gradativamente com a presença de 
com putadores nas escolas para auxiliar os professores na exposição de conteúdos e para dar ao aluno 
um conceito a mais. A informatização nas escolas municipais é uma meta que deve se estender a 
todas as com unidades e utilizada por professores e alunos com o suporte nos estudos. E uma 
necessidade que ainda não foi suprida em todo o município, mas que em breve será uma realidade 
possível.

“ Envolver-se em estudos e debates sobre o assunto, refletir para que servem estas 
tecnologias, são oportunidades que trarão, ao professor de Geografia, novas e múltiplas 
possibilidades pedagógicas, e por conseguinte, melhores resultados” (SANTA 
CATARINA. 1998)

O E N S IN O  D CG EO G  RA EI A N O E N S I NO F U N DAM ENTA L D  E 5 :'A 8 aS É R IE
Reforçando os aspectos acima mencionados referente a metodologia e os objetivos em torno 

da construção de sujeitos mais críticos e com prom etidos com a solução dos seus problemas, a equipe 
responsável pela elaboração da Proposta de Geografia no ensino fundamental de 5:'a a 8a série, 
enfatizou a relação com  os Temas Transversais.

Estudar os lugares, territórios, paisagens e regiões pressupõem lançar m ão de uma ampla base 
de conhecimentos que não se restringem aqueles produzidos dentro do corpo teórico e metodológico 
apenas da geografia. Muitas são as interfaces com outras ciências.

Alguns temas que são por natureza de interface (tais como a questão ambiental, a pluralidade 
brasileira, relações de trabalho e de consumo, entre outros) requerem um tratamento para além das 
áreas do conhecimento. Portanto, os conteúdos propostos articulam-se necessariamente com os 
temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais.

O trabalho educativo que ocorre nas escolas é sempre marcado por concepções, valores e 
atitudes, m esm o que não explicitados e muitas vezes contraditórios. Em geografia, as questões 
sociais fazem parte de seu próprio objeto de estudo. Mesmo assim é fundamental abordá-los em 
diferentes contextos de aprendizagem, tanto na própria área como no convívio escolar.

Algum tem a transversal, como ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, trabalho e 
consumo são parte dos conteúdos de geografia. Portanto, considera-se que o professor possa 
estabelecer a m aior interface com os temas transversais definidos para os Parâmetros Curriculares 
Nacionais.
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HISTÓRIA

GON SI DER A ÇÕ ES SOB R E A G O N  G EPÇAO N O RTEADO RA

A Proposta Curricular cie História do município de Imbituba propõe, como objetivo gera! a 
integração do indivíduo com o m eio em que vive. envolvendo toda a comunidade escolar no 
processo ensino/aprendizagem, através de atividades didáticas e de pesquisa que privilegiam a 
contextuaiização e o resgate da memória.

“As conceituações históricas são fruto de um exame atento e penetrante, de um esforço 
que se pode com parar ao da visão. O sentimento do esforço encontra-se presente em dois 
momentos do trabalho histórico: a critica e a explicitação. Da mesma forma que o talento 
de um físico consiste em descobrir a equação de um fenômeno, o talento do historiador é 
em parte o de inventar conceitos". (VEYNE, 1988)

O professor deve proporcionar situações de aprendizagem, oportunizando a compreensão da 
realidade, a partir da intermediação, levando os alunos à elaboração conceituai. E importante 
lembrar que. o ponto de partida para qualquer situação de aprendizagem é o diagnóstico, seguido da 
problematização. Para tanto, o educador deve estar instrumentalizado sobre o conhecimento da 
realidade que, segundo o Método Progressivo/Regressivo/Progressivo de Lefevre. permite 
compreender o passado a partir do presente. Antigamente, aprendíamos na escola que a importância 
em  aprender história, consistia na melhor com preensão do passado e. segundo alguns autores, 
“ prever o futuro” . Porém, o passado é atingido pelo presente. (LE GOFF. 1996) Portanto, para que o 
aluno possa com preender o passado (algo distante da sua realidade) é necessário que estabeleçamos 
relação com seu presente (algo conhecido pelo aluno).

As atividades didáticas podem ser diversas, como debates, entrevistas, pesquisas individuais e 
em grupos, m ontagens de murais informativos, recortes de jornais e revistas, teatro, aulas 
expositivas e dialogadas, quadro de giz. mapas, cartazes, entrevistas e palestras (com convidados 
especiais e oportunidades de questionamento), filme, e saídas de campo (relacionadas com a 
disciplina), livros didáticos, interpretação de textos. E importante orientar as atividades para que 
estejam agregados a um projeto que busque instrumentalizar o aluno a elaborar conceitos e o 
desenvolvimento de habilidades que lhe proporcionam maior autonomia.

Os livros de história, em especial os livros didáticos, muitas vezes, apresentam conceitos 
prontos, em vez de permitir que esses conceitos sejam construídos a partir de uma problematização 
conjunta.

No ensino de história é fundamental o trabalho com a conceituação porque representa um 
momento de síntese e porque permite ultrapassar o absolutamente específico e localizado, chegando 
a uma análise mais ampla da realidade.

Mas o que é um  conceito? O conceito é um instrumento de análise e de explicação, que 
relaciona o específico como o geral, o particular com o universal. Por exemplo, o conceito de 
“ revolução” , é usado para definir questões diferentes em seu propósito no que diz respeito ao tempo. 
A Revolução Francesa de 1789. uma vitória política da burguesia e a Revolução Bolchevique de 
1917. responsável pela implantação do socialismo na Rússia.

O conceito de revolução explica ambas, ainda que parcialmente, e permite atrelar um 
acontecimento específico a uma idéia geral. Quando o aluno trabalha com seus espaços de 
convivência mais próximos como a casa. escola, rua. bairro e cidade, está tornando uma experiência 
específica para a construção de um conceito mais amplo, o de espaço histórico, entendido como
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lugar das experiências humanas.
O individuo deve ser compreendido com o agente de mudança na sociedade da qual faz parte e 

construir a sua historia enquanto cidadão que assumir seus deveres e luta pelos seus direitos.
A sociedade e os indivíduos estão em constante transformação, sendo assim, através de um 

problema detectado individual ou coletivamente, deve almejar com preender as causas a e a 
resolução, levando em consideração um trabalho coletivo entre alunos, professores, pais e 
comunidade.

A instituição escolar, orientada sobre uma visão de m undo historicamente estruturada sob a 
égide clássica, contrasta com o modo de vida do educando, que capta seu universo cultural a partir 
das informações da mídia, de livros, de amigos, de suas andanças pela rua. Cabe ao educador 
organizar estes dados fragmentados e. por meio do diálogo, do debate e da crítica, ser um agente 
agregador e catalisador. E como se seu papel fosse o de ajudar sua turma a montar um quebra- 
cabeças. com a particularidade de que algumas peças podem se encaixar ou não. Questionamentos, 
orientações para pesquisa, confronto de versões, análises do meio. tudo pode ser ajustado para que o. 
professor encontre a melhor maneira de saber se a classe está compreendendo os temas de estudo. 
Para o aluno é importante notar que a disciplina de História pode lhe dar uma visão mais ampla sobre 
o dia-a-dia que lhe cerca do presente em permanente contato com o passado.

Cabe sim ao professor, ao longo do seu trabalho pedagógico, integrar os diversos estudos 
sobre as relações estabelecidas entre o presente e o passado, entre o local, o regional, o nacional e o 
mundial. As vivências contemporâneas concretizam-se a partir destas múltiplas relações temporais 
e espaciais, tanto no dia-a-dia individual, familiar, como no coletivo.

Assim, a proposta é de que a discussão deve partir de realidades locais, tomando dimensões 
históricas e espaciais múltiplas e retornando ao local, na perspectiva de desvenda-lo. de construí-lo e 
de reconstruí-lo em dimensões mais complexas.

Por fim, sobre o individuo como sujeito histórico, cabe considerar que. na história tradicional, 
os sujeitos históricos eram sempre os grandes “heróis” ou grandes “vilões” , dotados de um a 
capacidade pessoal e deliberada de ação. Essa visão impede a percepção de que todos somos sujeitos 
históricos, individual e coletivamente.

No trabalho com os alunos, a recuperação de suas próprias histórias de vida. de suas 
experiências, permitirá a percepção desta qualidade de sujeito. Não um  sujeito livre e autónomo, 
capaz de tudo. mas uma pessoa inserida num tempo e num  espaço, vivenciando uma série de 
relações de conflitos, de interesses, de necessidades. Em outras palavras, consiste na mudança de 
postura frente a História dos Homem em favor da História das Sociedades (LE GOFF. 1996). Esta 
perspectiva permite a inclusão das pessoas “com uns” no processo histórico, tornando-a mais 
concreta e vibrante.

O T E M PO
O estudo do tempo na história tem como objetivo oportunizar as crianças o conhecimento de 

fatos culturais, históricos e cronológicos das várias culturas. Pois. há homens modernos que vivem 
tempos abstratos para nossa época.

Exemplificando: para pescadores, agricultores e outros o tempo calendário/ relógio é menos 
importante que os ciclos da lua/ dia noite/ defeso/ plantio/ colheita. Dessa forma, estaremos 
estabelecendo relações da realidade local com as do cenário mundial.

Em nossa Proposta Curricular sugerimos iniciar o estudo do tempo partindo dos primeiros 
registros da história Tio município, que nem sequer foram escritos (cultura material vestígios 
arqueológicos) para que a criança possa com preender que o “ tem po” cronológico é infinito, já  o 
histórico é limitado, pois um fato histórico que já  aconteceu não pode mais ser repetido.
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O ESPAÇO
O estudo do espaço não deve se ater apenas à com preensão de localização geográfica 

(lateralidade, verticalidade e horizontalidade), mas também no que se refere ao espaço histórico, no 
qual ‘‘eu” enquanto agente produtor da história ocupo culturalmente.

Desta forma, podemos com preender que até mesmo as modificações na paisagem, são frutos 
do processo de construção do espaço pelo hom em  e que. alterações feitas em um lugar muito 
distante, podem  repercutir na realidade local. Por exemplo: m udanças no clima, entre outros.

Até a bem pouco tempo, o conceito de espaço confundia-se e limitava-se à noção de paisagem, 
de lugar físico, de território definido por medidas de extensão. Entretanto, quando falamos em 
espaço histórico, devem os entendê-lo a partir do modo como os homens se relacionam entre si e com 
a natureza, modilicando-a.

Em outras palavras, o espaço histórico é um lugar social, de conveniência e transformado pelo 
homem. O espaço que ocupamos se modifica pela própria dinâmica da vida individual e dos grupos. 
Precisamos conhecer esses espaços como condição fundamental para conhecermos à nós mesmos e 
as relações sociais que perpassam nossa história.

Citamos como exemplos: as praias de Imbituba e a Baleia Franca. Para os ambientalistas é 
um  espaço de preservação da espécie. Para nós imbitubenses é um  espaço de atividades econômicas 
e de lazer (turismo, estação de veraneio). Para os dois grupos não deixa de ser um espaço, mas com 
significados diferentes. E importante que se consiga buscar uma certa harmonia, propiciando a 
preservação das espécies que é importante para toda a humanidade, aliada a satisfação das nossas 
necessidades de sobrevivência.

R E L A Ç Õ E S SOCIAIS
É no passado que se fundamentam as raízes do presente. São as experiências vividas que 

servirão de referencial para as transformações sociais. Num a sociedade conflituosa em que existem 
diferentes papéis, classes e ideologias, cabe a escola propiciar uma visão de mundo para a criança, 
sendo que ela já  é por isso afetada hoje e. será o adulto de am anhã e que terá de conviver numa 
sociedade onde uma classe dominante busca impor seus valores, muitas vezes, ao custo de uma 
maioria marginalizada do processo decisório. Somente o conhecimento e a organização das classes 
dominadas poderão promover resistências e rupturas na classe dominante.

Cada geração nos deixou uma herança cultural, social e política, que deve ser avaliada, 
analisada, servindo de parâmetro para que se estabeleçam novos projetos de mudanças nas crenças, 
nos valores, nas atitudes levando o sujeito à superação do domínio e vislumbrando um a construção 
futura mais significativa.

Trabalhar as mudanças na agricultura/pesca/comércio/indústria locais que fizeram com que: 
pescadores artesanais tivessem (problemas de competição com os produtores de cativeiro ou 
proprietários de grandes embarcações) agricultura em grande escala; comercio (grandes redes) 
industria fatores competitivos e ou estratégicos ICC (atualmente extinta). ZPE (sempre gerando 
conflitos e divergências políticas). Possibilitar que o educando compreenda essas relações 
complexas, das quais deve tomar conhecimento e participar ativamente na busca de uma sociedade 
mais hum ana e justa.

O desenvolv im ento  tecnológico acarretou inúm eras transform ações na sociedade 
contemporânea, principalmente no final do século XX e no final do século XXI. A sociedade está 
constantemente se beneficiando dos processos de tecnologia sem. muitas vezes, ter consciência 
disso. Usufruímos das tecnologias, na medida em que a realização destas atividades pressupõe a 
presença destes recursos em algum estágio do processo produtivo do mercado editorial, na produção
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da mídia áudio visual no sisteina de telecomunicações, nas transações comerciais ou na produção de 
produtos de consumo.

Ao m esm o tempo que a tecnologia contribui para aproxim ar as diferentes culturas, 
aumentando as possibilidades de com unicação, ela também gera a centralização na produção do 
conhecimento e do capital, pois o acesso ao mundo da tecnologia e informação ainda é restrito a uma 
parcela da população. Se o conhecimento depende da informação, por outro lado. a informação por 
si só não produz novas formas de representação e com preensão da realidade.

R E L A Ç Õ E S D E  PRO D UÇ Ã O
M esm o antes do domínio da agricultura, os grupos que ocupavam diferentes regiões do 

p l a n e t a  e m e s m o  I m b i t u b a ,  c a r a c t e r i z a v a m - s e  c o m o  c a ç a d o r e s / c o l e t o r e s  ou  
caçadores/coletores/pescadores - que era o caso dos grupos que construíram e viviam nos sambaquis, 
praticavam um a certa subdivisão das atividades. Com  o domínio das plantas e. aperfeiçoamento das 
técnicas agrícolas esta subdivisão passa a ser mais complexa, levando a um sedentarismo maior. 
Quando observam os, no interior do município de Imbituba. o aparecimento de panelas de barro 
(vestígios da indústria cerâmica), podem os concluir que se trata de grupos que possuíam domínio 
sobre a agricultura. Em  outras sociedades, verificamos que o resultado desta complexificação das 
tarefas e das relações humanas, surgem diversas instituições, entre as quais, o Estado.

Nas sociedades sem Estado a administração dos grupos era realizado por uma pessoa ou um 
grupo de pessoas, sendo que a influência popular varia de acordo com a época e o lugar: o poder 
poderia ser de alguns reis e ditadores, até as democracias mais m odernas em que a vontade da 
população prevalecia sobre a vontade dos governantes.

No M odo de Produção Asiático o poder político tinha conotação religiosa (o governante era 
considerado um  Deus): a base da econom ia era a agricultura; as terras pertenciam ao rei ou a elite. O 
trabalho era servil (camponeses livres que plantavam e recebiam em pagamento uma parte da 
colheita) e o trabalho escravo (prisioneiros de guerra ou povos conquistados). As primeiras 
civilizações da Am érica tinham a presença da religião como um traço marcante. Os deuses eram 
representados por elementos naturais (sol. chuva, vento); as aldeias eram coletivas e o trabalho 
igualitário; a base da economia era a agricultura; tudo era armazenado em um templo maior e 
distribuído para outras aldeias quando ocorria a escassez.

Nas Sociedades Clássicas predominava a relação de produção escravista, enquanto que, na 
Idade Média aconteceu um processo de transformação cultural devido a fragmentação do Império 
Romano. Surge então o feudalismo, sendo que suas principais características são: a ruralização da 
sociedade e o abandono do comércio; concentração de terras nas mãos de poucos; regime de 
servidão: a fidelização e descentralização (suserania e vassalagem); crescimento da Igreja Católica. 
Todos se subm etiam  ao poder do Senhor Feudal e ao poder da Igre ja.

Mas com a decadência do sistema feudal, ocorre o renascimento comercial, sendo que o 
dinheiro passa a ter importância vital para a sociedade. As cidades crescem e os trabalhadores 
com eçam  a formar corporações conforme o seu oficio. As classes sociais vão se tornando mais 
distintas (proprietários, trabalhadores e prestadores de serviços). Porém, o que causou grande 
impacto social e perdura até os dias de hoje foi a invenção da máquina, e que continua provocando 
modificações no desenvolvimento sem termos idéias de até onde irá.

As relações de poder sempre foram muito distintas das sociedades antigas até os nossos dias. 
mas na nossa sociedade atual, orientados por um a visão liberal (que concentra a capacidade de 
transformação no indivíduo) podemos dizer que o Hom em  pode modificar sua condição de vida 
através do estudo e do trabalho. O indivíduo hoje. orientado por um a relação legal com o Estado e 
entre indivíduos, tem direitos a usufruir e deveres a cumprir. E importante considerar que a
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capacidade individual de transformação está associado a forma como seus direitos são viabilizados. 
Conhecer os fatos do passado dos diferentes grupos sociais levará o H om em  a com preender e refletir 
sobre suas ações futuras para que construa e faça parte de um a sociedade mais justa. Trabalhar na 
realidade atual impõem algumas prerrogativas: necessidade de qualificação para se obter emprego; 
busca de alternativas para se conseguir custear estudos em níveis mais avançados; busca de 
condições concretas para ampliar os acessos a níveis educacionais mais avançados - para se obter 
soluções em relação ao acesso as universidades; Discussão sobre vias para incentivar a produção e 
aumentar a disponibilidade de postos de trabalho.

C O T ID IA N O
Não podemos prever os acontecimentos, pois nada está determinado. Nossa história se 

constrói a cada dia resultante de ações e de movim entos que nos oferecem a possibilidade de tomada 
de consciência e de norte para as reflexões futuras.

Somos os atores de um cotidiano que fragmenta o homem. Esse hom em  dividido entre o 
trabalho e a convivência familiar e comunitária, repetindo todos os dias as mesmas coisas 
alienadamente sem que uma participação nos rumos das decisões desta sociedade, a qual faz parte, 
seja efetiva.

Mas esses atores podem  com eçar a encenar uma nova realidade, como sujeitos participativos 
de um processo de construção social mais dinâmico, deixando o conformismo de lado e partindo 
para ações abrangentes que resultarão em  uma visão de mundo com amplas possibilidades de 
combater o poder muitas vezes abusivo da classe dominante.

M E M Ó R IA E  ID E N TID A DE
A história se relaciona com o passado através da memória coletiva que determinadas 

sociedades guardaram como referência. A m em ória  por ser atributo pessoal absoluto de cada ser. 
indica como cada um  se relaciona com o passado e com os elementos que lhes foram significativos. 
Então, é da mem ória que conhecemos a história da vida humana, seus valores e hierarquias.

A m emória nos permite identificar o passado. O hom em  relata a história de modo oficial 
representada por uma memória de dominação sobre o passado, e, também, de modo subjetivo, onde 
o indivíduo fala do presente sobre o passado.

Portanto, a m em ória propicia a recuperação da história. A história, deste modõ. nos dá a noção 
de identidade, referindo-se ao sujeito como pertencente a um determinado grupo e grupos de valores 
diferentes.

Entretanto, a história em toda sua grandeza, não C O N SEG U E recuperar o passado de tal 
forma como ocorreu. Assim, se faz necessário a pesquisa da história local, a partir da oralidade. de 
documentos históricos que conduzam os alunos a novos saberes, entendendo que não há verdades 
absolutas, pois cada indivíduo ou grupo social se relaciona com os processos históricos de forma 
singular.

E indispensável, que se conheça a formação histórica do município, assim também quais 
etnias deram origem a determinados bairros e a população.

Estudar a história local é entender que somos participantes nesse processo histórico.
Porém esse processo histórico não pode ser elitizado.
No Brasil, desde o processo de colonização portuguesa, iniciado no século XVI, a partir de 

1530. apenas uma pequena parcela da população brasileira teve acesso a educação, a "cidadania” era 
restrita aos “hom ens bons” , ou seja. a elite brasileira provida de capital, proprietários de terras e
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escravos. A grande parte da sociedade, escravos, homens, mulheres pobres, perm aneciam  em 
condições de exclusão social. A sua história não aparecia. O que agradava aos olhos do povo era o 
poderio. Por isso cabe a escola, enquanto instituição social, formar e informar aos seus e conduzir- 
los a verdadeira história social, a  história da identidade de seu povo onde educandos e educadores 
possam dialogar, reconhecer-se com o parte integrante dessa história. Não é mais válida a história 
elitizada. O educando deve perceber em seus estudos, em suas descobertas, que seu pai, seu avô. seu 
vizinho todos fazem ou fizeram parte de uma história. Aquele que ordenou a construção de um 
templo não mais é importante do que aquele que fez a massa para a construção do mesmo. Porque 
todos fazem parte da história e por isso m erecem seu destaque dentro dela. Assim hoje um dos 
desafios da educação é a construção de uma prática pedagógica que valorize diferentes formas de 
vivências, expressões culturais, organizações sociais e reivindicações de diversos grupos ao longo 
da construção de um povo. Valoriza diversidade etnocultural brasileiro , tendo atitudes de respeito 
para com pessoas e grupos que compõem, cada com unidade social é reconhecer a diversidade 
cultural com o um direito dos povos e dos indivíduos e elemento de fortalecimento da democracia.

“Não há conhecimento sem o entendim ento do passado, definindo a partir da análise do 
presente na formulação de novas categorias ou hipóteses. Negar a construção do passado é 
um ato de violência contra a história, uma vez que as verdades apreendidas são parciais, já  
que não se pode recuperar o passado tal como ele ocorreu. (SANTA CATARINA, 1998 
p. 163)

O que se busca agora é desenvolver a consciência humana, algo que será alcançado 
estabelecendo relações de identidade individuais, sociais e coletivas e relacionando o particular e o 
geral construindo as noções de diferenças e semelhanças e de continuidade e permanência.

E ST U D O  D A H IS T Ó R IA N O  ENSINO F U N D A M E N T A L D E  l aA 4 aA S É R IE
As questões abordadas acima apresentam preocupações comuns nas diferentes faixas etárias, 

de acordo com os professores. É necessário com preender que uma educação crítica deve iniciar 
desde os primórdios da formação do sujeito.

O estudo de História nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental, objetiva permitir que os 
alunos de Ia e 2a séries conheçam a si próprios e se reconheçam dentro do contexto social, como 
indivíduos ativos (rua. bairro).

O professor deve incluir em  seu trabalho procedimentos didáticos que evoquem aspectos 
históricos, com o docum entos (certidão de nascimento, fotos, brincadeiras, etc...) que auxiliem em 
suas atividades, tornando claro para a criança nessa fase escolar os aspectos de seu dia-a-dia. a noção 
de tempo e de espaço, o reconhecimento de sua rua, bairro, escola, possibilitando a criança a 
elaboração de conceitos sobre a sua realidade.

N as 3a e 4a séries propõem-se que o estudo da História feito através do resgate histórico do 
Município e Estado, sejam inseridos no estudo do meio. do patrimônio cultural/natural dos mais 
variados grupos étnico-culturais, abrangendo a pluralidade, através da história oral e escrita 
(fotografias, revistas, jornais, documentos oficiais, cartas) de objetos históricos (móveis, utensílios 
de cozinha, vestuário, ferramentas de trabalho e outros).

E ST U D O  D A H IS T O R IA N O  ENSINO  F U N D A M E N T A L D E 5 aA 8 aA S E R IE
O ensino de história passa por uma mudança, onde a tradicional divisão entre História do 

Brasil, na 5a e 6a séries. História Geral na 7a e 8a séries, por uma perspectiva integrada iniciando com
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História Geral e introduzindo o Brasil no contexto da Época M oderna e Contemporânea.
A 5a série, inicia-se com a Pré-História e prossegue até o feudalismo. É importante observar 

que esses conceitos podem ser trabalhados a partir da realidade local. Por que estudar a pré-história 
européia ou do oriente próximo, se os elementos desenvolvidos podem  ser encontrados aqui. 
referindo-se aos m esm os contextos e m esm a produção tecnológica. O estudo dos sambaquis, 
sobremaneira, e dos sítios acampamento Guarani, aproveitando o vasto material coletado presente 
na comunidade. Referente ao feudalismo, explorar ao máxim o as relações de produção que marcam 
este contexto e perceber a existência destas relações ainda hoje no município de Imbituba como a 
figura do meeiro, do arrendatário, etc.

O conteúdo da 6a série inicia com a Baixa Idade Média e as transformações que preparam o 
advento da Europa Moderna, introduzindo a História do Brasil no contexto das Grandes 
Navegações, prosseguindo com o Período Colonial Brasileiro até o Século XVIII. Nesta parte, 
especificam ente, é extrem am ente importante considerar o aparecim ento de Laguna e. 
conseqüentemente, no m apa do litoral brasileiro.

A 7a série apresenta a Crise do Antigo Regime na Europa, a consolidação do capitalismo e as 
repercussões desses processos na América, incluindo-se aí a Independência do Brasil e o período 
subseqüente do Primeiro e Segundo Reinados.

Na 8a série, associa os principais eventos mundiais do Século X X  com o processo histórico 
brasileiro, desde a Primeira República até os dias atuais, visando tornar o aluno capaz de elaborar 
conceitos que darão suporte a com preensão dos fatos e dos processos históricos. As atuais mudanças 
no cenário produtivo, a partir das novas necessidades criadas pela globalização podem ser um foco 
interessante para trabalhar estas temáticas.

Ao mesm o tempo, manter viva a concepção de história com o estudo da multiplicidade de 
aspectos da vida em sociedade, com  ênfase na compreensão dos processos de transformação. 
Mantém-se. portanto, como diretriz de nossa prática o objetivo de que o aluno compreenda a 
História como realidade aberta às transformações, que ocorrem em determinadas condições e nas 
quais atuam indivíduos, grupos, classes sociais e frações de classes. E que todos sejam responsáveis 
e integradas, participando ativamente de todo processo em construção, na busca de perspectivas de 
uma sociedade mais justa  e igualitária.

Diante de tantas transformações, as quais presenciamos diariamente em nossa sociedade, se 
faz necessário  este resgate, para  que aconteça o reencontro  no processo  histórico 
(presente/passado/presente).
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PE N SA N D O  U M A E D  UC A Ç Ã O A T R A V ÉS DA M A T E M Á T IC A  
- N A S  SÉRIES-IN1CIA1S-DO-ENSINO F U N D A M E N T A L

A Matemática, enquanto ciência, pode ser concebida com o um conhecimento exato, infalível, 
preciso, pronto e acabado, '‘desligada da realidade, vivendo na penumbra do gabinete, um gabinete 
fechado, onde não entram os ruídos do mundo exterior, nem o sol nem os clamores dos homens " 
(C A R A Ç A . 1998). Com este olhar a M atemática aparece com o um a ciência formal e se apresentada 
de uma única forma, a forma acadêmica com o professor ensinando o conteúdo, fazendo exercícios e 
passando os exercícios para que os alunos repitam o que ele ensinou.

Esta forma de ver e conceber o conhecimento, ou seja. uma concepção formalista da 
Matemática, deu suporte a um  ensino livresco e “centrado no professor e no seu papel de 
transmissor e expositor do conteúdo através de preleções ou de desenvolvimentos teóricos na 
lousa” (FIORENT1NI. 1995. p. 7). Nesse contexto, ganha força um ensino que privilegia o aspecto 
sintático da M atemática com ênfase nas fórmulas, nas regras e nos algoritmos tradicionais. Ao 
profissional que ensina Matemática basta conhecer a m atéria que irá ensinar e se o aluno não 
aprender a culpa é dele próprio. A aprendizagem do estudante, por sua vez. ocorre de uma forma 
passiva, recorrendo à memorização e à reprodução precisa dos raciocínios e procedimentos ditados 
pelo professor ou pelos livros (Ibidem).

A concepção formalista da Matemática, por estar mais voltada a um ensino para a 
Matemática, relegou a um plano secundário a construção histórica e cultural desta ciência. 
Entretanto, a M atemática pode ser vista de um a outra forma e ser concebida como um a produção 
humana, portanto, em constante desenvolvimento, buscando respostas a problemas colocados pela 
sociedade. Nesta perspectiva emerge a concepção histórico-cultural da Matemática, apontando 
elementos para a superação de uma prática pedagógica tradicional que a mais de meio século 
m antém  nos currículos os mesmos conteúdos matemáticos (CERYNO. 2003).

A M atemática passa a se concebida como um conhecimento vivo. dinâmico, produzido ao 
longo da história para atender as necessidades concretas da humanidade, ou seja. passa a ser 
considerada uma ciência produzida pelo homem para resolver os problemas que emergiram ao longo 
da história e. portanto, não basta a si mesma, ao contrário, aparece impregnada do contexto sócio- 
histórico. A gênese do conhecimento matemático está no enfrentamento do hom em  com situações- 
problema, cujas soluções implicaram no aprimoramento das relações sociais e no entendimento da 
realidade física e social (M OURA: M OURA. 1996). Desta relação histórica do homem com a 
natureza emerge o conhecimento científico, o qual com põe a cultura e aparecem na escola, 
oportunizando aos estudantes formas de conhecer a realidade natural e social (Ibidem).

Neste contexto, com intuito de educar através da M atemática, a escola deve oportunizar a 
todos os estudantes das séries iniciais do ensino fundamental a apropriação dos conceitos 
matemáticos produzidos ao longo da história, quais sejam: Números. Medidas. Geometria e 
Estatística. Com  este entendimento, torna-sc fundamental que todos os conceitos sejam abordados 
com a m esm a intensidade, superando uma prática que dedica boa parte do tempo para tratar apenas 
das quatro operações. Vale ressaltar que Geometria. Medidas e Estatísticas, juntam ente  com 
Números, são fundamentais para a formação do hom em  deste tempo histórico.

A abordagem do conceito de número pelo professor deve estar relacionado à quantificação. 
Quantificar é a palavra de ordem e aparece quando contagens e m edições são realizadas (CERYNO, 
2003). As grandezas discretas são quantificadas pela contagem, gerando os números naturais e as 
operações. Ao se fazer referência especialmente as operações, quais sejam, a adição, subtração, 
multiplicação e divisão, alguns mitos precisam ser superados. E inconcebível a crença que basta ao 
estudante das séries iniciais do ensino fundamental saber fazer as contas e que estas só podem ser 
realizadas com auxílio exclusivo do lápis e papel.
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É fundamental que se acrescentem outras formas de cálculo, quais sejam, o cálculo mental, a 
estimativa e uso da calculadora. Mais importante para o estudante, do ponto de vista formativo, que 
fazer contas e ter claro quando e porque terá que utilizar determinada operação matemática. É o fim 
do “Arme e efetue” , da conta pela conta. Assim, o aspecto sintático da Matemática, forte nos 
algoritmos, passa a dividir espaço com o aspecto semântico atrelado a relevância social. Não há o 
menor problema que as contas sejam feitas com auxílio, por exemplo, da calculadora, desde que se 
tenha uma situação pela qual o estudante se debruça, reflete, discute, conjectura e traça um plano de 
resolução. Vale lembrar que nenhuma m áquina é capaz de entender uma situação-problema e decidir 
quais operações devem ser feitas para resolvê-la.

Neste m ovim ento de dar significado as operações aparecem as grandezas contínuas, as quais 
são quantificadas pela medida, dando origem aos números não inteiros (CERYNO. 2003). Ao 
trabalhar com Medidas o professor está propiciando aos estudantes um conhecimento útil nas mais 
variadas profissões e na vida diária. É um  conceito de extrema relevância social e que contribui para 
dar significado ao conceito de Número, principalmente, aos cham ados números decimais. Vale 
destacar que as situações do cotidiano relacionadas à medida e, consequentemente, a utilização de 
números racionais em sua forma decimal (com vírgula), são bastante freqüentes, o que explicita sua 
relevância social. Os “números com vírgula” , por estarem muito presentes no cotidiano das pessoas, 
m erecem um a maior atenção. O que implica em  dar menos ênfase, nas séries iniciais do ensino 
fundamental, ao estudo das Frações.

Vale destacar, que o conceito de Medidas está historicamente relacionada com a necessidade 
hum ana de resolver situações relacionadas a forma e ao tamanho dos objetos criados ou não pelo 
homem. Estas situações, ligadas a construção de moradias, delimitações de terras, entre outros, 
m arcam  o nascimento da Geometria CY RIN O  (2003). A forma e o tamanho dos objetos podem ser 
explorados e representados, permitindo investigar, descrever e com preender as propriedades desses 
objetos, ampliando as possibilidades de percepção e exploração do espaço, essenciais para a leitura e 
interpretação do mundo em que vivemos. Emerge a Geometria no seu sentido mais abrangente, 
podendo ser abordada de um a forma lúdica, dinâmica e colorida, superando a geometria teórica que. 
“desde sua origem grega, eliminou a cor” (D 'A M BRO SIO , 2001 ).

Desta forma, supera-se uma prática que dá ênfase a objetos abstratos, quais sejam, o ponto, a 
reta e as figura planas: retângulo, triângulo, quadrado e círculo. Oportuniza-se a exploração dos 
objetos presentes no cotidiano dos estudantes. E importante observar que o ensino de geometria teve 
um forte destaque sobre as figuras planas ou bidimensionais, esquecendo que os objetos, criados ou 
não pelo homem, são tridimensionais. O ensino da Geometria nas séries iniciais é, portanto, 
fundamental. H á  indícios que a exploração da forma e do tamanho dos objetos oportuniza ao 
estudante das séries iniciais do ensino fundamental elementos para um a melhor compreensão da sua 
realidade.

Este movim ento de com preender/entender a realidade, por sua vez. está, também, 
intimamente ligada ao conceito de Estatística. Este conceito fornece elementos necessários a 
cidadania ao envolver os estudantes em um  movim ento de investigação. A Estatística se constitui em 
uma ferramenta que permite descrever e analisar dados de pesquisas, realizar inferências e fazer 
predições com base em amostras, constituindo-se em instrumento valioso no desenvolvimento das 
ciências hum anas e da natureza. Aqui as situações de incertezas e de raciocínio combinatório 
ganham  espaço, contribuindo para o movim ento de coleta, comunicação e análise de dados 
referentes a uma determinada questão. Este movimento, que pode ser lúdico, contribui para 
desenvolver entre os estudantes um espírito inquiridor, fundamental à formação de um homem 
historicamente situado.

O m ovim ento de apropriação dos conceitos essenciais da Matemática devem ocorrer de uma 
forma relacional, considerando que a Matemática aparece de uma forma mais ou m enos global.
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contrapondo-se a apresentação linear que norm alm ente  aparece nos livros didáticos. Vale destacar a 
importância de todos os conceitos matemáticos. Este entendimento implica em rever algumas 
práticas que privilegiam o conceito de Núm ero em detrimento dos conceitos de Geometria. Medidas 
e Estatística. Entendem os que estes conceitos aparecem imbricados e que podem  ser abordados ao 
longo do ano e que neste movim ento a intensidade vai paulatinamente aumentando até atingir sua 
forma sistematizada, ou seja, “ trabalhado conceitualmcntc. utilizando-se na medida do possível, a 
linguagem matemática simbólica tal com o foi historicamente convencionada e organizada” 
(SANTA CATARINA. 1998:108).

Vale destacar que os conceitos matem áticos aparecem de uma forma global somente quando 
são utilizados na resolução de problemas, os quais estão latentes no cotidiano das pessoas. Desta 
forma, com pretensões pedagógicas o estudante deve constantemente ser encorajado a resolver 
problemas advindos do mundo real, impregnados de suas vivências e de seus interesses. Fazer 
matemática, resolvendo problemas, tem como conseqüência, além da aprendizagem de conteúdos 
m atemáticos interligados entre si e às outras ciências, a estruturação da maneira de pensar e agir do 
indivíduo. Nesta perspectiva, é potencializada o desenvolvimento da capacidade de argumentar, 
fundamentar e com unicar idéias. O estudante ao se envolver na resolução de problemas o “ faz com 
todo o seu potencial e. neste momento, ele é tanto o sujeito que resolve o problema como o sujeito 
que desenvolve o raciocínio” (M OURA: M O U R A . 1996).

O m ovim ento pedagógico iniciado a partir de um a problematização. abordando os conceitos 
essenciais da M atemática inseridos a situações vinculadas ao cotidiano dos estudantes se constitui 
extremamente formativo. Ressalta-se que a aprendizagem da M atemática só completará a formação 
dos alunos se for significativa, se considerar situações familiares a eles, situações que sejam 
contextualizadas. problematizadas, investigadas e analisadas (LOPES. 2003). O que deve ficar claro 
é a necessidade do ensino conter uma estrutura a qual tenha como eixo principal dar significado à 
aprendizagem do sujeito. A criação de significados parece estar estreitamente ligada ao fato do 
sujeito ter um motivo, estabelecer um  conjunto de ações para realizar o que se propõe e avaliar os 
seus atos para inferir sobre a validade dos m esm os diante dos êxitos alcançados (M OURA; 
M O URA . 1996).

Uma possibilidade de dar significado à prática pedagógica, seria a de organizá-la a partir da 
seleção e problematização de temáticas com foco nas grandes questões que estão latentes no 
cotidiano dos estudantes. São as questões mais amplas e fundamentais do cotidiano de uma 
comunidade que devem e precisam fazer parte da escola, pois são elas que dão significados tanto ao 
aprendizado do aluno quanto ao papel da escola na comunidade a que pertence. Assim, a matemática 
faz-se presente e necessária para se com preender o contexto sociocultural e é aí que o ensino de 
matem ática passa a ter significado e importância. Não se trata de excluir as disciplinas formais, mas 
sim de colocá-las como instrumento de com preensão de questões sociais mais amplas 
(M ON TEIRO: PO M PEU  JR. 2003).

Os temas passam  a ser os “ fios condutores” dos trabalhos escolares, ou seja. os conteúdos de 
M atem ática devem girar em torno das temáticas. Nesta perspectiva, os conteúdos matemáticos 
tornam-se importantes instrumentos para a com preensão e articulação da realidade social. O 
conhecimento m atemático não é menosprezado ou desqualificado, mas compreendido dentro de um 
contexto sociocultural que lhe ofereça significado (Ibidem). Assim, a Matemática faz-se presente e 
necessária para se compreender o contexto sociocultural e é aí que o seu ensino e particularmente 
seus conceitos essenciais - Número. Medidas. Geometria e Estatística - passam a ter significado e 
importância.

Vale destacar que para o professor é mais cômodo continuar insistindo no “arme e efetue” . 
Entretanto, o desafio está em superar esta prática secular e buscar subsídios para que a Matemática 
Escolar seja apreciada e útil. Para tal. deve-se incorporar a ludicidade nas aulas de Matemática e
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aproveitar esse espaço para discutir e analisar problemas relevantes aos estudantes. Esta busca de 
possibilidades às aulas de Matemática pode ser infrutífera se empreendida solitariamente. Porém, se 
realizada colaborativamente com os pares, compartilhando dúvidas, trocando experiências, 
produzindo coletivamente atividades de ensino e. principalmente, ousando em aplicá-las. se estará 
dando passos largos na direção de educar através da M atemática.
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G R U P O  MULT1 DISCIPLINAR: DE I a A 4a SÉRIE
A D R IA N E  O N D IN A  DA SILVA DE SO UZA 
A N D R E IA  TEIXEIRA DA ROSA B A LLM A N N  
A R L E T E  DA SILVA M ARQU ES 
CLÁ U D IA  M A R IA  LOPES DA SILVA 
ED N A  FR A G A  TEIXEIRA 
FABIANE C O R R Ê A  DO N A SC IM EN TO  
JA N E  LU C IA N E Q UERINO DE M ENESES 
JO E L M A  D A  SILVA 
JO Y C E  FER N A N D A  NUNIS VIEIRA 
LÉA A D R IA N A  VIEIRA 
M A R IA  APARECIDA OLIVEIRA  PASSOS 
M A R IA  PÉR O LA  C A RDO SO FIG UEIRED O 
M A R IA  RO SIM ARI GARCIA DE CARVALHO 
M A RIA  TERESIN HA  MARTINS 
MAR1LÉIA SOARES TO M É 
ROSINEIDE DAVID DOS PASSOS CRISPIN 
ROSINÊS ESPEZIN SANTOS

C O N SU L T O R IA
PROF° DR. G1LVAN LUIZ M A C H A D O  COSTA
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PROPOSTA C U R R IC U L A R  D E / j m g U A  E ST R A N G E IR A  
1)0  EN SIN O  FU N D A M E N T A L  

SÉR IES INICIAIS

IN T R O D U Ç Ã O
É fundamental, desde o início da fase escolar, a aprendizagem de uma língua estrangeira, 

pois o ensino da m esm a favorece o desenvolvimento intelectual da criança através das relações 
culturais e sociais que se estabelecem no processo ensino-aprendizagem.

Tal aprendizagem contribui na formação dos alunos no que diz respeito à cidadania e às 
diferenças individuais de cada ser humano. Ainda, iniciando a aprendizagem de uma língua 
estrangeira desde cedo. o professor pode ajudar a desenvolver a autoconfiança em seus alunos para 
que eles acreditem na capacidade de aprender.

A limitação dos recursos disponíveis na escola para a prática de ensino de LEM  e a reduzida 
carga horária da mesm a fazem parte da realidade escolar, mas são barreiras para serem superadas ao 
longo do processo ensino-aprendizagem. O professor não consegue desenvolver, ao final do quarto 
ciclo, todas as habilidades em seus alunos, com o leitura, com preensão e produção oral e escrita. Mas 
pode estabelecer metas que sejam úteis para a formação dos alunos:

. A um entar o conhecimento da língua materna, no caso a língua portuguesa, por meio de 
comparações com o idioma estrangeiro em  diversos níveis;

. Conhecer valores de outras culturas, desenvolvendo.assim, a percepção da sua própria, 
promovendo a aceitação das diferenças nos modos de expressão e de comportamento dos outros.

C O N C E IT O
Sendo a língua a maneira com a qual todos se comunicam, expressam suas idéias, ela 

tam bém  sofre com as influências econômico-sociais e culturais.
A LEM . por sua vez, tem contribuído em favor da educação, sendo ela ensinada em escolas 

especializadas, públicas, particulares e até m esm o na mídia. Em qualquer, escala da sociedade nós 
encontramos expressões que fazem parte do cotidiano. Não podemos ignorar em hipótese alguma a 
importância que a m esm a tem.

Vygotsky diz “As diferenças entre a forma externa e a forma interna da linguagem são dois 
processos funcionalmente divergentes, a primeira servindo à adaptação social e a segunda à 
adaptação pessoal” .

Desse modo. vê-se a Língua Estrangeira Moderna, como parte integrante das necessidades 
do homem.

O B JE T IV O S G E R A IS
- Proporcionar ao educando a aquisição de um vocabulário básico, articulado as estruturas 

essenciais da Língua Estrangeira M oderna a partir da sua realidade imediata.
- Estimular a produção oral e escrita através de exercícios diferenciados, dando-se atenção 

especial à pronúncia e noções gramaticais.
- Estabelecer uma base para os estudos subseqüentes, dando ao aluno mais segurança nas 

próximas etapas do aprendizado de um a segunda língua.
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C O M P E T Ê N C IA S E H A B IL ID A D E S LING Ü ÍSTIC A S
- Ter a capacidade de leitura do m undo (compreensão e interpretação):
- Comunicar-se oralmente de forma coerente, nas diversas situações;
- Exercitar sua habilidade auditiva para com preender corretamente a língua alvo:
- Distinguir os diferentes tipos de produções textuais;
- Construir c reconstruir frases, parágrafos, textos, em pregando adequadamente as 

Estruturas morfo-sintáticas aprendidas;
- Contextualizar as palavras com vários significados;
- Diferenciar as palavras com os sons semelhantes nas várias situações de uso.

C O M P E T Ê N C IA S E H A B IL ID A D E S SO C IO C U L T U R A IS
- C om preender o porquê de estudar um a Língua Estrangeira M oderna e estabelecer o seu papel 

enquanto sujeito de aprendizagem dentro deste contexto;
- Conviver prazerosamente com a aprendizagem, utilizando-se desta como fonte de lazer e 

informação;
- Conhecer e fazer uso da LEM  como instrumento de acesso às culturas, comparando, 

analisando e valorizando sua própria língua.

A V ALIAÇÃO
- A avaliação da aprendizagem é um processo constante. Nessa fase inicial, não é necessário 

estabelecer um m om ento específico para a avaliação, seja ela oral ou escrita. Convém antes, criar 
mecanism os para aferir a produção dos alunos durante a execução das atividades, considerando o 
empenho, o interesse e a participação de cada um.

C O N C L U SÃ O
A situação do Inglês como língua internacional ocupa lugar significativo no mundo. Sendo a 

escola um veículo de formação e informação, não pode se isentar ou não se aprimorar do ensino da 
mesma, comprometendo assim a qualidade da formação de cidadãos para atuarem na atual 
sociedade do conhecimento.
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G R UPO  M lfL T ID ISC IPL IN A R : DE 5a A 8a SÉRIE
CLÁ U D IA  SILVA OLIVEIRA 
CLÁ U D IA  M A RIA  LOPES DA SILVA
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E N SIN A R  PARA A M A T E M Á T IC A  OU E D U C A R  ATRAVÉS DA M A T E M Á T IC A

Provavelmente o professor que ensina Matemática escuta com certa freqüência o seguinte 
questionamento dos estudantes: Por que devo aprender “estas coisas”? Esta pergunta típica surge 
depois da apresentação da maioria dos conteúdos de Matemática. Poderíamos apontar como uma 
das causas deste desconforto dos estudantes, o tipo de ensino de M atemática tradicionalmente 
adotado em  nossas escolas: um ensino descontextualizado. livresco, calcado em algoritmos e 
técnicas operatórias e desvinculado do cotidiano. O conhecimento matemático é apresentado, via de 
regra, de uma única forma, a forma acadêmica, e que por tradição segue um modelo linear, em que 
inverter a ordem dos conteúdos é quase impossível.

Nessa perspectiva, o professor de M atemática deve ensinar o conteúdo, fazer exercícios e 
passar os exercícios para que os alunos repitam o que ele ensinou. Tal prática está de acordo com  uma 
com preensão de que a Matemática está pronta e acabada, sendo a forma acadêmica a única possível. 
Cabe o professor, que detém esse saber, ensinar aos que não o detêm (M O NTEIRO ; PO M PEU  JR, 
2003). Este modo de ver e conceber o conhecimento matemático, ou seja. uma concepção formalista 
da Matemática, legitima ou dá suporte ao ensinar para a M atemática (FIORENTINI, 1995). No 
entanto, a atividade do homem atual, numa sociedade em mudança, exige, tanto do ponto de vista 
individual como do social, um conhecimento, o mais completo possível, do mundo que o rodeia. É 
preciso que o professor tenha bem claro que seu papel não é o de “passar” conhecimentos 
matemáticos para que os alunos passivamente memorizam, mas o de proporcionar-lhes a 
possibilidade de fazer matemática, o que é muito mais do que m emorizar resultados. Aqui emerge 
uma perspectiva que visa educar através da M atemática.

Este entendimento converge com a universalidade da Matemática com o linguagem e as 
possibilidades de quantificar, interpretar e fornecer instrumentos de previsão do comportamento dos 
fenômenos naturais do mundo físico e social e. portanto, a considera presente em toda atividade 
humana. O conhecimento matemático produzido historicamente está intimamente relacionado às 
distintas maneiras de fazer e de saber que privilegiam comparar, classificar, quantificar, medir, 
explicar, generalizar, inferir e, de algum modo, avaliar (D 'A M B R 0 S 1 0 , 2001). Fala-se, então, de 
um saber/fazer m atemático na busca de explicações e de maneiras de lidar com o ambiente imediato 
e remoto. Obviamente, esse saber/fazer matemático, o qual é contextualizado e responde a fatores 
naturais e sociais, torna-se socia lm ente  re levante para o estudante, contribu indo  no 
desenvolvimento de

suas capacidades cognitivas, que pennite produzir significados, estabelecer relações, 
justificar, analisar e criar. Estes são requisitos básicos para a formação da cidadania no 
sentido de que possibilitam ao Homem: ler, compreender e transform ar a realidade em sua 
dimensão fisicae social. (SANTA CATARINA. 1998, p. 107)

A M atemática concebida como um produto cultural contempla o movim ento de produção 
deste conhecimento impregnado dos saberes e fazeres próprios dos diversos grupos sociais. A todo 
instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, medindo, mediando, 
explicando, generalizando, inferindo e. de algum modo, avaliando, usando os instrumentos 
materiais e intelectuais que são próprios à sua cultura (D 'AM BROSIO. 2001). Cabe, assim, aos 
professores que ensinam Matemática, propiciar aos estudantes o desenvolvimento, não só de 
conhecimentos, mas também de habilidades e competências básicas para a comunicação, a 
resolução de problemas, a tomada de decisões, habilidades e competências que contribuam à 
formação de um cidadão crítico, criativo e solidário, capaz de ser agente de m udança na sociedade 
em que vive.

76



Nesta perspectiva, a prática pedagógica em Matemática terá como ponto de partida as 
questões latentes do cotidiano. Os conteúdos m atemáticos são “acionados’’ na tentativa de 
compreender/entender temáticas de interesse dos estudantes. Assim, “essas coisas'5 que devem 
aprender na escola, as quais são constantemente questionadas, referem-se aos conceitos essenciais 
da Matemática: Núm ero. Álgebra. Medidas. Geom etria  e Estatística. Vale destacar, a produção 
histórica desses conceitos, os quais emergiram do embate do hom em  com a natureza em sua luta 
constante pela sobrevivência e transcendência.

O primeiro conceito. Número, é responsável pelos conhecimentos que se referem à 
quantificação. Quantificar é a palavra de ordem e aparece quando contamos ou medimos. As 
grandezas discretas são quantificadas pela contagem, gerando os números naturais. Já as grandezas 
contínuas são quantificadas pela medida dando origem aos núm eros não inteiros (CERYNO. 2003). 
Aqui se explicita uma forte relação entre o conceito de Núm ero e Medidas e. por .conseguinte, entre 
os demais conceitos matemáticos. Emerge, por exemplo, a Geometria no seu sentido mais 
abrangente, podendo ser abordada de uma forma dinâmica e colorida, superando a geometria teórica, 
que. “desde sua origem grega, eliminou cor” (D 'A M B R 0 S I1 0 .  2001). A forma e o tamanho dos 
objetos podem ser explorados e representados, permitindo investigar, descrever e descobrir as 
propriedades desses objetos, ampliando as possibilidades de percepção e exploração do espaço, 
essenciais para a leitura e interpretação do mundo contemporâneo.

Este m ovim ento de compreender/entender a realidade está intimamente ligada ao conceito 
de Estatística. Este conceito fornece elementos necessários a cidadania ao envolver os estudantes em 
um movimento de investigação. A Estatística se constitui em um a ferramenta que permite descrever 
e analisar dados dc pesquisas, realizar inferências e fazer predições com base em amostras, 
constituindo-se em  instrumento valioso no desenvolvimento das ciências humanas e da natureza. 
Aqui as situações de incertezas e de raciocínio combinatório ganham  espaço, contribuindo para o 
movimento de coleta, comunicação e análise de dados referentes a uma determinada questão. Este 
movimento contribui para desenvolver entre os estudantes um  espírito inquiridor, fundamental à 
formação de um hom em  historicamente situado.

Neste cenário, vislumbra-se tam bém  o conceito de Álgebra, concebida como um a linguagem 
intimamente relacionada com os demais conceitos matemáticos, com as diversas áreas do 
conhecimento e com a leitura da realidade. Nessa perspectiva, o ensino de Álgebra não se resume ao 
transformismo algébrico, que se expressa nas operações algébricas e fatoração, onde são 
privilegiados o desenvolvimento de habilidades técnicas e manipulação de expressões algébricas, 
mas. ao contrário, passa a ser enfatizado os significados geométricos, físicos ou sociais relacionados 
às expressões algébricas (SANTA CATARINA. 1998).

O estudo das funções aparece para dar significado ao trabalho pedagógico, iniciado 
intuitivamente, trabalhado em suas diferentes representações e encaminhado no sentido de suas 
mais complexas generalizações. Nesta perspectiva pode desempenhar um papel importante na 
descrição, na interpretação e na construção de gráficos que descrevem o comportamento dos 
fenómenos em geral, permitindo a sua investigação e a sua previsão. Este movimento pressupõe que 
antes de uma equação ou expressão algébrica podem os pensar em uma função a qual lhes atribuirá 
significados.

O movim ento de apropriação dos conceitos essenciais da Matemática devem ocorrer de uma 
forma relacional, considerando que a M atemática aparece de uma forma mais ou m enos global, 
contrapondo-se a apresentação linear que normalmente aparece nos livros didáticos. Vale destacar a 
importância de todos os conceitos matemáticos. Este entendimento implica em rever algumas 
práticas que privilegiam os conceitos de Núm eros e Álgebra, que privilegiam o raciocínio 
quantitativo, em detrimento dos conceitos de Geometria. Medidas e Estatística, os quais privilegiam 
o raciocínio qualitativo.
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Ao fazer referência ao raciocínio quantitativo, destaca-se sua incorporação pelas calculadoras 
e computadores, ou seja. as operações matemáticas e a resolução de equações podem ser feitas por 
intermédio das m áquinas informáticas. A dicotomia quantitativo/qualitativo pode ser rompida se 
todos os conceitos m atemáticos forem abordados com a m esm a intensidade e. preferencialmente, de 
uma forma contextualizada. relacional e com a plena utilização da tecnologia disponível. Ô 
“ Resolva as equações” é colocado em “ xeque” .

Com este entendimento a Matemática aparece de um a forma global, ou seja. com os seus 
conceitos imbricados e que. portanto, podem ser abordados ao longo do ano. rompendo com uma 
prática que privilegia a linearidade presente nos livros didáticos. Neste movimento a intensidade vai 
paulatinam ente aum entando  até atingir sua forma sistematizada, ou seja. “ trabalhado 
conceitualmente. utilizando-se na medida do possível, a linguagem matemática simbólica tal como 
foi historicamente convencionada e organizada” (SANTACATARINA. 1998. p. 108).

Neste m ovimento, o aluno deve constantemente ser encorajado a resolver problemas, sejam 
eles provenientes da própria M atemática ou advindos de situações do cotidiano. Ao resolvê-los.- 
modelando-os, o aluno estará usando a Matemática como linguagem, como instrumento de 
expressão e de raciocínio a qual. por sua dimensão histórica, é via de compreensão de idéias que se 
desenvolvem em estreita ligação com a totalidade física, social e cultural do mundo. Fazer 
matemática, resolvendo problemas, tem como conseqüência, além da aprendizagem de conteúdos 
matemáticos interligados aos de outras ciências, a estruturação da maneira de pensar e agir do 
indivíduo. Nesta perspectiva, é potencializada o desenvolvimento da capacidade de argumentar, 
fundamentar e com unicar idéias. O estudante ao se envolver na resolução de problemas o faz com 
todo o seu potencial e. neste momento, ele é tanto o sujeito que resolve o problema como o sujeito 
que desenvolve o raciocínio (M OURA; M OURA. 1996).

O movim ento pedagógico iniciado a partir de uma problematização. abordando os conceitos 
essenciais da M atem ática inseridos a situações vinculadas ao cotidiano dos estudantes se constitui 
extremamente formativo aos estudantes. Desta forma, a aprendizagem da M atemática só completará 
a formação dos alunos se for significativa, se considerar situações familiares a eles. situações que 
sejam contextuaiizadas. problematizadas. investigadas e analisadas (LOPES. 2003). O que deve 
ficar claro é que o ensino poderá conter uma estrutura que tenha como eixo principal dar significado 
à aprendizagem do sujeito. A criação de significados parece estar estreitamente ligada ao fato do 
sujeito ter um motivo, estabelecer um  conjunto de ações para realizar o que se propõe e avaliar os 
seus atos para inferir sobre a validade dos m esm os diante dos êxitos alcançados (M O URA ; 
M OURA. 1996).

Na tentativa de dar significado à prática pedagógica, esta pode ser organizada a partir da 
seleção e problematização de temáticas, possibilitando ir além dos conteúdos tradicionais. Os temas 
devem focalizar as grandes questões que estão latentes no cotidiano dos estudantes. São as questões 
mais amplas e fundamentais do cotidiano de um a comunidade que devem e precisam fazer parte da 
escola, pois são elas que dão significados tanto ao aprendizado do aluno quanto ao papel da escola na 
comunidade a que pertence. Assim, a matemática faz-se presente e necessária para se com preender o 
contexto sociocultural e é aí que o ensino de M atemática passa a ter significado e importância.

Não se trata de excluir as disciplinas formais, mas sim de colocá-las como instrumento de 
compreensão de questões sociais mais amplas (M O N TEIRO ; POM PEU JR. 2003). Os temas 
passam a ser os “ fios condutores” dos trabalhos escolares. Nesta perspectiva, os conteúdos 
matemáticos tornam-se importantes instrumentos para a compreensão e articulação da realidade 
social. O conteúdo tradicional não é menosprezado ou desqualificado, mas compreendido dentro de 
um contexto sociocultural que lhe ofereça significado (Ibidem).

Neste contexto emerge o trabalho com projetos, pois os estudantes poderão construir e 
socializar conhecim entos relacionados a situações problemáticas significativas, considerando suas
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vivências, observações, experiências, inferências e interpretações. Nesta perspectiva os professores 
que ensinam  Matemática poderão colocar em ação aulas investigativas. as quais permitem aos 
estudantes rom perem  com o estudo que se faz através de um  currículo linear (LOPES. 2003).

A M atemática nesta perspectiva passa a ser concebida com o um a produção histórica e social, 
impregnada de significados. Entretanto, torna-se fundamental aos professores que pretendam 
cam inhar nesta perspectiva, adotem uma postura de pesquisador. Em outras palavras, é necessário 
que eles conheçam seus alunos e a comunidade onde a escola está inserida para identificar o que será 
relevante de ser problematizado em sala de aula. Além deste olhar voltado ao entorno dos estudantes, 
compete ao professor estar sempre buscando subsídios à prática pedagógica.

Nesse cenário, o professor reinventa sua autoria, participa/intervém. Estamos diante de um 
novo espectador, o professor cie Matemática interativo (F IO R EN TIN L COSTA. 2002). que percebe 
as possibilidades abertas ao seu desenvolvimento profissional quando se dispõe a receber, contribuir 
e trocar subsídios à sua prática pedagógica e de acom panhar o desenvolvimento de seu campo 
profissional e científico, no caso. a Educação Matemática. Sua participação em grupos ou projetos 
de estudo dentro ou fora da escola torna-se fundamental. Emerge com todas as forças a busca no 
outro e com o outro de novas experiências e saberes ao trabalho docente em Matemática.
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PRO PO STA C U R R IC U L A R  DE LÍN G U A  E ST R A N G E IR A  
DO EN SINO  FU N D A M E N T A L  

5a a 8a SÉRIE

IN T R O D U Ç Ã O
A Declaração Mundial sobre a Educação para todos destaca, que toda pessoa criança, 

adolescente ou adulto deve poder se beneficiar de uma formação concebida para responder às suas 
necessidades educativas fundamentais.

De acordo com a Lei de Diretrizes e bases 9.394/96. a sociedade brasileira dem anda uma 
educação de qualidade, que garanta a aprendizagem essencial para a formação de cidadãos 
autônom os, críticos e participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e 
responsabilidade na sociedade contemporânea, a sociedade do conhecimento, em que vivem e na 
qual. esperam ver atendidas suas necessidades individuais, sociais, políticas e econômicas.

Para a formação desse cidadão que a sociedade exige atualmente , a aprendizagem de uma 
língua estrangeira torna-se essencial, pois através dela o cidadão torna-se mais autônomo e 
participativo na busca de conhecimento.

“ E importante observar que o professor deve resguardar o aluno de uma alienação que 
poderia conduzi-lo a atitudes de submissão cultural” . E necessário que o professor tenha consciência 
que ele não é um representante da cultura estrangeira, mas sim. um educador brasileiro e referir-se a 
produção sócio-histórico-cultural do nosso País.

C O N C E IT O
Sendo a língua a maneira com a qual todos se com unicam , expressam suas idéias, ela 

tam bém  sofre com  as influências econômico-sociais e culturais.
A LEM. por sua vez, tem contribuído em favor da educação, sendo ela ensinada em escolas 

especializadas, públicas, particulares e até m esm o na mídia. Em qualquer, escala da sociedade nós 
encontramos expressões que fazem parte do cotidiano. Não podem os ignorar em  hipótese alguma a 
importância que a m esm a tem.

Vygotsky diz “ As diferenças entre a forma externa e a forma interna da linguagem são dois 
processos funcionalmente divergentes, a primeira servindo à adaptação social e a segunda à 
adaptação pessoal” .

Desse modo. vê-se a Língua Estrangeira Moderna, como parte integrante das necessidades 
do homem.

O BJE T IV O S G ERA IS
E de fundamental importância levar em consideração o conhecimento prévio do educando, 

reconhecera  função social da Língua Estrangeira M oderna na sociedade contemporânea, bem com o 
o sistema educacional no qual estão inseridos, para que sejam definidos os seguintes objetivos:

- Am pliar a visão do mundo de nossos alunos, tornando-os cidadãos mais críticos e 
reflexivos, lazendo-os comparar sua própria língua com a língua estrangeira estudada, refinando a 
percepção de sua cultura por meio do conhecimento da cultura de outros povos, proporcionando ao 
aluno novas experiências de vida. Experiências que deveriam significar uma abertura para o mundo, 
tanto o mundo próximo quanto o mundo distante, em outras culturas.

Assim.contribuiu-se para a construção e para o cultivo pelo aluno, de uma competência não 
só no uso de línguas estrangeiras, mas também preparando-os para a cidadania e qualificando-os
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p a ra  o tr a b a lh o .

C O M P E T Ê N C IA S  E H A B IL ID A D E S L IN G Ü ÍSTICA S
- Ter a capacidade de leitura do m undo (compreensão e interpretação);
- Comunicar-se oralmente, de forma coerente, nas diversas situações;
- Exercitar sua habilidade auditiva para com preender corretamente a língua alvo;
- Distinguir os diferentes tipos de produções textuais;
- Construir e reconstruir frases, parágrafos, textos, em pregando adequadamente as 

estruturas morfossintáticas aprendidas;
- Contextualizar as palavras com vários significados;
- Diferenciar as palavras com os sons semelhantes nas várias situações de uso.

C O M P E T Ê N C IA S E H A B IL ID A D E S S O C IO C U L T U R A IS
- Com preender o porquê de estudar uma Língua Estrangeira M oderna e estabelecer o seu 

papel enquanto sujeito de aprendizagem dentro deste contexto;
- Conviver prazerosamente com a aprendizagem, utilizando-se desta com o fonte de lazer e 

informação;
- Conhecer e fazer uso da LEM  com o instrumento de acesso as culturas, comparando, 

analisando e valorizando sua própria língua.

A V A L IA Ç Ã O
Elemento que integra ensino e aprendizagem, a avaliação tem por meta o ajuste e a orientação 

para a intervenção pedagógica, visando a aprendizagem da forma mais adequada para o aluno. E um 
elemento de reflexão contínua para o professor sobre sua prática educativa e um instrumento para 
que o aluno possa tom ar consciência de seus progressos, dificuldades e possibilidades.

Bem feita, a avaliação deve oferecer feedback ao professor sobre com o melhorar seu ensino, 
para que o aluno melhore sua performance,

Segue um a sugestão de quadros de critérios para a avaliação do professor:
- Produção Oral (Leitura, dramatização, jogos, etc.)

.Pronúncia

.Entonação

.Produção (elementos pesquisados)

.Interpretação (memorização e desempenho)

.Criatividade
- Produção Escrita (Exercícios e pesquisas)

.Atenção na execução 

.Empenho na execução 

.Acerto na execução 

.Compreensão de texto
- Projetos

.Trabalhos de coletâneas e pesquisas

.Número de elementos pesquisados (vocabulários e estruturas)

.Criatividade

.Coerência com o tema proposto 

.Apresentação.
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C O N C L U SÃ O
A situação do Inglês como língua internacional ocupa lugar significativo no mundo. Sendo a 

escola um  veículo de formação e informação, não pode se isentar ou não se aprimorar do ensino da 
mesma, com prom etendo assim a qualidade da formação de cidadãos para atuarem na atual 
sociedade do conhecimento.

R E F E R E N C IA L  B IB L IO G R Á FIC O
Thom as Armstrong, Inteligências Múltiplas na sala de aula; trad. Maria Adriana Veríssimo Veronese 
Porto Alegre: A R TM ED  Editora. 2001
Vygotsky L. S.; A Formação Social da mente. São Paulo: Martins Fontes. 1984 
Gardner, Howard. Frames of  Mind: The teory o f  multiple intelligences. UNICAM P, 1984 
Diretrizes 3: Organização da Prática Escolar Diretorua de Ensino Médio. 2001 
Proposta curricular do Estado. 1998.

G R U P O  M U LTID ISC IPLIN A R: DE 5a A 8a SÉRIE
C L Á U D IA  SILVA OLIVEIRA 
C L Á U D IA  M A RIA  LOPES DA SILVA 
EL IZ A N E  CARV ALH O 
G IC ÉLIA  PITTIGLIANI JORGE 
JO C ILÉIA  CORRÊA
VERA LÚCIA FERREIRA DO N A SC IM E N T O

C O N S U L T O R IA
PROFa. MSC. M A RILETE B O TELH O  SEVERO
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PRO PO STA C U R R IC U L A R  
DO M UN ICÍPIO  DE IM B IT U B A

ARTE ED U C A Ç Ã O  E CULTURA 

A ARTE E SUA HISTÓ RIA

IN T R O D U Ç Ã O
A arte está presente desde as primeiras manifestações humanas, aparecendo em primeiro 

plano, deixando imagens desenhadas nas cavernas, que hoje a cham am os de Imagens Artísticas. 
Desde os mais primórdios da humanidade e vem lentamente desenvolvendo na consciência e na ação 
humana.

A Proposta Curricular do M UNICÍPIO DE IM BITU BA  propõe um a visão de crescer 
paulatinamente na interatividade e interdisciplinaridade em sala de aula. fazendo com que esta não 
seja um espaço limitado para a comunicação em  artes de uma maneira mecânica estereotipada e 
repetitiva, mas aguçar o interesse participativo de seus alunos.Se voltar os olhos para a retrospectiva 
sobre a História da Arte iremos perceber que por meio das percepções e interpretações, o hom em  por 
sua vez comunica-se por meio da arte.

Durante a história de toda civilização destacam-se as influências que foram desencadeando 
ramificações na cultura dos povos como os cantos sacros, as m úsicas eruditas o glamour dos vitrais, 
as pinturas em afrescos, etc... Estas civilizações não podem ser esquecidas pela humanidade, pois 
foram elas que deram um grande conhecer a arte no mundo. Portanto tem como proposta trabalhar na 
interdisciplinaridade lançando um olhar do educador e educando numa reflexão sobre o 
multiculturalismo.Sendo ele um processo histórico construído a longo da necessidade e vontade de 
um  povo, sobre suas crenças ARTE E CULTURA. Com intuito de valorizar, esta reflexão deve ser 
socializada num  processo de participação e apreciação dos patrimônios escritos e nos deixados 
sobre arte e seus objetos artísticos culturais, construindo novos rumos para o Ensino das Artes.

Atendendo uma proposta, como tentativa de respostas à questão social e diversidade cultural, 
a arte é a representação das convenções de tempo e espaço desafiados.

EN SIN O  DA ARTE NO BRASIL
No período compreendido cntrc 1549 a 1808 inicia-se o m omento do Barroco Jesuítico. 

Destinado à característica do Barroco Brasileiro. Devido à propagação da fé, os teatros brasileiros 
tinham um propósito de contextualizar as práticas da Catequese Jesuíta, tinha um caráter didático- 
religioso. À arte musical também teve um processo de desencadeamento voltado para a 
religiosidade, partindo do Canto Gregoriano. A inexistência de escola de artes no Brasil, este 
processo teve um caráter vinculado às oficinas de artesãos as ruas e instituições religiosas, 
destacavam-se em processo informal.

O estilo neoclássico é incorporado ao Brasil pelo decreto de 1816. instituído por D. João VII. 
Surge um novo panorama artístico-cultural.

A imposição divulgada dentro de uma proposta neoclássica, visando um a produção acadêmica 
elitista provocou um distanciamento entre a arte e o povo. Sendo destinado a elite, as artes plásticas 
ganham um aspecto neoclássico.
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Em 1841. foi criado um conservatório de música no Rio de Janeiro, oficializando a música no 
Brasil. As técnicas teatrais ganham seu espaço com o ator João Caetano que publicou seu primeiro 
manual de formação artística de atores.

Com as manifestações das idéias liberalistas e positivistas no século XIX. o ensino de arte 
passou a ser visto como uma preparação para o trabalho (industrial), dando ênfase aos trabalhos 
manuais em detrimento das Belas Artes apreciadas. O desenho geométrico ganha o respaldo, sendo 
introduzido para atender os desejos positivistas.

Em 1922 surge o grande e novo mom ento para a arte no Brasil “ Semana da Arte Moderna" 
várias informações sobre movimentos artísticos, teve forte influência da arte local.

Na produção artística infantil foi dada ênfase, olhares direcionados a livre-expressão. 
percussores com o Anita Malfatti e Mário de Andrade, grande ênfase a espontaneidade infantil.

Escola N ova intitulada na década e Claparede. incluindo a arte na escola primária, esse ideário 
foi diluído por questões políticas. Foi desse período que surgiu o ensino da música (canto orfeônico) 
nas escolas por Villa Lobos. Surge então a oposição ao canto, onde foi introduzido a Educação 
Musical. Improvisação e criação com tons. As Escolinhas de Artes surgidas no Brasil foi ao final dos 
anos 40. idealizados por Augusto Rodrigues com finalidade de desenvolver a capacidade criativa da 
criança, elevando a estética. Nos anos 50 foi criado a Escola de Arte Pragmática em São Paulo, era 
uma atividade informal. Já nos anos 60 houve uma propagação pela livre expressão.

Em 1971. com a Lei Nacional 5692. o ensino de arte no Brasil passa a ser obrigatório.
Com a necessidade de profissionais para atender tal lei. surgem os cursos de licenciatura curta. 

Mas o professor assumiria uma característica para atender e ministrar todas as artes: aulas de artes 
plásticas, desenho, cênicas, música. Mais tarde surge a formação de um professor especifico para 
cada linguagem artística, mas a contradição impõe que este professor tenha uma função polivalente 
no ensino público. Na década de 80 os professores de Arte-Educação do Brasil regem movimento de 
luta em prol do ensino da arte com o objetivo de qualidade do Ensino de Arte. Com a Lei 1988 (Lei de 
Diretrizes e Base da Educação), a arte enquanto disciplina obrigatória ficou a mercê das oposições 
contemplação ao ensino da arte. ora um movim ento em prol a exclusão, isto se tornou uma polemica 
nacional, pelo m ovimento dos professores, visando à arte e conhecimento a adquirir. No artigo 26- 2o 
- o ensino de arte passa a ser um com ponente obrigatório em diversos níveis de educação básica e a 
promoção do desenvolvimento cultural dos alunos.

Os cursos em artes (especialização, mestrado e doutorado) crescem no Brasil. Compreende-se 
que o objetivo artístico deva ser apreendido dentro de um contexto histórico cultural. A arte hoje 
deve ser com preendida como patrimônio cultural da humanidade, não sendo apreciado somente por 
poucos. É necessário que o professor reflita sobre sua prática pedagógica no ensino de arte, levando 
com subsídio um conhecer sobre a História da Arte.

P R E SSU PO ST O  M E T O D O L Ó G IC O  DA PROPOSTA DO C U RR ÍC U L O  DE ARTES
DE IM B IT U B A N O  ENSINO FU N D A M E N T A L
A Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina tem em seu pressuposto que “ARTE G ERA 

C O N H E C IM E N T O ” . Portanto, que se fundamenta filosoficamente aqui é um direcionamento a 
Proposta Curricular, dentro de um a linha pedagógica sócio-interacionista construtivista. numa 
proposta de trabalho interdisciplinar.

RÁDIO , M Ú SIC A  E T E A T R O  M U N IC ÍPIO  DE IM BITU BA
No final dos anos 50 e início de 60. em Imbituba instalou-se um importante meio de 

comunicação o RADIO um veiculo de informação .uma relação importante ligada a arte musical e 
teatral .Chega naquela época em Imbituba M AN O EL DE OLIV EIRA MARTINS.onde consegue
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tendo em vista o seu talento .transformar a recém criada Rádio Difusora de IM BITU BA  .na mais 
nova atração de lazer da comunidade Imbitubense. Com isto o talento artístico do povo pode ser 
considerado e apresentado aos seus ouvintes.novos talentos fora surgindo.

Atualmente. Imbituba conta com inúmeros artistas (músicos, artistas plástico e outros...) gente 
da terra que dentro do processo educacional devem ser m encionados e dado a oportunidade as novas 
gerações de conhecê-lo e apreciarem seus trabalhos para que possam refletir sobre os aspectos 
Históricos.culturais artísticos do município IM B 11 UBÊNSE.

PR O CESSO  DE C RIA Ç Ã O
Quando praticamos o ensino e a aprendizagem da arte na escola, surgem tam bém  questões que 

se referem ao seu processo educacional. Assim podem os contribuir para a formação de cidadãos 
conhecedores da arte e para melhoria da qualidade da educação escolar artística e estética. O 
compromisso com tal projeto educativo-criativo exige um  competente trabalho docente. No caso da 
ação educativa em arte com  crianças, o professor terá que entrelaçar a sua prática-teoria artística e 
estética a consistentes propostas pedagógicas. Em síntese, é preciso saber arte e saber ser professor 
de arte junto  às crianças.

O espaço de criação de arte se dá no encontro que se faz entre cultura e docente situa-se o 
professor cujo trabalho educativo será o de intermediar os conhecimentos existentes e oferecer e, um 
entender que o objeto artístico é uma articulação que proporciona um olhar observador entre os 
espectador e a obra de arte (plástica, cênica e musical); é necessário que o educando tenha 
possibilidade de acesso aos bens culturais (multiculturalismo) por uma cultura nacional e local, 
aprendendo seus significadose participando do processo estruturacional.

Os conteúdos a serem apresentados e problematizados como instrumento de construção e 
transformação deverão ter uma postura interdisciplinar. contemplando as múltiplas inteligências. 
Os conteúdos deverão ser selecionados de um a maneira adequada sob a ótica de contextualização. O 
educador assume um papel de mediador nesse processo de criação e produção. A filosofia da 
metodologia deve estar pautada entre saber saberes, apreciar e saber fazer. Devem  estar voltados e 
atentos as questões culturais e seus contextos.

A atividade artística do aluno deve estar fundamentada em significação e processo do fazer e 
apreciar artes.

C O N D IÇ Õ E S PARA NO V O S E STU D O S
O processo criativo ou de criação se exprime naturalmente, tanto do ponto de vista verbal, 

como plástica ou corporal e sempre motivador pelo desejo da descoberta e por suas fantasias. Ao 
acom panhar o desenvolvimento expressivo do educando percebe-se que ele resulta da elaboração de 
sensações, sentimentos, percepções vivenciadas intensamente. Por isso, quando cria seu desenho, 
pinta, expressa-se corporalmente e verbalmente o faz com vivacidade e muita emoção.

“A criança começa a vicia com a mente repleta de imagem extremamente vívida. ” (H. Read. A 
Redenção do Robô, 1986, p. 26)

A imaginação criadora em si já  se mostra bastante complexa, mas ainda se considerarmos as 
diferenças de ordem bio-psíquica social da criança e do jovem .

É evidente que ela vai se dar de modo particular a cada fase do desenvolvimento da criança e 
de suas experiências acumuladas. No grafismo dentro de gestos ligados ao processo criativo do 
desenho temos os estudos de Wallon e Vygotsky que encaminham concepções interacionista na 
produção e criação de conhecimento sobre "o desenho" principalmente pela ênfase na representação
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e interação social. A lém  desses autores, tam bém  para a importância para os estudos dos grafismos 
infantis as abordagens de Luquet, Piaget, Lowenfeld, Herbert Read. entre outros. São teorias 
centradas no desenvolvimento das potencialidades expressivas, perceptivas e cognitivas.

C R E SC IM E N T O  E CRIAÇ Ã O
O exercício dos movimentos motores e dos impulsos inconscientes nasce à experiência formal 

primeira; então a pura percepção sensorial nasce à experiência formal; então a pura percepção 
sensorial se cristaliza em conceito visual. A conceitualização da pura experiência perceptiva abre 
nova etapa no crescimento espiritual: a do controle visual. Este é que lhe permite distinguir as coisas 
e lhe dar. para cada uma delas, o equivalente estrutural correspondente.

A passagem do conceito visual para o conceito representacional no processo de criação e para 
Arnheim (1969). a passagem da forma ainda percepcionai para a forma artística. Esta passagem é 
fortalecida pelo contato do educando com a sua identificação cultural, possibilitando-lhes valorizar 
as suas raízes histórico-cultural permitindo-lhe uma visão mais ampla de suas vivências como 
extensão da existência humana.

FRUIÇÃO Derivada do verbo latino, remete-nos o sentido de estar na posse de. de possuir. O 
processo artístico deve oportunizar o educando uma sabedoria própria, autoregulando, equilibrando 
o sentir, o pensar e o fazer. O de encontrarem situados em um contexto social-cultural, sujeitos co- 
responsáveis pelo processo de educação escolar em  artes, incorporam uma história individual e 
sócia de produção artística e de entendimento estético nas varias modalidades em artes; representam 
potencialidades, objetivos e necessidades para diversificar e melhorar seu ouvir. ver. interpretar e 
ju lgar  os objetos artísticos.

C O N T E X T U A L IZ A Ç Ã O  DAS ARTES PLÁSTIC A S
A arte expande o universo cultural dos alunos, abre espaço a participação social e favorece a 

aprendizagem em todas as disciplinas, além de desenvolver a sensibilidade e abrir pontos para a 
produção do imaginário, das emoções e da subjetividade. Portanto, ela deve ser divulgada nas 
escolas por meio de contextualização dos livros sobre arte. fotos, informações, textos de conteúdo 
acessível a cada etapa e série em desenvolvimento. Com preender que saber apreciar arte, saber 
refletir sobre arte e saber fazer arte fazem parte do ensino e aprendizagem. Fica o convite de uma 
proposta inovadora e de contextualização da arte.

- Obras de Arte Brasileira Conhecer as manifestações culturais no Brasil e no mundo, a qual 
influencia a arte no Brasil. E o ponto de partida para a construção de identidade cidadã, que abre 
caminho para o aluno conhecer seu passado e vivenciar seu presente com visão de um futuro 
consciente (dando ênfase a Moderna e Contemporânea).

- Obras de Arte Catarinense Conhecer as manifestações artísticas catarinenses. Como cultura 
e folclore açoriano, onde origina a formação de nosso povo. Desenvolve projetos que o aluno possa 
observar, refletir e compreender a formação artística de seu município dentro de um imaginário 
estadual e brasileiro.

- Obras de Artes Municipais O município de 1MBITUBA rico em suas manifestações 
açorianas, deixando influência em formação e identidade cultural. AS ESCO LA S MUNICIPAIS 
pretendem resgatar o oonhecer e apreciar obras e seus atores, pintores da terra, o período vivido na 
história e tradição do povo IM BITUBENSSE. Isto será um convite para que os jovens e crianças 
pensem sobre a identidade cultural de seu município. Os alunos poderão criar narrativos a respeito
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dos estudos sobre as obras, valorizando os artistas da terra com intuito de favorecer a participação 
dos patrimônios históricos e sociais.

C O N T E Ú D O S P R O G R A M Á T IC O S A R T E S VISUAIS

C O N T E X T U A L IZ A Ç Ã O  DA O B R A S AR T ÍST IC A S

C O N T E X T U A L IZ A Ç Ã O  DA M ÚSICA
A contextualização do ensino de música deve estar voltada para a sensibilidade do ser que 

processa uma escuta sensível. Estas deverão ser selecionadas, apropriadas as classes assistidas com 
o objetivo de aguçar a inteligência musical não com forte intuito de tornar o educando um vocalista, 
mas com prioridade de estabelecer um vínculo sensível e libertados de conflitos existem, pois, a 
música proporciona tal reação.

Esta contextualização deverá estar voltada para um processo também conhecedor.
- Música popular musical catarinense, brasileira e mundial.
- Música folclórica municipal catarinense, brasileira e mundial.
- Música erudita municipal catarinense, brasileira e mundial (medieval, renascentista.

barroca, clássica romântica e contemporânea).

VI VENCI AN D O  FAZERES SO N O R O S
- Cantando
- Percutindo
- Dançando
- Sonorizando situações, fotos, imagens, representações gráficas e particulares
- Improvisando
- Reproduzindo estruturas rítmicas e melódicas (ecorítmico e melódico)
- Declamando
- Produzindo e reproduzindo sons de natureza e qualidades diferentes, em diversas pulsações 

e andamentos rítmicos e diferentes compassos
- Representando graficamente os sons
- Reproduzindo as representações gráficas de sonorizações
- Dialogando ritmicamente e melodicamente
- Cantando e tocando com partitura (caso o professor esteja apto para tal processo)

C O N T E Ú D O S PR O G R A M Á T IC O S SO N O R O S
P R O JE T O  O FICINA DE M ÚSIC A  
HINOS: escolar, brasileiro, municipal, estadual.
PR O JE T O  - GRAVANDO CD -A L U N O S DE EN SIN O  FU N D A M E N T A L  E M ÉDIO

TEATRO
O teatro está centrado a representação e criação de estrutura narrativa de uma peça teatral. O
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aluno deverá ser estimulado a criar cenas a partir de estímulos diversificados, vinculados a relações 
afetivas e sociais. Buscando o desenvolvim ento do personagem. Com isto aborda nesta proposta 
um a contextualização do processo no que se refere: a proposta do município abordará questões 
referentes á representação de personagens na produção da novela na rádio.

Jogo Teatral aspectos lúdicos e estruturas narrativas 
Estruturação de Grupo (apel do aluno na tarefa grupai)
Uso e Construção do Espaço (ficção)
Gestualidade oportunidade de expressão 
Narrativa construção e representação
Voz estudo sobre as características do personagem e a entonação de voz apropriada 
Jogos atenção e observação perspicazes no desenrolar do processo
Improvisar:

- Exploração da expressividade
- Elaboraçao de estruturas dramáticas
- Improvisação sugerida sobre textos com o fim de desenvolver personagens

C O NTA R HISTÓ RIA
- Representação de histórias
- Utilização de Objetos do Cotidiano
- Utilização do Corpo e da Voz
- M anipulação e animação de objetos (bonecos, sucatas, etc)
- O corpo que fala: estruturar o corpo no espaço criando potencial teatral
- Utilização da linguagem: . gestual (não verbal e verbal)
. Sonora
. Espacial

C R IA R  PE R SO N A G E M
- Introdução da idéia do personagem (inventar e sustentar personagens convincentes)
- Função do personagem nas cenas
- Corpo, gesto e voz (criar voz e movim ento com a necessidade dos papéis)

A PR E C IA Ç Ã O  DE E SP E T Á C U L O S CÊNICO S
- Discussão grupai em torno de espetáculos assistidos (poderão ser provenientes de diferentes 

origens)
- Profissionais, amadores, com unidade ou da escola
- Conscientizar o público sobre a peça teatral a ser representada
- Deverão ser abordadosjunto aos alunos:
- Textos dramáticos (sem perder o aspecto lúdico)
- Leituras de textos teatrais infantis
- Compreensão^do funcionamento da ação dramática
- Articulação e funcionamento da equipe de trabalho das diferentes linguagens teatrais 

(espaço cenográfico. som. figurino, luz. corporalidade. interpretação, etc.)
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ENSINO  M ÉDIO
Pensar em arte com o uma representação de idéia com formas resultantes de um fazer artístico 

apreciável e proporcionar ao educando uma interação com o objeto do conhecimento da arte. 
Portanto é necessário que o aluno de Ensino Médio tenha conhecimento mais amplo acerca da 
produção artística nas diferentes linguagens. Para que isto aconteça com fundamentos é 
proporcionar:

- Saber saberes fatos históricos, etc.
- Saber apreciar contextualizações
- Saber fazeres produção artística
Estes conteúdos devem primar por um a postura interdisciplinar esperando resultados 

transdisciplinares contemplando a leitura do objeto artístico dentro de um contexto histórico cultural 
capaz de reíletir sobre a produção humana.

Ao interpretar objetos artísticos o aluno apropria-se de entendimento de vários elementos 
desenvolvendo todo o processo perceptivo/imaginário/criativo, produzindo conhecimento sobre o 
objeto de estudo.

Os conteúdos devem  ser de forma dinâmica sempre resgatando o passado, percebendo o 
presente e projetando o futuro.

C O N T E Ú D O S PR O G R A M A T IC O S
a) L E ITU RA  E R EPR E SE N T A Ç Ã O  IM AG EM
- Interpretação com diferentes abordagens
- Conteúdo da obra de arte
b) C O N T E X T U A L IZ A Ç Ã O
Arte M oderna e Contemporânea num processo de construção e reflexão histórico sobre as:
- Arte Plástica Municipal
- Arte Plástica Catarinense
- Arte Plástica Brasileira
- Arte Plástica Mundial
c) F A Z E R A R T ÍST IC O
- Releitura de Obras de Arte
- M ulticulturalismo (processos de construções artísticas que influenciaram a produção de 

obras plásticas no Brasil. Município e Mundo).
- Desenhos de observações
- Composição visual (formas, imagens propagadas).
d) M Ú SIC A
LEITU RA  E R E PR ESEN TA Ç ÃO
Som
Tempo
Espaço
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C O N T E X T U A L IZ A Ç Õ E S
- M úsica Popular Mundial
- Música Folclórica Mundial
- Música Erudita Mundial
Contexlualizando essas músicas com as influências exercidas em nosso estado e município.
c) TEATRO
Deve-se fornecer como marco referencial um panorama da história do teatro universal. O 

universo cultural dos alunos está repleto de experiências cênicas uma interação entre a vida social e a 
prática escolar dos educandos jovens, partindo para nacional, estadual e municipal.

TEA TRO  U N IVER SA L
Origem:
- Teatro Grego (gênero dramático)
- Teatro Medieval
- Teatro Renascentista
-T ea tro  Naturalista
SÉ C U L O  X X TEATRO DO A B SU R D O
TEATRO BRASILEIRO
- Os jesuítas (teatro didático)
- Teatro (cinema)
- Teatro de gênero televisivo
TEATRO  CATARINENSE
- Os primeiros grupos teatrais (universitários)
TEATRO  NO M UN ICÍPIO  DE IM B IT U B A
- Projeto desenvolvido em ação
- Clássico e dramático (Romeu e Julieta)
Todos estes projetos a serem desenvolvidos, deverão voltar-se para tópicos dando assistência 

a espetáculos teatrais na articulação e funcionamento das diferentes linguagens teatrais (espaço 
cenográfico. som. figurino, luz. corporalidade. interpretação, etc).

Estes procedimentos não deverão ser levados a cabo se não estiver sustentado por uma 
abordagem que contextualize histórica e socialmente o objeto artístico em questão. Assim, é 
fundamental que seja desenvolvido um trabalho de leitura de texto teatral com a preocupação de 
desvendar sentidos para a vida social.

AVALIAÇÃO DAS ARTES (VISUAIS, M Ú SICA , TEATRO)
E tom ada em artes de uma maneira integradora ao processo de construção do conhecer 

artístico em contato com o patrimônio da humanidade que a ARTE. Num  processo acumulativo e 
mediador de reconhecimento e apreciação de vários trabalhos e objetos de arte como:
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- Identificar obras aos seus respectivos autores, livres expressão, etc.
- C om preender a linguagem plástica, musical e teatral.
- Valorizar fontes de documentação, preservação e produção artística.

A Ç Ã O  PE D A G Ó G IC A  EM ARTE
Deve-se ainda atentar para todo o desenvolvimento metodológico escolar em arte estar 

relacionado com o program a de curso. Quer-se com esta nova proposta curricular rmunicipal, 
concretiza-la e que o professor (ou professorado) estude e organize as práticas escolares artísticas e 
estéticasjunto ao educando inter-relacionado.

a) Constatação (continuada) articulando as vivências artísticas e estéticas das crianças, as 
suas relações com os elementos da natureza e da cultura, incluindo os mais próxim os e os 
mais longínquos.

b) Encam inhar (partindo das constatações):
- Análise dos conceitos, dos saberes artísticos que os educandos ainda não dom inam  e estes 

por sua vez considerados essenciais para que eles possam gradativamente diversificar, 
apro fundar, aprender ‘‘o fazer entender”, as produções artísticas vinculadas a sua história.

- Projeto de aula (roteiros) flexíveis e bem dosados os novos conceitos artísticos e estéticos 
sendo que os alunos irão elaborar, vivenciar, apreciar e fazer.

- A rtes com  com eço, m eio  e fim p rogram ados  para que possa  acon tecer  a 
interdisciplinaridade, transversalidade. atingindo o potencial criativo e favorecendo o 
desenvolvimento de habilidades e competências.

c) Discussões Periódicas (avaliar) Dentro dos patamares em que se encontram as crianças 
após as intervenções educativas desenvolvidas. Avaliar os cursos tendo em vista a 
aprendizagem do que ainda falta às crianças; saberes em arte.

Estes três itens irão oportunizar ao educador um refletir para auxiliar uma sistematização dos 
projetos docentes de educação escolar em artes visuais (desenho, pintura, gravura, escultura, teatro, 
música, dança, artes audiovisuais, dentre outras) junto  ao educando e seu processo de construção de 
conhecimento artístico interdisciplinar, atingindo o desenvolvimento das múltiplas inteligências 
(habilidades e competências).
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EDUCAÇÃO FÍSICA

IN T R O D U Ç Ã O
A  concepção histórico-cultural. estuda o ser humano a partir da sua prática social e da 

evolução histórica da sociedade através dos tempos, vendo-o enquanto produto e processo de 
contradições e transformações. Nesta concepção, todo sistema educacional tem o compromisso com 
um indivíduo crítico, participativo, consciente e politizado, deixando clara a opção de buscar a 
superação das condições reinantes em nossa sociedade.

Frente à realidade escolar, corporeidade e movim ento humano serão selecionados pelo 
caráter amplo e indissolúvel aos temas da Educação Física, necessitando melhor discussão entre 
professores da área. A Educação Física, ao trabalhar com o movim ento humano, pauta-se pela 
possibilidade de um movimento que ultrapasse as condições reinantes de consciência biologizante e 
em inentem ente de performance, em âmbito individual ou coletivo, e se projete a uma consciência 
mais participativa e cooperativa, portanto cidadã.

Com base neste pensar, os conceitos científicos essenciais da Educação Física foram 
elencados. para serem estudados, discutidos e conforme a realidade da escola, transformados para 
integrarem às ações educativas no âmbito escolar e de acordo com o P.P.P.. Assim sendo destacamos, 
corporeidade/movimento. jogo. ginástica, esporte e dança como conceitos dessa importante área do 
conhecimento, que podemos aqui citar com o cultura de movimentos.

O desafio que se apresenta para a Educação Física é de que dentro do processo educacional 
ela possa ser percebida como um importante componente curricular, nem mais nem menos 
importante que as demais disciplinas, e que jun tos  busquem realizar os objetivos propostos.

A Educação Física Escolar deve interagir com as demais disciplinas, em todas as iniciativas 
que oportunizem a produção e a socialização do conhecimento, a partir de interesses 
transformadores.

O professor deve assumir a Educação Física como ação pedagógica consciente e 
com prom etida com a totalidade do processo educativo, o qual, emergindo da prática social, retorna 
num a ação dialética.

EIX O S N O R T E A D O R E S DA P R O P O ST A  C U R R IC U L A R  DE ED U C A Ç Ã O  FÍSICA
- Socializar o conhecimento científico da cultura do m ovimento humano.
- Oportunizar o conhecimento sobre o corpo humano e a cultura de movimentos.
- Destacar o papel do professor de Educação Física enquanto mediador desse conhecimento.
- Desafiar o aluno para novas conquistas, vivências e aprendizagens cognitivas, m otoras e 

afetivas.
Para melhor entender o que a Proposta Curricular de Santa Catarina pretende, temos como o ponto 
de partida a Função Social da Escola com o mostra o esquema abaixo.

O R G A N IZ A Ç Ã O  DA PR Á T IC A  E SC O L A R  NA  E D U C A Ç Ã O  BÁSICA

f u n ç ã o  Educação Física
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J

Oportunizar as gerações mais jovens a apropriação e 
elaboração dos conceitos científicos, como meio de 
exercício da cidadania.

Relações Sócio-Cultiirais <-> Tempo Espaco Relação com a Naturezat
Classes sociais 
Papéis sociais 
Conflitos sociais 
Rei. de produção 
Relações de poder 
Trabalho

cronológico . político
. históneo . geográfico
.diferentes . cultural
. tem poralidades. religioso

. econômico 
. educacional

caracterização do meio 
biótico e abiótico 

. domínio sobre a natureza 
exploração destrutiva 
da natureza 

desenv. sustentável 
. impactos ambientais

Os conceitos científicos são produções histórico-culturais que estabelecem relações entre si 
com as disciplinas do currículo, com os temas multidisciplinares e com os conceitos cotidianos.

Os conteúdos das disciplinas são meios para a apropriação de conceitos científicos.
Os Conceitos científicos essenciais da Educação Física destacados na Proposta Curricular de 

Santa Catarina devem ser estudados, discutidos e via reelaboração conceituai traduzidos em 
m ovim ento pelos profissionais de Educação Física.

A Educação Física, por ser parte do conhecimento historicamente produzido, deve reunir os 
conteúdos mais significativos ligados a realidade escolar e aos conceitos de movimento / 
corporeidade, ginástica, jogo, dança e esporte.

Corporeidade é transcendermos a classificação e conceituação das ciências físicas e 
biologicas do corpo ou mera mensuração ou quantificação do m ovim ento humano. É fazer-se 
presente via corpo, que sente, que pensa, que age. Corpo que, ao expressar-se na história, traz suas 
marcas, desvelando-as.

O  m ovim ento, como produção humana, é agente de transformação, pois as diferentes 
concepções de corporeidade vão sendo incorporadas ao com portamento dos homens, constituindo, 
assim, a cultura corporal, decorrente de necessidades e interesses histórico - social.

O m ovimento objeto de estudo da Educação Física possui um significado histórico-social e 
hoje é predominantemente apresentado através dos conceitos de Ginástica, Dança, Jogo e Esporte.

O Esporte é um a construção social que institucionalizou temas lúdicos da cultura corporal e se 
projeta num a dimensão com plexa de fenômeno que envolve códigos, sentidos e significados da 
sociedade que o constrói e o pratica. Fenômeno sócio-cultural, produção hum ana e agente sócio- 
educativo para a construção da subjetividade.

O Jogo (brincar e jogar são sinônimos) é a representação de um fenômeno social, cuja 
intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar, imaginariamente, a 
realidade e o presente. O Jogo tem um papel para a humanização do indivíduo pela aquisição de 
hábitos, valores e atividades. E na relação interpessoal que se aprende a colaborar, repartir, ceder, 
compartilhar experiências . expor e organizar idéias. Por essas características, contribui 
significativamente no processo ensino - aprendizagem.

Ginástica - forma de exercitação corporal, cujo agir ( movim entos b ás ico s) resulta da própria 
história dos homens, impregnada de sentido e significado, possibilitando concretas vivências
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corporais para a constituição da subjetividade.

P SIC O L O G IA  DA E D U C A Ç Ã O
Para melhor entender como o conhecimento se constrói e como o comportamento social do ser 

hum ano evoluiu, é necessário saber a importância da psicologia da educação na aprendizagem. Esse 
é um conhecimento indispensável a todos os professores.

A educação não pode ser vista com o um depósito de informação. Há muitas formas de 
transmissão de conhecimento. Mas o ato de educar só se dá com afeto e se completa com a 
construção das inter-relações pessoais que se estabelecem no coletivo escolar.

Para o entendimento do papel do professor e do aluno e das interações entre a escola e a 
sociedade, é fundamental o domínio dos fundamentos técnico-metodológicos da psicologia da 
infância. É importante manter presente o caráter histórico do aluno, e do professor situados no 
espaço escolar que reflete as contradições da sociedade.

A responsabilidade do professor é propiciar m ediações significativas ao aluno no contexto 
escolar que, apropriadas determinam novas relações com a realidade do nosso município.

A escola deve proporcionar interações diferenciadas para crianças em diferentes níveis de 
desenvolvimento, objetivando que todas tenham acesso aos elementos fundamentais para o 
desenvolvimento do psiquismo, pois a tarefa de todo educador é a de formar seres humanos felizes e 
equilibrados.

T E O R I A S  D E  A P R E N D I Z A G E M  Q U E  O R I E N T A M  A E D U C A Ç Ã O  
S IS T E M A T IZ A D A ”. 
a) Inatismo
Vê o homem como um produto que já  nasce pronto, nada mais havendo a fazer para toma-lo 

mais participativo, criativo e transformador, mas com potencialidades, dons e aptidões. E a Teoria 
dos rótulos onde classifica os alunos como fracos ou fortes e faz acreditar que “Pau que nasce torto, 
morre torto, filho de peixe, peixinho é” , etc.

O papel do professor é fazer despertar o dom e aptidão inata de seu aluno.
b) Am bientalism o
Está fundamentado na filosofia empirista e positivista. O empirismo diz que é a partir da 

experiência sensorial que o ser humano aprende, ou seja toda a experiência deve passar pelos cinco 
sentidos. O positivismo afirma ser necessário uma suposta harmonia social, para que haja ordem e 
progresso. O ser humano é produto do meio social, político, religioso, econômico e educacional em 
que vive. Acreditava-se que os alunos que passavam pela escola e não aprendiam, era porque viviam 
em  condições de pobreza ou porque não se esforçavam.

Utilizando técnicas eficazes, o professor pode estimular a reprodução de um  conhecimento, 
sem questioná-lo.

Hoje ainda há resquícios de uma abordagem ambientalista na estrutura educacional, seja 
através da metodologia que privilegia a memorização, seja na própria organização escolar.

c) Construtivism o
O construtivismo tem  como seu maior expoente Jean Piaget. O ser humano nesta concepção é 

estruturado com m ecanismos próprios que não se reduzem ao social . mas determinado pela 
maturação biológica em estágios fixos de desenvolvimento. Cada estágio descreve as ações 
realizadas e nomeadas por: de 0 a 2 anos Sensoriomotor, de 2 a 7 anos Pré-Operatório. de 7 a 13 
anos Operatório Concreto e a partir de 13 anos Operatório formal. Essa teoria determina etapas fixas
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e universais e afirma que o desenvolvimento é um processo maturacional que ocorre 
independentemente da aprendizagem. A interação sujeito-objeto, não pressupõe que as 
interferências sociais provoquem novas aprendizagens.

O ser humano evoluiu pelos seus instintos e pela inteligência..
O conhecimento construído a partir de desequilíbrios provocados nos processos de 
aprendizagem.
Respeitar as etapas do desenvolvimento da criança observar, investigar e estabelecer 
relações de cooperação.
A aprendizagem não se dá em um campo natural e neutro, ela é mediatizada por condições 
materiais que definem a cultura onde a criança está inserida.
O construtivismo implica na parte social e político da educação em comportamento 
individual e interpessoal.

Nesta Teoria o papel do professor é o de facilitador da aprendizagem, levando o aluno a 
construir o seu próprio conhecimento.

ED U C A Ç Ã O  FÍSIC A N U M A  PERSPECTIVA HISTÓRICO-CULTURAL
A Educação Física-Escolar deve reunir o que for mais significativo ligado ao movimento 

humano, para ser vivida, com preendida e via reelaboração, contribuir na formação do cidadão. Este 
componente curricular é direito de todos os que passam pela escola. Serão citados, alguns fatores 
que devem ser considerados para consubstanciar tal intenção de formação, através da ação 
pedagógica.

* A  produção histórica do conhecimento ter entendimento na perspectiva histórica. Para dar 
maior sustentação à possibilidade de modificar regras, criar novos jogos  e atividades que favoreçam 
diferenças e interesses dos participantes.

* O desenvolvimento do aluno com o ser social todos os educandos são capazes de aprender a 
partir da mediação do professor e dos demais participantes.

* O m ovimento hum ano orienta a ação do professor de Educação Física através das diferentes 
formas de manifestação corporal.

* A seleção dos conteúdos e metodologias como meio educacional Faz-se necessário basear 
um “novo fazer” , reflexivo, criativo e que enriqueça as aulas sobre os temas da Educação Física.

Pretende-se utilizar novas formas para abordar os conceitos científicos como ginástica, 
dança, jogo, esporte, contudo, se faz necessário a busca de conhecimento nos autores da Educação 
Física e de outras áreas do conhecimento.

O Professor deve ter a postura de um pesquisador incansável; tornar a aula de Educação Física 
um espaço criativo, tanto para o educando como para o professor, oportunizando a produção 
individual e coletiva do conhecimento da Cultura do M ovim ento Humano. Neste sentido faz-se 
necessário destacar:

a) Corporeidade - através da história, as manifestações do hom em  como ser corpóreo se 
diferenciam dependendo do seu contexto sócio cultural.

Nos primórdios da civilização, a relação com o corpo era direta e harmônica com a natureza, 
pois o hom em  a necessitava para sua subsistência.

Os gregos tinham a visão realista do hom em  corpo e alma, sendo que havia dependência do 
corpo em função da alma.

Na Idade Média, enfatiza-se a alma como essência do homem. Santo Agostinho expõe a idéia 
de ser a alta o EU que pensa, que sente e que verifica, inaugurando com isso uma perspectiva para um 
outro entendimento de corpo.

Grandes transformações m arcam  o final da Idade Média, com o movimento renascentista, 
através das ciências determinaram um  novo enfoque sobre o dualismo reinante. O mundo sagrado e
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divino que reinava até então se submete a racionalidade. A racionalidade se m onopolariza as demais 
manifestações humanas, ou seja. a supremacia da mente.

Com a necessidade de ampliar a produção, o corpo passa a ser instrumento a serviço da 
produtividade, com isso vai perdendo sua espontaneidade e força de expressão; disciplinando-se as 
ações rotineiras do trabalho.

No sistema capitalista, há o empobrecim ento das vivências corporais, o corpo exigido pela 
produção em massa e crescente mecanização de sua forma de produção, passa a ser um  artefato que 
deverá estar preparado/aperfeiçoado para desem penhar da melhor forma os movimentos dentro dos 
padrões exigidos pela tecnologia.

M arx in Gonçalves (1994) refere-se a corporalidade humana a partir de uma visão de 
totalidade ou seja. o homem, ao afirmar-se no mundo objetivo, o faz em todos os sentidos, não 
somente em pensamento, não havendo dissociação entre consciência e corpo. Conseqüentemente, o 
homem é seu corpo e humaniza-se na medida em  que se relaciona com os outros. Portanto, pensar 
em um ser de relações só é possível a partir do princípio da totalidade.

Corporeidade é presença no mundo via corpo que sente, que age, corpo que, ao expressar-se 
na história, traz suas marcas, desvelando-as.

Vamos clarificar o entendimento do m ovim ento humano, diferenciando-o do movimento 
que é inerente a todos os seres vivos. Então atentamos para algumas características que o identificam 
como sendo o m ovim ento  do hom em  e. conseqüentemente instrumento de transformação:

b) L in g u ag em  o movimento humano, uma das manifestações de relação do homem com o 
mundo, tam bém  é linguagem, expressa em posturas/gestos com sentidos/significados.

Em cada postura, gesto, exteriorizamos nosso potencial do ato criador e transformador ou da 
submissão e do descomprometimento. sendo am bos resultado do processo histórico-cultural.

c) Lazer e Educação Física - o ato de aprender a Educação Física não se limita apenas a 
execução m ecânica do exercício motor, mas constitui-se em atividade relacionada ao cotidiano da 
criança, à ludicidade e ao lazer.

d) Historicidade: o corpo em épocas passadas foi considerado pela Educação Física como 
organismo biológico, sendo mais um objeto entre os outros.

O Corpo humanizado produção harmoniosa. Ação hum ana não se traduz em simples gestos 
instintivos ou mecânicos, tendo somente como determinantes os fatores biológicos, mas alguém que 
pensa, sente e age.

e) Intencionalidade: esta é uma característica exclusivamente humana, onde todas as ações 
humanas são intencionais. O movim ento se caracteriza como sendo uma ação conscientemente 
controlada, voluntária, reflexiva e racional.

f) Sentido/Significado: é no contexto histórico-cultural que cada um de nós está inserido que 
nos produzimos com o sujeito único e singular e é nele que também produzimos e estabelecemos 
significados e sentidos no movimento humano.

M ovimento cujo sentido e significado representa um fato da cultura e ao mesmo tempo um 
fator de cultura.

J O G O  - o jogo  faz parte da vida do ser humano. O ato de jogar é tão antigo quanto à própria 
história do homem. O jogo é uma atividade livre, com regras não convencionais de caráter 
competitivo.

Na infância crjogo é essencial para o desenvolvimento psicomotor. Brincando e. ou jogando, a 
criança rep roduze  constrói suas habilidades motoras, sociais e lúdicas de acordo com seus interesses 
e desejos, de forma dinâmica e criativa.
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Os elem entos do jogo . como o conjunto de regras, a competição, o tempo e o espaço em que ele 
ocorre, colocam a criança em situação de adaptação e readaptação, q u e  p r o v o c a m  d i f e r e n t e s  
atitudes com portam entais e. conseqüentemente, exigem que a criança venha desem penhar seu papel 
social de criança.

Por tudo isso ressaltamos o grande valor educativo do jogo  e a importância de trabalhar esse 
conteúdo nas escolas, de forma comprom etida com a formação integral do educando. Algumas 
modalidades de jog o s  que devem com por o currículo escolar:

- Jogos pré-desportivos,
- Jogos educativos e de construção,
- Jogos tradicionais,
- Jogos recreativos,
- Jogos de faz-de-conta.
- Jogos cooperativos.
- Dramatização.
E S P O R T E  -O esporte surgiu da atração do hom em  pelo jogo  e do princípio lúdico que 

também se evidencia na sua prática.
A escola deve propiciar ao aluno, esse conhecimento, possibilitando assim, transformações 

no seu universo educacional. E dever da escola incentivar, apoiar toda e qualquer manifestação 
cultural e ou esportiva do aluno, independente da faixa etária, classe econômica e religião 
propiciando ao m esmo, vivências de todas as modalidades esportivas que a escola possa oferecer. 
Destacamos algum as das possibilidades que o esporte proporciona:

a) Aperfeiçoam ento físico
b) Meio de socialização
c) Meio de desenvolver a consciência coletiva
d) Meio de comunicação
e) Busca de prazer
f) Profissão
g) Espírito de equipe
h) Criatividade
i) Possibilidade de vivências coeducativas.

M E T O D O L O G IA
A Educação Física é uma disciplina que trata, pedagogicamente, na escola, do conhecimento 

de um a área denom inada aqui de cultura corporal: Os temas ou formas de atividades, 
particularmente corporais, nomeadas anteriormente: jogo. esporte, ginástica, dança.

O entendimento da cultura corporal, que daí decorre, deve ultrapassar a simplificada idéia da 
questão anatôm ica e funcional do corpo humano pelos aspectos sócio-culturais de diferentes 
momentos históricos e. a partir de então, possibilitando sua participação no processo de produção 
(intervenção) do seu tempo e de aquisição de novas impressões corporais, ou seja. na sua unidade 
indivisível.

O hom em  se apropria da cultura corporal descende sua intencionalidade para o lúdico, o 
artístico, o agonístico. o estético ou outros, que são representações, idéias, conceitos, que irão 
com por um program a de educação física, tendo como os grandes problemas sócio-políticos atuais 
como: ecologia, sexualidade, saúde pública, relações sociais e de trabalho, preconceitos sociais, 
raciais, da deficiência, de velhice, distribuição de solo urbano, distribuição da renda e outros.

A reflexão sobre esses problemas é necessária se existe a pretensão de possibilitar ao aluno 
da escola pública entender a realidade social, interpretando-a e explicando-a a partir dos seus 
interesses de classe social. A escola deve prom over a apreensão da prática social, no entanto os
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conteúdos devem ser buscados na sua realidade educacional.
É importante ressaltar que. embora aparentemente separados na apresentação deste 

planejamento, não entendemos que conteúdo e metodologia possam ser tratados isoladamente.
A reciprocidade é tamanha que sua compreensão é um  dos marcos necessários ao processo 

educacional de transformação que almejamos.
Será na mediação entre o agir e o pensar que o professor terá a oportunidade de aprimorar 

novos conteúdos e metodologias de acordo com a realidade de cada unidade escolar. Desta forma, 
apoiando-nos nas considerações até aqui apresentados, reforçamos alguns aspectos:

O conteúdo deverá ser abordado a partir da realidade social do aluno:
- O professor será o m ediador entre o conhecimento científico, erudito e universal 

historicamente acumulado, sendo autor da ação pedagógica, e o aluno, que deverá apropriar-se deste 
conhecimento, será co-autordesta  ação;

- A produção histórica do movim ento é fruto do desenvolvimento do homem de acordo com 
suas características e necessidades.

- A cultura corporal deverá ser compreendida com o produto da história do hom em  ao longo de 
sua existência;

- A corporeidade é uma produção social, o movimentar-se de um indivíduo está carregado de 
sentimento e emoções;

- A aprendizagem será consolidada através dos pressupostos da perspectiva histórico- 
cultural;

- A problematização dos conteúdos como forma metodológica deverá ser calcada na 
criatividade, no diálogo e na produção coletiva;

- A historização de conteúdos abordados são necessárias na busca de uma perspectiva 
interdisciplinar (visão de totalidade).

- A avaliação será entendida como um processo contínuo e sistemático, e a elaboração e re- 
elaboração de novas competências, a partir dos conteúdos trabalhados.

AVALIAÇÃO
Avaliar é algo que faz parte de nosso dia-a-dia, pois a todo o momento deparamos com uma 

situação de avaliação. A avaliação não deve ser um  processo seletivo, onde selecionamos quem pode 
ou não continuar no processo de escolarização.

A avaliação deve considerar que cada indivíduo é diferente, que possui motivações e 
possibilidades pessoais.

Um dos objetivos da avaliação em Educação Física é que o aluno conheça seus limites e 
possibilidades corporais. Aavaliação não envolve somente os aspectos físicos, mas está relacionada 
à forma como o aluno compreende o contexto a que ela se refere e, de posse dessa informação, traçar 
metas para melhorar o seu desempenho.

O desenvolvimento motor, social, e cognitivo são aspectos a serem considerados para que esse 
objetivo seja alcançado: o conhecimento e a vivência de jogos, brincadeiras e outras atividades 
corporais, suas respectivas regras, estratégias e habilidades envolvidas, o grau de independência 
para cuidar de si m esm o ou para organizar brincadeiras, a forma de se relacionar com os colegas, 
entre outros, são os aspectos que nos permitirão um a avaliação abrangente de processo de ensino 
aprendizagem.

C U R R ÍC U L O  PARA A ED U C A Ç Ã O  BÁSICA:
Ementa: Prática pedagógica interdisciplinar capaz de desenvolver hábitos e habilidades 

corporais para melhorar a qualidade de vida.Elaboração de conceitos sobre a cultura do movimento 
humano, expressos na vivência teórico/prática da dança, jogo . esporte, ginástica e lutas.Flistórico e 
evolução dos conceitos essenciais da Educação Física.
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Objetivos:
- C om preender o movim ento humano enquanto fenômeno construído socialmente e com o 

parte da história da civilização humana.
- Entender a Educação Física com o uma disciplina teórico/prática, construída com base nos 

conceitos científicos que tratam do conhecimento corporal e da m anutenção/promoção da 
qualidade de vida.
Conteúdos: Conceitos científicos essenciais de:
C orpore idade/ movimento
Jogo: jogos  tradicionais, jogos  cooperativos, jogos  recreativos, jogos pré-desportivos. 

capoeira.
Ginástica: alongamentos, relaxamentos, ginástica rítmica, ginástica olímpica, ginástica 

formativa, capoeira.
Dança: danças folclóricas, danças de salão, dança moderna, jazz. danças circulares, Street 

dance, capoeria.
Luta: karatê, capoeira, judô.
Esportes: Volibol - explorar todas as modalidades de volibol que são praticadas de forma 

teórico e prática.
Atletismo: todas as modalidades que possam ser praticadas na escola como corridas, saltos, 

arremessos e lançamentos.
Basquete: explorar todas as modalidades que possam ser praticadas na escola.
Handebol: idem ao  basquete.
Futebol: Idem ao handebol e ao basquete.
Esportes que utilizem raquetes como:
Tênis de campo 

" de mesa 
Badmington 
Taco
Frescobol
Atividades aquáticas - adaptação e locomoção no meio líquido, nados, hidroginástica. 

canoagem, su rf  etc.
Conhecer o histórico e evolução dos esportes, implicações sociais de inclusão e exclusão da 

prática, habilidades e competências técnicas e as possibilidades de reconstrução dos mesmos para 
adaptação da realidade escolar.

Atividades:
Construção de painéis para a formação de conceitos, saídas de campo, vivências corporais, 

oficinas interativas, uso de vídeos e material gráfico, construção de jogos pedagógicos. 
Metodologia:
Aulas teórico/práticas, trabalhos individuais e em grupos, pesquisas, elaboração e 

apresentação de seminários, leitura e discussão de textos.
Avaliação:
A avaliação é um importante momento de reflexão do processo ensino -aprendizagem onde 

vários aspectos devem ser observados como: participação nas vivências corporais e nas aulas 
teóricas, produção textual e elaboração conceituai. Em todos os momentos do processo educativo a 
avaliação será formativa e somativa. A auto-avaliação é um  importante momento para desenvolver a 
responsabilidade, a honestidade e o respeito com  o coletivo escolar.
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ENSINO RELIGIOSO

- A PR E SE N T A Ç Ã O '
O Ensino Religioso na história da educação brasileira vai se adequando ao processo 

educacional em seus altos c baixos, erros e acertos, crises e estabilidades. conforme o momento 
histórico.

No decorrer desse processo, as diferentes concepções de Ensino Religioso veiculadas na 
história foram:

•  Aula de Religião (Teologia);
•  Aula de Vivência Religiosa (Antropologia);
•  Aula de interpretação e análise do conhecimento religioso (Fenomenologia Religiosa).

Na atual estrutura educacional, o Ensino Religioso tem como ponto de partida os fundamentos 
do Fenómeno Religioso no cotidiano da vida., obk liv an d o  comp reender-a -bttsea-d o 'FTanseendeiUe 
ÍDe i i^  p n si(»ni<icado-pr.ont4<4ft fln virh

A escola, pela sua função social, constitui-se no espaço de construção e ressignificação dos 
conhecimentos historicamente produzidos e acumulados.

O Ensino Religioso estrutura-se a partir da escola, desenvolvendo-se na perspectiva da 
construção do conhecimento religioso e alicerça-se na certeza de que as Tradições Religiosas 
(Religiões. M ovimentos e/ou Expressões Religiosas), conferem critérios de segurança para o 
exercício da cidadania.

A Educação, permitindo o acesso de todos ao conhecimento, tem um papel bem concreto a 
desempenhar no cumprimento desta tarefa universal: ajudar o ser humano a com preender o m undo e 
o outro a Fim de melhor compreender-se.

~ u  Ensino Religioso é um <Hwhe^imenio-que-cxpTrcitalrFenêmeiii>4^Tgl£)so. presente- cm  ̂
•todas asjailiufas^IndestrúTiVefpürqtte^dieaée-naserliumana-e-na sua rnnstmçãtrffigTówca.

O conhecimento do Fenómeno Religioso está fundamentado nas ciências humanas, sociais e 
na religião, suporte mínimo necessário para o desenvolvimento do Ensino Religioso como um  saber. 
Portanto, esse conhecimento, no Ensino Religioso, remete para a “construção do saber” .

O paradigm a curricular apresentado para as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental, refere-se aos "valores em que se fundamenta a sociedade, ao desenvolvimento da 
capacidade de aprendizagem, ao fortalecimento dos laços de família, dos laços de solidariedade 
humana e de importância, situados no horizonte da igualdade

O Ensino Religioso, além de contemplado na Constituição Federal de 1988 e na LDBEN 
9394/96. encontra-se justificado e inserido nessa compreensão.

Ao elaborar e divulgar os Parâmetros Curriculares Nacionais, o Ministério da Educação 
respalda o Ensino Religioso tomando por base alguns fundamentos, dentre eles: "afim de garantir o 
respeito às diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas que atravessam uma 
sociedade múltipla, estratificada e complexa, a educação possa atuar, decisivamente, no processo 
de construção da cidadania, tendo como meta o ideal de uma crescente igualdade de direitos entre 
os cidadãos, baseada nos princípios democráticos ".

E importante lembrar que a escola é um espaço de apropriação de conhecimento no qual. 
muito mais que textos complexos, ensina a decodificar o mundo em suas múltiplas facetas e. para 
tanto, não se poderia excluir, da mesma, a "leitura do Fenômeno Religioso ", fator integrante do 
cotidianot Prhr~^rrTTT-4w^^nfv^rTri^ l^ fw ^ i ) i i i - s e  n o _ t t^ e A - 4 r t - c o ^ t riiçãn e Hn m tA^rf^ffn-r-rios-- 
conheeim(ailQs4HstTTneamente~prodtmdQS-r  aciinmlaíiofT-e. "como todo conhecimento humano é 
sempre patrimônio da humanidade, o conhecimento religioso deve também estar disponível a todos 
que a ele queiram ter acesso ” (PCNER. 1997. p.21)
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Gome-parte-do patomêm4fHAa4mfflmrttjader^-<^wl4wimentTTTrtT|ioso disponivel na cKcntn~c 
um^mheeiinefíto-quecxplir.ita o.{úuràmeno4teligiosorpresentecnTtodas~ascnlturas.

A partir da Lei n.° 9.475/97. que dá nova redação ao Artigo 33 da LDBEN n.° 9.394/96. o 
Ensino Religioso deixou de ser confessional, exigindo uma radical transformação na sua maneira de 
compreendê-lo e administrá-lo. passando a exigir também dos profissionais da área uma maior e 
melhor qualificação e habilitação para o exercício da função.

A Proposta Curricular de Santa Catarina afirma que "o Ensino Religioso como disciplina 
integrante cio currículo escolar, tem como compromisso o estudo do desejo da transcendência dos 
educandos, das suas comunidades e da sua história. (...) O Fenômeno Religioso, nesta perspectiva, 
é uma forma histórica cpie assume a capacidade de abertura ao Transcendente, inscrita na 
experiência da vida " (SANTA CATARINA. 1998. p. 234).

A releitura do Fenômeno Religioso, a partir do convívio social dos educandos, constitui objeto 
de estudo desta área do conhecimento, na diversidade cultural religiosa do Brasil, neste caso. em 
particular na realidade catarinense e. especialmente, no município de Imbituba, sem priorizar uma 
ou outra expressão de religiosidade» Auxilia na m p ip r ^ n c n n  rlnc
expressaavlTnTTCceftdente-na^uperafoio-da44ttáude-hiimana-e-que drlriüiinam. siibjacenteiruualeui 

•■pTpqrssftJiis tó ricoda hum anidade-----

HISTÓRICO DO ENSINO REL IC IO SO  NO BRASIL E EM SANTA 
CATARINA

O Ensino Religioso no Brasil até 1889 caracterizou-se como aula de religião na perspectiva 
exclusivamente católica.

Com a Proclamação da República, acontece a separação entre o Estado e a Igreja. No entanto, 
o Ensino Religioso continua sendo contemplado.

A partir da década de 30 passa a ter caráter facultativo para o educando e obrigatório para as 
Escolas Públicas.

Na Constituição de 1946. o Ensino Religioso passa a ser considerado dever do Estado.
Desde então, todas as Constituições têm mantido o Ensino Religioso como disciplina dos 

horários normais das Escolas Públicas de ciclo básico e médio e de matrícula facultativa para o 
educando.

Santa Catarina é um Estado fortemente marcado pela colonização européia, sua cultura e. 
conseqüentemente, seu substrato religioso cristão.

O Ensino Religioso em Santa Catarina, contemplado nas Constituições e legislações estaduais 
a partir de 1935. vem  se constituindo em uma verdadeira espiral, cuja evolução pode ser analisada 
através de diferentes etapas. De 1935 até 1969. caracterizou-se mais pela confessionalidade. com 
predomínio da Igreja Católica. A partir de 1970. passou a ser denominado e entendido como 
Educação Religiosa Escolar (ERE). uma proposta de educação, aberta a todo educando catarinense.  ̂ ^  

.^d ep en d en te  de credo religioso. É reconhecido com o um  componente curricular no ensino 
■*- rv'sgKius das escolas da rede p ú b l i c a e s ^ p n l  e apresenta um novo paradigma quanto ao entendimento 

da Educação Religiosa Escolar, no seu conteúdo e no cotidiano da sala de aula.
O Ensino Religioso deixou, portanto, de ter caráter exclusivamente católico, passando a ser 

ecumênico, conform e Parecer 72/70 e Parecer 78/70. Nessa ação nasce o Conselho 
Interconfessional para Educação Religiosa C1ER. constituído de representantes (autoridade 
religiosa maior) de cada uma das confissões religiosas presentes no Estado de Santa Catarina.

A partir de 1979. o CIER tem alterado sua nom inação para Conselho de Igrejas para Educação
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Religiosa, passando a contar com uma organização mais concreta e dispor de recursos próprios.
Com a aprovação do Decreto n.° 13.692, de 14/04/81. o Ensino Religioso passa a ser 

caracterizado com o Educação Religiosa Escolar ERE nas escolas públicas de Santa Catarina e. de 
acordo com a Portaria n.° 0 08 /81/SEE de 20/08/81. as aulas de Educação Religiosa Escolar 
passaram a ser. gradativamente, remuneradas.

Nesta perspectiva, na escola pública do Estado de Santa Catarina a Educação Religiosa 
Escolar propõe com o centro, valores e objetivos com uns a todas as crenças. Sua proposta pede de 
todos um  esforço na busca de caminhos para a unidade, respeitando e promovendo a diversidade 
cultural e religiosa.

Com o quadro religioso plural presente nas escolas públicas de=*hwa¥to. propõe-se firmar 
valores relacionados à vida. ética, ecologia, paz. solidariedade, justiça, fraternidade, alteridade. 
história, cultura, fé. As religiões têm escrituras sagradas e/ou tradições orais, ritos e teologias que 
fundamentam estes valores.

A Educação Religiosa deve cultivar esperanças naquilo que a escola precisa desenvolver: 
"capacidade de observação, reflexão, criação, discernimento, julgamento, comunicação, convívio, 
cooperação, decisão e ação frente à realidade da vida " (PC/SC, 1990).

A escola deve possibilitar ao educando a apropriação do conhecimento histórico elaborado 
pela humanidade. A dimensão religiosa do ser humano é um dos componentes deste conhecimento, e 
que precisa por isso "estar disponível a todos os que a ele queiram ter acesso " (FONAPER. 1997).

A partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Lei n.° 9.394/96 e em
1997. a Lei n.° 9.475 de 22/07/97 que dá nova redação ao Artigo 33 da Lei n.° 9.394. de 20 de 
dezembro de 1996. o Ensino Religioso no Brasil é entendido como parte integrante da educação 
básica do cidadão. Em Santa Catarina, a ERE passa a ser entendida pela expressão Ensino Religioso. 
Podemos dizer que este ensino, na história da Educação no Brasil e em Santa Catarina, esteve e 
continua em constante construção.

A disciplina de Ensino Religioso, com o área do conhecimento (Resolução CEB n.° 02. de 07 
de abril de 1998). visa garantir ao cidadão o acesso ao conhecimento religioso. Esse conktw^mente

"O Ser Humano é um ser religioso por natureza. Ele tem dentro de si uma força, um 
dinamismo. a ue o imnele nara a busca de um Ser Sunerior. Transcendente ” fW ILGES. 1996 V

se. na medida em que o sentido que confere á sua vida. vai se aproximando do sentido que ele tem de 
si m esmo, de sua origem, t»

"A concepção histórico-cultural, à medida que considera todos capazes de aprender e 
compreender que as relações e interações sociais estabelecidas pelas crianças e pelos jovens são 
fatores de apropriação de conhecimento, traz consigo a consciência da responsabilidade ética da 
escola com a aprendizagem de todos, uma vez que ela é interlocutora privilegiada nas interações 
sociais dos alunos. De todos os alunos " (PC/SC, 1998).

-çxmeHcui nuinana-em-stra-emiura-e-reu giosuiaae.

104



Em  razão disso, é possível identificar três enfoques epistemológicos do conhecimento 
religioso.»

E N F O Q U E  SO C IO L O G IC O

O objeto de estudos sociológicos que produz conhecimento religioso são as instituições e 
organizações religiosas.

. O enfoque antropológico tem com o objeto de estudos a relação do ser humano com o



EN FO Q U E  T E O L Ó G IC O

O conhecimento revelado implica a adesão dos que crêem ao seu revelador. Enquanto objeto 
de investigação, o conhecimento revelado pode ser observado sobre vários enfoques:

- Num  primeiro momento, a observação pode recair sobre o revelador em questão. O fato de 
buscar informações sobre a vida e a história do revelador, bem como de sua doutrina, não 
significa que seja uma proposta de adesão, o que implicaria proselitismo.

- N um a segunda instância pode-se fazer um  estudo sobre os livros sagrados, portadores da 
revelação.

- O passo seguinte envolveria a dimensão da experiência religiosa. Trata-se da relação dos que 
crêem com  o revelador e sua doutrina, com sua comunidade religiosa e com o desconhecido. 
Não há aqui como fugir da dimensão subjetiva da experiência religiosa. Pressupõe-se, 
porém, que a elaboração e a construção da experiência religiosa seja a melhor forma de 
produção de conhecimento religioso. Para tanto, é preciso recorrer a uma metodologia de 
investigação religiosa adequada à epistemologia em questão.

“O Fenômeno Religioso, objeto da disciplina de Ensino Religioso, c 
universal e indestrutível porque radicado no ser humano. O 
conhecimento desse fenômeno, porém, é produto da investigação 
humana, e, enquanto tal, revela toda sua fragilidade, própria da 
contingência do ser humano. A identidade das instituições religiosas 
não é concebida pelo conhecimento do Fenômeno Religioso, mas sim 
pelo patrimônio da revelação. A tendência das instituições é a 
dogmatização dos conhecimentos religiosos, mesmo que sejam 
produzidos pela investigação humana. O con flito surge no con fronto 
entre o diálogo inter-religioso, dimensão do conhecimento humano, 
e a dogmatização, enquanto exigência humana para atender as 
necessidades de segurança. Nesse sentido poder-se-ia dizer que a
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raiz do Fenômeno Religioso se radica na dialética entre a liberdade 
(diálogo) e a necessidade de segurança " (FO NA PER, 2000).

C O N H E C IM E N T O  NO ENSINO RELIG IO SO
xonnéclnteEU.o-do11-cnôm enoiiefa iosC T^rt^ tm ilinTyillido  nas\>ríncias hum<mas. socunfs e 

n ^ e u g iã ® , swportjp míninranecestójno para o desenvolvimento do Ensiiao Religioso como um sííoer^ 
A ^ f m r y ree confio cim ento .aaj i i s e iphnéLÍ^^ftfr~R^?thrrreosH^^ para a 

pTrTsT7?PrrfírtTr?rT̂ r m a s  o en laqfies.
* As diferenças básicas, determinadas pelo encam inham ento do Ensino Religioso no fazer 

pedagógico, mesclam -se nas diferentes tendências que perpassam a escola.

Categorias Saber em si Saber em relação Saber de si
Denominação 
da d iscip lina

A ula  de Religião -  
Católico -  

catequético

Educação Religiosa 
Escolar -  Ecumênica -  

Igrejas Cristãs

Ensino Religioso -  
Inter-relig ioso

Conhecim ento
Informação

inquestionável
(racionalidade)

Informação localizada 
(historicidade)

Informação
interpretada

(hermenêutica)

Currículo
Domínio do 

conhecimento 
acumulado

Ação reflexiva do 
conhecimento 

acumulado

Interpretação do 
conhecimento 

acumulado
Pensamento Convergente Dialético (teoria -  

prática)
Dialogial

Aula Reprodução dos 
conteúdos

Experienciação Ressignificação dos 
conteúdos

Aprendizagem Sintese pré-elaborada
Análise crítica da 

realidade (v e r -  julgar 
-AGIR)

Releitura do 
Fenômeno Religioso 
(AÇÃO-REFLEXÃO -  

AÇÃO)
Ciência

fundante
Teologia (Católica) Antropologia religiosa Fenomenologia

religiosa

Assim o saber decorrente pode ser classificado em:

“Saber cm si” que é o olhar acerca de algo. alguém, algum lugar...
“Saber em relação” que é o saber a partir das múltiplas relações sociais, políticas, 
econômicas, ideológicas...
“Saber de si” que é o saber algo a partir dc si mesmo, (Quem sou? De onde vim ? Para 
onde vou? Por que vivo?).

Nesta perspectiva, o “saber” construído no Ensino Religioso a partir de conteúdos 
teológicos das T-eedições Religiosas e Culturas como divindades, textos sagrados, símbolos, 
doutrinas, verdades de fé. n io rã t^e t í^é  caracterizado num “sajxír em si” , mesm o que veiculado na
perspectiva da pluralidade (mais de u in a j r " -----

Esse m esm o "saber” (conteúdos), e n p r é a d o n a  perspectiva da historicidade, 
desencadeia uma relação e valoração de moral (cop^rtamentcTdeeoFFente). É o saber, em relação 
hoje nos PCNs. explorado como tema t ran sv en j^p a ra  todas as disciplinas. E o seu fundamento está 
na antropologia.
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Já o “saber de si”. o ent£m[imento desL_S£jdá-fraT:êconstrução de significados pela 
releitura dos elementos do Fenômeno ReUg>*«i3j2^s. para todo ser humano, culturas e tradições 
religiosas são elementos s ignifiçalii^srtfénsos e tenso^qye  se conectam na formação do cidadão). 
Assim, o “saber de si” fundamenta-se na fenomenologia religibsíi-

Ensino Religioso nas Leis de Ensino no Brasil a partir dás Concepções de Religião

C o n c^ção
REELIGERE

re-escolher

RELIGARE

reliqar

RELEGERE 

/  reler
Finalidadè\ Fazer seguidores Tornar mais 

pessoas religiosas
Reiér o Fenômeno 
/  Religioso

Entendimento d o \  
Ensino Religioso \

Religião = 
catequese/doutrinação

Ética = vivência 
de valores

/  Área do 
conhecimento

Enfoque centrado em \  Uma verdade Religiosidade / Fenômeno
Religioso

Caracterização \Evangelização Pastoral / Conhecimento

Tratamento 
Didáticc

Metodologia

1o Conteúdos 
2° Recursos ■ ■ ;

Trabalho com 
texto sagrado 

e/ou doutrinação

1o Conteúdos 
2o Dinâmicas 
3o Celebração

Aprendizagem

Conhecimento
veiculado

Saber em si 
(informação sobre 

religião)

íaracterizaçao do aluno 
’Objetivo da série

Encaminhamentos para 
avaliação da aprendizagem 
4o Bloco de conteúdos

Observação
Reflexão

Informação

Convívio social 
Relação Culturas e Tradições 

Religiosas

Saber de si (entendimento do 
Fenômeno Religioso que se 
constata a partir do convívio 

__________social)__________
LDBEN I /  5.692/71 9 .394/96

De acordo com o Caderno Temático n.° 1 do Ensino Religioso Referencial Curricular para a 
Proposta Pedagógica da Escola (FQN APER. 2000. p.22 a 26).

/ o  Ensino Religioso, como toda área do conhecimento, tem uma 
/prática docente própria. E o como fazer, sem espontaneísmo ou 
pragmatismo. Tem uma intencionalidade e umo\clireção. E o como 
tratar do conhecimento religioso na sala de aula ”A

Para tanto, a nova concepção de Ensino Religioso parte dos seguintes pressupostos:
Pressuposto 1: O Ensino Religioso como parte integrante da formação básica do cidadão 

(artigo 33 LDBEN n ° 9.394/96).
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Pressuposto 2: O Ensino Religioso é um conhecimento que subsidia o educando para que ele 
se desenvolva sabendo de si (Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Religioso PCNER).

Pressuposto 3: O Ensino Religioso faz parte da Base Nacional Com um  (Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental DCNEF).

Pressuposto 4: O Ensino Religioso é área do conhecimento (DCNEF).
Pressuposto 5: O Ensino Religioso é disciplina dos horários normais, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa e vedadas quaisquer formas de proselitismo (artigo 33 da LDBEN 
9394/96).

Pressuposto 6: O Ensino Religioso com conteúdos que subsidiam o entendimento do 
Fenômeno Religioso a partir da relação: Culturas-Tradições Religiosas.

Pressuposto 7: O Ensino Religioso é uma aprendizagem processual, progressiva e 
permanente.

Pressuposto 8: O Ensino Religioso sensibiliza para o ministério da alteridade.
Pressuposto 9: O Ensino Religioso é conhecimento que constrói significados.
Pressuposto 1 0 :0  Ensino Religioso é uma disciplina com prática didática contextualizada e 

organizada (PC N ER  e DCNEF).
Pressuposto 11: O Ensino Religioso com avaliação processual que permeia objetivos, 

conteúdos e prática didática (PCNER).
Pressuposto 1 2 : 0  Ensino Religioso e o sujeito-como-sujeito (FO N APER. 2000).
Partindo destes pressupostos e da fundamentação teórica aqui apresentada, percebe-se a 

importância da disciplina para a formação integral do ser humano.

O BJE T IV O S GERAIS DA D ISC IPLINA

x E í o  Ensino religioso, valorizando o pluralismo e a diversidade cultural presente na sociedade 
brasileira, facilita a compreensão das formas que exprimem o Transcendente na superação da 
finitude hum ana e que determinam, subjacentemente, o processo histórico da humanidade. Por isso 
necessita:

Conhecíamos elementos básicos que compõem o Fenôm eno Religioso, a partir das 
experiências religiosas percebidas no cotidiano.

C om preender os diferentes significados dos símbolos religiosos na vida e na convivência das 
pessoas e grupos.

C om preender que pela simbologia se expressa a idéia do Transcendente (Deus) de maneiras 
diversas nas experiências culturais.

Conhecer a história da origem e formação dos textos sagrados, relacionando-os com as 
práticas religiosas significantes nos diferentes grupos.

JV rrpber que as representações do Transcendente (Deus) de cada Tradição Religiosa se 
constituem no valor supremo de uma cultura.

Conhecer a evolução da estrutura religiosa e respectiva formação da idéia do Transcendente 
(Deus) no decorrer dos tempos.

Analisar as diferentes m udanças culturais que determinam as ideologias religiosas que 
perpassam a redação dos textos sagrados e os efetiva como verdade do Transcendente (Deus) para

> Aoalisaf-o papel das Tradições Religiosas na estruturação e na manutenção das diferentes 
culturas e manifestações sócio-culturais.

Conhecer o sentido da vida sustentado pelas crenças, doutrinas, normas e métodos de
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relacionamento com o Transcendente (Deus), com os outros, com o cosm os e consigo mesmo.
Conhecer as possíveis respostas norteadoras dadas perante a vida além-morte, pelas Tradições 

Religiosas, com o orientadoras das crenças, normas e atitudes éticas dos fiéis.
o Refletir o sentido da atitude moral, com o conseqüência do Fenômeno Religioso e expressão 

da consciência através da resposta pessoal e comunitária do ser humano.
^  •* Perceber a dimensão religiosa com o um compromisso histórico diante da vida e do 
Transcendente (Deus) para o estabelecimento de novas relações do ser humano com a natureza 
(D IR ETR IZES 3.2001).

C O N C E IT O S ESSENCIAIS

Adiscip lina  Ensino Religioso tem com o objeto de estudo o Fenômeno Religioso.
Assim, há um conhecimento especifico veiculado nessa disciplina, ou seja. é o conhecimento • 

religioso. Este conhecimento visa subsidiar o educando no entendimento do Fenômeno Religioso, 
presente no dia-a-dia, em  diferentes manifestações e que o educando experimenta, observa e 
relaciona em seu contexto. Por isso é um conhecimento que gera o ‘'saber de si” , superando as 
concepções conteudistas de uma escola tradicional.

Dessa forma, há uma interação entre educando (sujeito), Fenômeno Religioso (objeto) e 
conhecimento (objetivo).

Na escola, perante a pluralidade de culturas e Tradições Religiosas em que o educando se 
insere, o Ensino Religioso, pelo estudo do Fenômeno Religioso, desencadeia o diálogo e a 
reverência. Pode-se dizer que estas são as grandes finalidades dessa disciplina na escola. Diálogo 
construído a partir do diferente (o outro) e reverência ao mesmo Transcendente (Deus) presente no 
outro de modo diferente, na certeza de que DEUS é UM e MAIS.

I MAPA CONCEITUAL
ENSINO RELIGIOSO

CULTURAS

SER
HUMANO

CONHECIMENTO 
• REVELADO

FENOMENO RELIGIOSO

CONHECIMENTO
ELABORADO

TRADIÇÕES RELIGIOSAS

DIVERSIDADE 
DAS PRÁTICAS

CAMINHOS DE 
REINTEGRAÇÃO

Alteridade

Valores

Limites
éticos/morais

Formas de 
Revelação

Autoridade da 
: Revelação

Sentido da 
Vida

Idéia do 
Transcendente

Estruturas
Religiosas

Ideologias
Religiosas

Rituais

 — -----
Símbolos

Espiritualidades

Narrativas
Sagradas

Contexto Cultural 
Hermenêutica 

Textos Sagrados 
orais e escritos

Divindades

Determinações 
das Tradições 

Religiosas

| Verdades de Fé |

DIALOGO E REVERENCIA
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A P R O F U N D A N D O  OS C O N C E IT O S
-  SER HUMANO este conceito enfoca o hom em  como um ser criado, que se transforma e 

evolui no contexto social histórico, onde se relaciona com os outros, necessitando desenvolver a 
percepção de si e do outro, dentro dos limites éticos e morais propostos pelas Tradições Religiosas.

-  CONHECIMENTO REVELADO é todo conhecimento religioso que, na sua origem, não 
sofre a influência humana, mas sim, é revelado diretamente pelo Ser Superior de cada Tradição 
Religiosa.

-  CONHECIMENTO ELABORADO é a interpretação do conhecimento revelado. E a partir 
desta interpretação, cada Tradição Religiosa constrói sua estruturação, suas ideologias, suas 
doutrinas, suas crenças, seu conjunto de mitos e. principalmente, a idéia do Transcendente (Deus).

-  DIVERSIDADE DAS PRÁTICAS é o relacionamento com o Transcendente, consigo 
mesmo e com os outros, elaborado historicamente pelos diferentes grupos religiosos, utilizando-se 
para essa finalidade, os rituais, as simbologias. os lugares sagrados e as práticas de espiritualidades.

-  CAMINHOS DE REINTEGRAÇÃO  são todos os meios que o ser humano utiliza, dentro 
de sua Tradição Religiosa, para integrar-se com  o Ser Superior.'tanto nesta quanto além desta vida. 
Estes meios são registrados em seus Textos Sagrados, orais e/ou escritos.

C A R A C T E R IZ A Ç Ã O  E O BJETIVO  PO R SÉRIES
a) PRÉ-ESCOLAR
Nesta fase a criança é egocêntrica e voltada ao concreto. Aprende através de sua construção 

objetiva e mediada. Necessita de limites e regras organizadas para se identificar e situar-se dentro de 
seu espaço de socialização.

É a fase da imaginação fantasiosa e. por conta dessa fase. a criança constrói seu próprio 
mundo, porém, sem critérios de limites lógicos.

Considerando-se a curiosidade própria desta idade, precisa ser introduzido um  trabalho que 
proporcione o entendimento do abstrato (Transcendente Deus), através do real, ou seja, a vida da 
criança.

O BJETIVO : Reconhecer o cuidado e o carinho do Transcendente (Deus) que, no amor, faz 
cada um ser criatura amada.

Ia e 2a SÉRIES
E o período escolar da ritualização formal. Nesse período o educando apresenta-se com 

capacidade de: tomar-se mais calmo e pensativo, refletir e interiorizar, contemplar a partir do que vê. 
ouve e admira; dem onstrar interesse pelo como e pelo porquê das coisas.

É a idade das perguntas, do despertar para a consciência moral. Ainda não distingue o real do 
irreal, atribuindo muitas vezes ao Transcendente (Deus), no qual a família crê. aquilo que ultrapassa 
o conhecimento de sua realidade. Nessa fase a mentalidade é mágica. Ainda atribui poderes 
superiores aos pais ou a pessoas adultas em quem confia. Por isso precisa ser introduzido no trabalho 
metódico, na convivência social, na codificação e decodillcação do conhecimento, que o ajudarão 
na organização do superego e no fortalecimento da crença no Transcendente (Deus) que traz ou não

V
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em si.
Por isso as atividades adequadas para esse período utilizam: desenho livre, m odelagem, canto 

com gestos, recortes, colagens, etc. (FO NA PER, 2000).

O BJETIVO: I a série propiciar ao educando a compreensão de sua identidade religiosa numa 
construção em reciprocidade com o outro e na percepção da idéia do Transcendente (Deus), 
expressas de maneiras diversas pelos símbolos religiosos.

O BJETIVO: 2a série propiciar ao educando o entendimento dos diferentes significados dos 
símbolos religiosos na vida e na convivência das pessoas e dos grupos, assim como o valor da 
reverência ao Transcendente (Deus), que é Um só e expresso de maneiras diversas pela simbologia 
religiosa.

b) 3 a c 4a SÉRIES
E o período em que o educando busca um sentido global de perícia e perfeição, passando da 

heteronomia, ou seja. da obediência às normas vindas de fora para a autonomia.
Essa fase pode ser caracterizada pela ação. O educando é atraído pelo que “vê e toca”. Tem 

facilidade para formar “grupo” e se influenciar por ele. Gosta de participar de trabalhos regulares e 
de fórmulas e regras estabelecidas. Tem interesse pela História e se identifica com diferentes 
personagens. Apresenta espontaneidade de ação sem muita reflexão e facilidade para memorizar. 
Seu universo religioso se apóia sobre o concreto e a ação. Acredita no Transcendente (Deus) como 
aquele que cria faz. Vai estruturando desse modo seu mundo pessoal, seu eu interior e sua relação 
com o Transcendente (Deus). (FONAPER, 2000)

OBJETIVO: 3 a série propiciar ao educando a compreensão da História e da origem da 
palavra sagrada na história das Tradições Religiosas, relacionando-as com as práticas religiosas 
signifícantes nos diferentes grupos.

OBJETIVO: 4a série propiciar ao educando a compreensão das representações da 
Transcendência, na Tradição Religiosa, com o valor supremo de uma cultura e expressão de sua 
relação com o Transcendente (Deus).

c) 5a e 6a SÉR IES
E o período escolar em que o educando começa a aprender a pensar sobre coisas imaginárias, 

ou seja, coisa que inventa, concebe e elabora na sua imaginação e ocorrências possíveis do 
cotidiano, passando assim da lógica indutiva para a dedutiva. Apresenta a facilidade para a ação e 
reflexão fazer e pensar sobre o que fez. Idealismo maior que o realismo. Busca valores novos e 
apresenta interesse pelos problemas da vida. Emocionalmente apresenta-se instável, ora alegre, ora 
triste, carente de manifestações afetivas e de compreensão: sensível ao elogio e a incompreensão 
decorrentes das próprias transformações físicas, cognitivas e sociais.

Religiosamente o educando, nesse período, se orienta para um Transcendente mais próximo, 
mais pessoal, que se confunde um pouco com o ideal confuso que traz em si (FONAPER. 2000).

OBJETIVO: 5a série propiciar ao educando o conhecimento da formação da idéia do 
Transcendente (Deus) na evolução da estrutura religiosa, percebendo-a como idéia orientadora e 
referente para a vida.

OBJETIVO: 6a série propiciar ao educando o conhecimento da evolução da estrutura 
religiosa no decorrer dos tempos, assim como das ideologias religiosas que perpassam as redações
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dos textos sagrados e dos textos orais e aquilo que determina a verdade sobre o Transcendente 
(Deus) para um grupo.

d) 7a e 8a SÉR IES
É o período escolar em que o educando am plia  seus interesses e atividades, principalmente no 

campo intelectual, aumentando sua capacidade de raciocínio, crítica e energia criadora. Formula 
hipóteses, descobre, pela retlexão. a discrepância entre o ideal e o real. o juízo do certo e do errado. E 
radicaliza nas atitudes. O agudo desejo de independência manifesta-se, muitas vezes, como 
agressividade e resistência à autoridade. Busca novas amizades fora do círculo familiar, e 
desenvolve a admiração ou a identificação com algum personagem jovem  ou adulto tomando-o por 
modelo de comportamento. O educando nessa fase busca o grupo como apoio para uma ação social, 
supera o egocentrismo fantasioso e tem desejo de um a formação da consciência moral.

No aspecto religioso, o educando sente necessidade de encontrar um objetivo na vida e. muitas 
vezes, se interessa pela religião. Por outro lado. revela-se crítico em relação à religião da família. A 
verdade não é mais o que lhe ensinam como “pronto e acabado” , e então surgem as dúvidas 
religiosas (FONAPER).

O BJETIVO : 7a série propiciar ao educando o conhecimento do sentido da vida sustentado 
pelas crenças, doutrinas, normas e métodos de relacionamento com o Transcendente (Deus), com os 
outros, com  o mundo e consigo m esm o nas Tradições Religiosas.

O BJETIVO : 8a série propiciar ao educando o conhecimento das possíveis respostas dadas à 
vida além-morte. pelas Tradições Religiosas como orientadoras das crenças, normas e atitudes 
éticas dos fiéis, o que deve conduzi-lo ao estabelecimento de compromissos sociais e solidários para 
a construção da cidadania.
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CONTEjÚDOS PROPOSTOS POR SÉRIES? 3
PRE-

ESCOLAR
1a SERIE 2a SERIE 3a SERIE 4 a SERIE

# Eu -  uma 
pessoa

# Meu corpo é 
importante

# Posso me 
comunicar

# Tenho 
inteligência

# Posso brincar

# Vivemos em 
família

# Vivo e cresço 
com os outros

7 õ "
Tr mscendente 
(D íus)se 
co nunica cónfi a 
gepte

# Cíonversaipos 
com o 
Trariscendénte 
(Deus) em 
corrlunidaqe

# O
Trankcendente 
(Deus) mg ama 
na cri^çãc

# As rríer^vilhas 
do
T ransc^fjdente 
(Deus) nV 
universo'

# Todas 
coisas e 
para pa

ar 
xistem
tilnar

# Toda 
fala do ; 
T ransce 
(Deus)

criatao 
mor do 
idente

# Dou mi 
respostc 
amor dc 
Transcendente 
(Deus);

# O Eu

# Eu sou com o 
outro

# Exercitando as 
boas maneiras

# Corpo, 
manifestação da 
vida

# Vivência em 
família

U Lemuianí^ü
aue se tornam 
simhnln

# Os símbolos 
religiosos na vida 
das pessoas, na 
família e na 
comunidade

#-Qs-s+mte0lÕs
■c p lig in ç Q g -p ^ f r -

v l ianscende n te 
(Deus)

# Crescendo com 
o outro

# Meu corpo: 
meio de 
comunicação

# Partilha no 
DAR e 
RECEBER

# Família: espaço 
de afetividade

# A força do 
símbolo em re
unir

# Os valores 
aproximam

•# Respeitar-se e 
respeitar

# Os
acontecimentos 
religiosos são 
fatos marcantes

imentos

relig 
relaç 
Tran 
(De

# As práticas 
religiosals e as 
re p lis  ̂ mações 
do
Traa^cfyndente
(Dsfus)

entos 
.dados na

# O surgimento 
dos textos 
sagrados orais e 
escritos

# Crescimento 
em família

# Virtudes que 
ajudam a 
construir o bem

# A busca do 
Transcendente 
(De'\s>ém 
pr^ticsas 
religiosas

açoes

endente 
valor 

do povo

ssões 
com o 

ndente

# O Valor da 
palavra sagrada 
para os povos

# Os mitos e 
segredos 
sagrados na 
história dos 
povos
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/~) ; (h r
5a SERIE 6a SERIE 7a SERIE 8a SERIE

# Quem sou eu?

# Os valores 
aproximam

# O limite e a busca 
do translimite

#-A-côvetaçãu~ée-
'"irenseerrS^fíte
(Deu s l^ e s diferentes 
Tradições Religiosas

# Religião, o que é?

# OVfituai^felig iosos 
na v ida^rs^ jessoas

# Os símbolos 
rétígjosos n£ vida das 
pessoa:

# Pessoa: Ser em 
crescimento

# Eu e o outro somos 
nós

# As exigências e 
qualidades éticas â ú fy  
precarfáTiSnfo

# Os ensinapfèntos da 
palavra
estrujííf do eu
iníeíior ssoa

tmefííõ 
cia do 

nelacionaroenttreõnío  
TsansceftdefitilDe u s)

# Um Transcendente 
com muitos nomes

■# Religiãe^e 
Religiosidade

-̂ftgficHêes^abrertCiaig
# Defendendo a vida e 
a dignidade humana

ionista

# A^busca 
Tran^B^rfaente (Deus) 
na>ffrátíba^ religiosas

# ValOTvda^Palavra 
Sagra^arpa^a os povos

# Pessoa: liberdade e 
limites

# Eu sou eu com o 
outro

# A importância dos 
limites éticos e morais

# A palavra sagrada e 
suas orientações de 
vida apresentadas 
pelas Tradições 
Religiosas

# A busca do sentido 
da vida na vivência da 
fé

s filosóficas

o da 
lidade

# As práticas 
religiosas e os 
mistérios

# Aprofundando o 
conceito de 
espiritualidade

# O cultivo da Palavra 
Sagrada nas 
diferentes culturas e 
Tradições Religiosas

# Conflitos de 
gerações

# Vida: bem para 
todos

# Namoro: a busca da 
complementação

# Respostas para a 
vida além-morte

# Religiões 
Espiritualistas

# Compromisso social 
nas Tradições 
Religiosas

# Juventude: vocação 
e profissão

# A experiência 
religiosa, elemento 
vital para o ser 
humano X preconceito

# Os acontecimentos 
religiosos são fatos 
marcantes

# A construção das 
Verdades dos 
discursos religiosos
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M E T O D O L O G IA

invoHmnento íf^graiyOç esticando/
i torná-lo capaz de assumir <

Portanto, as idéias e os conceitos, em qualquer área. devem  ser trabalhados a fim de 
"proporcionar condições para que o educando pense, raciocine, relacione idéias, descubra e tenha 
autonom ia de pensamento.

Considerando que o ato de construção do conhecimento se dá a partir da relação sujeito- 
objeto (no Ensino Religioso o sujeito-aluno em relação ao objeto-Fenômeno Religioso), cabe ao 
professor munir-se de um instrumento (método) que o auxilie nessa articulação.

O tratamento didático dado a esta área do conhecimento nos PCN ER (Parâmetros 
Curriculares Nacionais do Ensino Religioso), é: Observação Reflexão Informação.

'a s
íoria Ue vida,

so caso do Ensino Religioso, as observações feitas, por exemplo, a 
propósito de um determinado símbolo, serão tão variadas quanto forem os educandos observadores 
e suasjmatrizes r e l ig io sa s | j£ )y m ^ iJK ^ e n ^ e } C J7 ^ m ^ ü ~ c ^ r fõ ~ ü tó 5 !õ ~ d is rõ s ^ o ^ s m ^ b s é fv S 3 ^

' >r ativa
1 professor age

como orientador dessa observação seletiva para trabalhar os conceitos básicos do Ensino Religioso.

5 ^ ê rv ^ ^ a t) í  
Je passos que se

eritííHa£j}m. se interligam. 'm a iia^m am iC íi^ jT y m ^m o v tfh en tõ  címstíiKkí. | O professor pode 
encam inhar a reflexão com questionamentos, diálogos, problematizações que prom ovam  a 
conscientização, o entendimento e a decodificação dp, objeto de estudo, no caso, o Fenômeno 
Religioso.) p e rm it i f^ a o  aluno abrir sua visão, desarmar-se de
preconceitos, discernir, perceber a unidade na diversidade das Tradições Religiosas, como, por 
exemplo, a defesa da vida, a busca de sentido, a necessidade da Transcendência.

  ^ d d n n jT rq T f tc í tá d o ra  da rem W ane.tT odosçssesgroced im entos  devem necessariamente
^ íS& ibi]ií ín^ tí5X ff I c ã i W ^ I o ^ i ^  1acíra: i phnallTrs ímTitetígfosaseja rqji)ingi c

A i n l encionalidade p. a H j r nndnyí T- pnr n a realização
de dois aspecíos: o primeiro, de ordem interna, refere-se à aquisição do conhecimento religioso 
com o tal; o segundo, de ordem externa, gera uma mudança qualitativa, que se expressa no "saber em 
si, no saber em relação e no saber de s i”, traduzidos em novas posturas de diálogo e reverência 
(FONAPER. 2000). *
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AVALIAÇÃO
Avaliar a aprendizagem é como tirar uma fotografia: esta será e não será a reprodução da 

realidade do processo. Este é o paradoxo da avaliação: ela deve ser realizada pelo professor, não 
somente pelas exigências do sistema (social, de m ercado profissional, e também escolar, de 
prom oção ou de retenção de alunos), mas também, e principalmente, para permitir ao professor 
estudar e interpretar os dados que se apresentam, referentes ao desem penho dos alunos e de seu 
próprio trabalho, com as finalidades de acom panhar e aperfeiçoar o processo de aprendizagem. Por 
outro lado. é na prática impossível que os dados reunidos pelo professor para avaliação representam 
a realidade desse processo de aprendizagem.

No Ensino Religioso, da m esm a forma que nas demais áreas do conhecimento, "a avaliação 
caracteriza-se por ser um processo de investigação, tendo como ponto de partida e de chegada o 
processo pedagógico, para que estabelecidas às causas das dificuldades possam ser traçados 
procedimentos e possibilidades de enfrentamento destas situações" (PC/SC). E por isso que se 
entende que a avaliação é processual, contínua e se constitui em subsidiadora do processo de ensinar 
e de aprender.

Considerando essa forma de entender a avaliação, o Ensino Religioso, como conhecimento 
escolar, deve. portanto ser trabalhado de forma significativa, articulada, contextualizada. em 
permanente formação e transformação.

“No Ensino Religioso, o objetivo da avaliação será o de desenvolver o diálogo entre o 
conhecimento cotidiano e o conhecimento cientifico oferecendo oportunidades ao educando para 
que cresça através de relatos diversos, trocas de depoimentos e/ou pesquisas, comparação de 
percepções diferenciadas pura um mesmo dado social, numa constante elaboração e reelaboração 
de conhecimentos.

Essas atividades se constituirão em fontes para uma análise individual e coletiva dos 
educandos e para a continuidade do processo ensino-aprendizagem ou retomada, quando se fizer 
necessário ” (PCER/SC. 2001).

O registro da avaliação do processo ensino-aprendizagem. a exemplo das demais disciplinas 
curriculares, deve estar baseado nas orientações dos sistemas de ensino e nas legislações próprias 
que regulam entam  a implantação da sistemática de avaliação do processo ensino-aprendizagem na 
Rede Pública Municipal de Ensino.
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E D U C A Ç Ã O  DE JO V E N S E ADULTOS

JUSTIFICATIVA

A Educação de Jovens e Adultos de acordo com a Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, passou a ser um a modalidade da educação básica nas etapas do ensino 
fundamental e médio e usufrui de um a especificidade própria que. como tal. deve receber um 
tratamento conseqüente.

Em bora o acesso à educação seja um direito de todos, o Brasil tem 15.1 milhões de pessoas 
com quinze anos de idade ou mais. que não sabem ler ou escrever, e mais 25 milhões de analfabetos 
funcionais. A população brasileira tem, em média. 6,3 anos de estudo e. de maneira geral pode-se 
dizer que a educação encontra bastante precariedade, tanto em  seus aspectos de financiamento, 
com o em suas práticas pedagógicas.

E preciso assinalar também, o contexto dessa realidade, para reconhecer algumas de suas 
causas, bem como limites e contradições das políticas públicas. Estamos diante de um processo de 
globalização que caminha com variadas formas de exclusão sustentadas por políticas neoliberais.

Os projetos educativos confrontam-se com o projeto neoliberal que leva ao incremento da 
exclusão e das desigualdades sociais, da qual a educação, em geral, por si só. se mostra incapaz de 
reverter. Pode-se deduzir que as ações educativas precisam estar articuladas a um projeto de 
sociedade que viabilize os bens econômicos e culturais para as maiorias excluídas.

Portanto, como desafio, é preciso combater a perspectiva de uma educação de jovens e 
adultos compensatória, de escolarização apenas inicial, que no futuro tenderia a acabar, na medida 
em que o ensino fundamental se universalizasse para crianças e jovens.

E preciso ter em mente que aprender, em uma sociedade, é atividade permanente para toda a 
vida. conforme indica a Declaração de Hamburgo. Na sua V Conferência, formulou um novo 
conceito de EJA, na tentativa de que sua abordagem não seja pontual, mas estendendo sua atuação ao 
longo da vida.

Ao analisarmos as diretrizes curriculares nacionais para a Educação de Jovens e Adultos e 
ainda, aos aspectos antropológicos e sociológicos da educação brasileira, à proposta de atendimento 
da Educação de Jovens e Adultos está alicerçada em três paradigmas conceituais de função social: 
função reparadora, que no limite, significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela 
restauração de um  direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também o 
reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. Desta negação, 
evidente na história brasileira, resulta uma perda: o acesso a um bem real. social e simbolicamente 
importante. Logo. não se deve confundir a noção de reparação com a de suprimento.

A função reparadora se articula com o pleito postulado por inúmeras pessoas que não 
tiveram um a adequada correlação idade/ano escolar em seu itinerário educacional e nem a 
possibilidade de prosseguimento de estudos. Neste m omento a igualdade perante a lei, ponto de 
chegada da função reparadora, se tom a uma nova referência de partida para a igualdade de 
oportunidades.

A  função equalizadora vai dar cobertura a trabalhadores/as e a tantos outros segmentos 
sociais. A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada seja pela 
repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições 
adversas, deve ser garantida como um a reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, 
possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços da 
estética e na abertura dos canais de participação e ainda em condições proxim ais de igualdades e 
direitos.
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Analisando a noção de igualdade de oportunidades. Bobbio2 assim se posiciona:

Mas não é supérfluo, ao contrário, cham ar atenção para o fato de que. 
precisamente a fim de colocar indivíduos desiguais por nascimento nas m esmas 
condições de partida, pode ser necessário favorecer os mais pobres e desfavorecer 
os m ais  ricos, isto é in troduzir  a rtif ic ia lm ente , ou im perativam ente , 
discriminações que de outro modo não existiriam... Desse modo, uma 
desigualdade torna-se instrumento de igualdade pelo simples motivo de que 
corrige uma desigualdade anterior: a nova igualdade é o resultado da equiparação 
de duas desigualdades.

Propiciar a todos o direito de acesso a apreender e construir conhecimento é atributo da 
função permanente da Educação de Jovens e Adultos, que se identifica como função qualificadora. 
Diz ainda o parecer, mais do que um a função, ela o sentido estrutural da Educação de Jovens e 
Adultos. Tem como base o caráter incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento e 
de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. Mais do que nunca, ela é um 
apelo para a educação permanente e criação de uma sociedade educada para o universalismo, a 
solidariedade, a igualdade e a diversidade. Com o já  dizia a Comissão Internacional sobre a educação 
para o século X X Í da UNESCO:

Uma educação permanente, realmente dirigida às necessidades das sociedades 
modernas não pode continuar a definir-se em relação a um período particular da 
vida - educação de adultos, por oposição à dos jovens, por exemplo - ou a uma 
finalidade demasiado circunscrita - a formação profissional, distinta da formação 
geral. Doravante, temos de aprender durante toda a vida e uns saberes penetram e 
enriquecem os outros.)

Nessa formulação pode-se evidenciar duas perspectivas: a de escolarização, que aponta para 
a garantia do direito do cidadão à educação básica (nos níveis fundamental e médio) e o dever do 
Estado em provê-la; e a de educação continuada, que aponta para projetos que contemplem o direito 
à melhoria da qualidade de vida. à saúde, ao emprego, ao trabalho, às questões de gênero, etnia etc.

Além da necessidade de superar a concepção de educação compensatória, base de muitas 
propostas, é urgente superar a idéia de campanhas, presente na história de EJA. carregada de 
estereótipos sobre o analfabeto, propondo ações emergenciais. em qualquer lugar, com qualquer 
profissional, ganhando qualquer coisa. Há que se aprofundar a compreensão e os sentidos de EJA 
com o educação continuada, porque ela revela a perspectiva de aprender por toda a vida. exigência 
das sociedades complexas em que se vive.

Com o o campo de EJA refere-se a um segmento da população excluída, o seu atendimento 
assum e um  caráter social muito forte e. como já  foi dito. na maioria das vezes, com propostas de 
ações emergenciais e de baixa qualidade.

Espera-se reverter às práticas freqüentes de consideração de EJA como depositária do 
fracasso escolar do ensino regular, expresso, por exemplo, na afluência de um número 
significativamente crescente de jovens às classes de EJA.

Se. por um lado, esta afluência demanda, dos educadores e do sistema, atenção às 
necessidades e às condições da juventude na sua luta por escola, emprego e cultura, por outro lado. 
estes sinais devem ser desnaturalizados e contestados. Pois. revelam mais a ineficácia da 
organização dos sistemas regulares de ensino, com efeitos de peso sobre a qualidade do alfabetismo 
neles promovido, do que a indicação de que a EJA precisa repor o que não foi aprendido na escola 
regular.
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Institucionalizar a oferta de EJA por parte do Estado, com o condição de debelar a dívida 
social com os segmentos dem andantes dessa modalidade de ensino, não significa dizer que as ações, 
fruto das pressões da sociedade, por meio de movim entos sociais ou ONGs, devam ser 
interrompidas ou desestimuladas.

Devem. sim. ser mantidas onde existem, am pliando estratégias de mobilização da dem anda 
por educação de jovens e adultos, valendo-se de recursos de educação comunitária e popular, 
estimulando a população envolvida a buscar o sistema regular, a fim de conseguir, ao menos, a 
escolaridade básica, participando de instâncias organizativas e deliberativas em sua comunidade.

Além dos aspectos legais, 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 . tem os hoje. os municípios com o locais privilegiados para a 
constituição de programas de EJA. uma vez que dispõem de relativa autonomia na constituição de 
suas redes e respondem localmente pelas demandas por educação.

C U R R ÍC U L O  EM  EJA. A L G U M A S CO N SID E R A Ç Õ E S...
Falarmos de currículo em  Educação de Jovens e Adultos, mais especificamente de sua 

pluralidade de concepções traz a necessidade de e labora rm osa lguns  questionamentos acerca da 
EJA. Importante aqui. questionarmos qual a efetiva função social da Educação de Jovens e Adultos? 
O que é e como são concebidos os currículos para EJA? Quais os procedimentos de formação, 
contratação, aperfeiçoamento e avaliação dos docentes que desenvolvem os trabalhos pedagógicos 
com  jovens e adultos. O que está fazendo a escola brasileira, que cria substancialmente demanda 
para a EJA? Como poderemos efetivamente garantir que a educação deixe de ser fragmentária e 
passe a ser continua, ou melhor, permanente? O que é um currículo na Educação de Jovens e 
Adultos? Qual seu papel nas ações pedagógicas cotidianas?

Currículo é a representação dos envolvidos, relação de poder e saberes, currículo sugere 
formação, possui ordem sistemática, agrega conteúdos as diversas áreas de conhecimento, envolve 
contexto, envolve relação entre si e outros, possui contextualização histórica, exerce função de 
regulação e controle, currículo é texto, discurso, prática discursiva, portanto currículo e formador de 
identidades.

Currículo em educação de jovens e adultos é a permanente construção de textos 
multiconceituais. tanto nos aspectos estruturais (administrativos - constituição escolar, contratação 
de professores/as. entre outros) como nos aspectos pedagógicos (garantia de oportunidades de 
aprender e construir conhecimentos nas mais diversas áreas, construídas ao longo da história pelos 
sujeitos em seus processos holísticos), textos estes que garantam o desenvolvimento das múltiplas 
inteligências dos alunos.

Portanto, pensarmos em elaborar um a proposta curricular para a Educação de Jovens e 
Adultos do município de Imbituba implicita necessariamente fazermos uma revisão dos conceitos e 
das funções de algumas de suas especificidades culturais, incorporando os avanços realizados nas 
seguintes áreas:

a) Alfabetização: as pesquisas vêm demonstrando que são necessários mais do que cinco anos 
de escolaridade para se considerar que a pessoa está alfabetizada, o que ainda não ocorre 
na maioria das experiências que vem sendo desenvolvidas no Brasil;

b) Educação e trabalho: o tem a das relações com o trabalho aponta para a necessidade de uma 
educação que alargue, ao mesmo tempo, a competência individual e a coletiva.
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envolvendo o ser humano em todas as suas dimensões, integrando-o na econom ia do seu 
meio social;

c) Educação, cidadania e direitos humanos: nesta dimensão, deve enfatizar os direitos 
indivisíveis e essenciais à vida e que possibilitem a defesa dos valores éticos essenciais à 
pessoa humana;

d) A educação de jovens e adultos deverá, finalmente, dar uma atenção especial para as 
dimensões de juventude, gênero, etnia e raça.

D IR E T R IZ E S
1. Desenvolver censo escolar com objetivo de levantar a demanda populacional não 

alfabetizada e com escolarização incompleta.

2. Erradicar o analfabetismo no município num  prazo máxim o de 05 anos.

3. Realizar parcerias com os segmentos sociais presentes no município, objetivando a 
ampliação da oferta de vagas, para os excluídos do sistema regular de ensino.

4. Garantir espaços educativos aos jovens e adultos do município para a conclusão do 
ensino fundamental.

5. Oportunizar material pedagógico apropriado a clientela da EJA em consonância com 
as respectivas propostas pedagógicas.

6. Oportunizar, dentro do possível, estrutura para manutenção do aluno de EJA na 
escola, tais como: sistema de transporte escolar, merenda, atividades culturais e 
esportivas.

7. Garantir um a proposta inclusiva na Educação de Jovens e Adultos.

8. Constituir, a nível central a Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos, com 
objetivos de gerenciamento e implementação de propostas pedagógicas inovadoras 
na modalidade de EJA.

9. Propor a inclusão da Educação de Jovens e Adultos nas propostas pedagógicas das 
escolas de ensino fundamental.

10. Garantir através de convênios com Instituições de Educação Superior capacitação 
dos educadores pertencentes à rede municipal de ensino para atuarem com o docentes 
na Educação de Jovens e Adultos.

11. Desenvolver projetos de pesquisas que oportunizem obtenção de dados estatísticos, 
leitura e diagnóstico da demanda de EJA no município, e ainda, oportunizem análise 
das propostas pedagógicas implementadas, com objetivos de formulação de políticas 
que garantam melhorias no processo de elaboração de propostas inovadoras para a 
Educação de Jovens e Adultos.
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12. Garantir a contratação de assessorias e/ou consultorias, objetivando a avaliação de 
gestão das políticas públicas municipais da Educação de Jovens e Adultos.

PE N SA N D O  EM UM A PROPOSTA CU R R IC U L A R ...
As orientações curriculares aqui apresentadas referem-se à alfabetização e pós-alfabetização 

de jovens e adultos, cujo conteúdo corresponde ao ensino fundamental. Elas não constituem 
propriamente um currículo, muito menos um programa pronto para ser executado. Trata-se de um 
subsídio para a formulação de currículos e planos de ensino, que devem ser desenvolvidos pelos 
educadores de acordo com as necessidades e objetivos específicos de seus programas.

A educação de jovens e adultos, correspondente a esse nível de ensino caracteriza-se não só 
pela diversidade do público que atende e dos contextos em que se realiza, como pela variedade dos 
modelos de organização dos programas, mais ou m enos formais, mais ou menos extensivos. A 
legislação educacional brasileira é bastante aberta quanto à carga horária, à duração e aos 
componentes curriculares desses cursos.

Considerando positiva essa flexibilidade, optou-se por uma proposta curricular que avança 
no detalhamento de conteúdos e objetivos educativos, mas que permite uma variedade grande de 
combinações, ênfases, supressões, complementos e formas de concretização.

Com o qualquer proposta curricular, esta não surge do nada; suas principais fontes são 
práticas educativas que se pretende generalizar, aperfeiçoar ou transformar.

O mundo contemporâneo passa atualmente por um a revolução tecnológica que está 
alterando profundamente as formas do trabalho.

Estão sendo desenvolvidas novas tecnologias e novas formas de organizar a produção que 
elevam bastante a produtividade, e delas depende a inserção competitiva da produção nacional num a 
econom ia cada vez mais mundializada. Essas novas tecnologias e sistemas organizacionais exigem 
trabalhadores mais versáteis, capazes de com preender o processo de trabalho como um todo. 
dotados de autonom ia e iniciativa para resolver problemas em equipe. Será cada vez mais necessária 
a capacidade de se com unicar e de se reciclar continuamente, de buscar e relacionar informações 
diversas.

Porém o avanço tecnológico traz como conseqüência à diminuição dos postos de trabalho, 
que torna a disputa pelo emprego mais acirrada.

Níveis de formação mais elevados passam a ser exigidos na disputa pelos empregos 
disponíveis. A um grande número de pessoas, impõe-se a necessidade de buscar formas alternativas 
de se inserir na economia, por meio do auto-emprego. organização de microempresas ou atuação no 
mercado informal. A invenção dessas formas alternativas também exige autonomia, capacidade de 
iniciativa, de comunicação e reciclagem constante. Portanto, podemos dizer que. de forma geral, 
uma inserção vantajosa no mercado de trabalho exige hoje uma melhor formação geral e não apenas 
treinamento em técnicas específicas.

a) Dim ensão política.
Neste ponto nos remetemos às exigências educativas que a sociedade nos impõe no âmbito 

político. A possibilidade dos diversos setores da sociedade negociarem coletivamente seus 
interesses está na essência da idéia de democracia. Na história da civilização moderna, o ideal de 
democracia sempre contemplou o ideal de uma educação escolar básica universalizada. Através 
dela, pretende-se consolidar a identidade de uma nação e criar a possibilidade de que todos 
participem como cidadãos na definição de seus destinos. Para participar politicamente de uma
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sociedade com plexa com o a nossa, um a pessoa precisa ter acesso a um conjunto de informações e 
pensar um a série de problemas que extrapolam suas vivências imediatas e exigem o domínio de 
instrumentos da cultura letrada.

Um regime político democrático exige ainda que as pessoas assum am  valores e atitudes 
democráticas: a consciência de direitos e deveres, a disposição para a participação, para o debate de 
idéias e o reconhecimento de posições diferentes das suas.

N a última década, o Brasil vem  reconstruindo as instituições democráticas e nesse processo a 
educação tem um papel a cumprir com relação à consolidação da dem ocracia Um grande número de 
pessoas ainda não tem acesso a informações e conhecimentos necessários para fazerem sua opção 
política de forma mais consciente. Além disso, os longos anos de autoritarismo que marcaram a 
nossa história desafiam a educação a desenvolver atitudes e valores democráticos, tanto nos 
aspectos de gestão pedagógica, escolar, como em seus processos avaiiativos.

b) A dim ensão cultural
Para se ter acesso a muitos dos benefícios da sociedade moderna, é preciso ter domínio dos 

instrumentos da cultura letrada: para se locomover nas grandes cidades ou de uma localidade para 
outra, para tirar os documentos ou para cumprir um sem número de procedimentos burocráticos, 
para mover-se no mercado de consumo e. finalmente poder usufruir das mais diversificadas 
modalidades de lazer e cultura.

Até no âmbito do convívio familiar, surgem cada vez mais exigências educacionais. Para 
cducar crianças expostas aos meios de comunicação, num mundo com tão rápidas transformações, 
os pais precisam constantemente se atualizar, precisam ter condições para apoiar os filhos em seu 
percurso escolar, cuidar de sua saúde, etc...

Vemos, assim, que promover a educação fundamental de jovens e adultos que não tiveram a 
oportunidade de cumpri-la na infância é importante para responder aos imperativos do presente e 
tam bém  para garantir melhores condições educativas para as próximas gerações.

c) A cultura letrada
Os jovens e adultos já  possuem alguns conhecimentos sobre o mundo letrado, que 

adquiriram em breves passagens pela escola ou na realização de atividades cotidianas. E inegável, 
entretanto, que a participação dessas pessoas nessas atividades é muito precária, limitada e 
dependente. Além  disso, se as pessoas pouco letradas podem criar estratégias alternativas para 
resolver problemas práticos simples, tais com o saber o destino de um ônibus ou preencher um 
formulário, elas se encontram radicalmente excluídas da possibilidade que nossa cultura oferece de 
estudar um a ciência ou ler literatura, de ser médico ou operário especializado.

Denotamos, que, apesar das pessoas pouco letradas possuírem muitos conhecimentos 
válidos e úteis, elas estão excluídas de outras muitas possibilidades que a nossa cultura oferece. 
Muitas vezes elas interpretam essa desvantagem com o incapacidade, a ponto de não reconhecerem 
com o aquilo que sabem, ser conhecimento útil e válido. A exclusão do conhecimento que se adquire 
na escola marca essas pessoas profundamente pela imagem que fazem de si e pelo estigma que a 
sociedade lhes impõe. É por isso que muitas delas, mesmo tendo outras responsabilidades no 
trabalho e em casa. decidem estudar.

d) Os jovens e adultos e a escola expectativas...
Com base na experiência ou em pesquisas sobre o tema. sabemos que os motivos que levam 

os jovens e adultos à escola referem-se predominantemente às suas expectativas de conseguir um
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emprego melhor. Mas suas motivações não se limitam a este aspecto. Muitos sentem a necessidade 
mais ampla de “entender melhor as coisas” , ' ‘se expressar melhor” , de “ser gente” , de “não depender 
sempre dos outros” . Especialmente as mulheres, referem-se muitas vezes também ao desejo de 
ajudar os lllhos com os deveres escolares ou. simplesmente, de lhes dar um bom exemplo.

Todos os adultos, quando se integram a programas de educação básica, têm  uma idéia do que 
seja a escola, muitas vezes construída baseada na escola que eles freqüentaram brevemente quando 
crianças. Quase sempre, apesar de se referirem à precariedade dessas escolas, lembram delas com 
carinho e sentem com pesar o fato de terem tido de abandoná-la ou de nunca terem tido chance de 
freqüentá-la. E provável que esperem encontrar um modelo bem tradicional de escola, com 
recitação cm coro do alfabeto, ponto copiado do quadro negro, disciplina rígida, correspondendo a 
um  modelo que conheceram anteriormente.

Com  relação aos educandos com essas expectativas, o papel do educador é ampliar seus 
interesses, mostrando que uma verdadeira aprendizagem depende de muito mais que atenção às 
exposições do professor e atividades mecânicas de memorização.
Com relação aos adolescentes, essa situação tende a ser diferente. Especialmente nos centros 
urbanos, eles estão normalmente retornando depois de um período recente de sucessivos fracassos 
na escola regular. Têm. portanto, um a relação mais conflituosa com as rotinas escolares. Com 
relação a eles. o grande desafio é a reconstrução de um vínculo positivo com a escola e. para tanto, o 
educador deverá considerar em seu projeto pedagógico as expectativas, gostos e modos de ser 
característicos dos jovens.

O B JE T IV O S
Os alunos da educação de jovens  de adultos deverão:

- D om inar instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes permitam melhor compreender e. 
atuar no mundo em que vivem.
Ter acesso a outros graus ou m odalidades de ensino básico e profissionalizante, assim como 
a outras oportunidades de desenvolvimento cultural.
Incorporar-se ao mundo do trabalho com melhores condições de desempenho e participação 
na distribuição da riqueza produzida.
Valorizar a democracia, desenvolvendo atitudes participativas, conhecer direitos e deveres 
da cidadania.
D esem penhar de modo consciente e responsável seu papel no cuidado e na educação das 
crianças, no âmbito da família e da comunidade.
C onhecer e valorizar a diversidade cultural brasileira, respeitar diferenças de gênero, 
geração, raça e credo, fomentando atitudes de não-discriminação.
A um entar a auto-estima. fortalecer a confiança na sua capacidade de aprendizagem, 
valorizar a educação como meio de desenvolvimento pessoal e social.
Reconhecer e valorizar os conhecimentos científicos e históricos, assim como a produção 
literária e artística como patrimônios culturais da humanidade.
Exercitar sua autonomia pessoal com responsabilidade, aperfeiçoando a convivência em 
diferentes espaços sociais.

C O N T E Ú D O S P R O G R A M Á T IC O S  

a) Língua Portuguesa
Nossa língua é o principal instrumento que temos para interagir com as outras pessoas, para
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termos acesso às informações, aos saberes, enfim, à cultura da qual fazemos parte. A importância da 
linguagem para os seres humanos não reside só nas possibilidades de comunicação que encerra. Por 
ser um sistema de representação da realidade, ela dá suporte também a que realizemos diferentes 
operações intelectuais, organizando o pensamento, possibilitando o planejamento das ações e 
apoiando a memória.

A área de Língua Portuguesa abrange o desenvolvim ento da linguagem oral e a introdução e 
desenvolvimento da leitura e escrita. Com relação à linguagem oral. o ambiente escolar deve 
propiciar situações comunicativas que possibilitem aos educandos a ampliação de seus recursos 
lingüísticos. Em outras palavras, os educandos devem aprender a planejar e adequar seu discurso a 
diferentes situações formais e informais. Com relação à linguagem escrita, além da com preensão e 
domínio dos seus m ecanismos e recursos básicos, como o sistema de representação alfabética, a 
ortografia e a pontuação, é essencial que os educandos com preendam  suas diferentes funções sociais 
e conheçam as diferentes características que os textos podem ter de acordo com essas funções.

A aprendizagem da escrita exige ainda o desenvolvimento da capacidade de análise 
lingüística e o aprendizado de palavras que servem para descrever a 1 inguagem.

b) Linguagem oral
Na vida cotidiana, em casa ou no trabalho, a forma de comunicação que mais utilizamos é a 

conversação em  duplas ou em pequenos grupos, com as quais compartilhamos o cotidiano e muitas 
das referências culturais. Essa situação facilita bastante a compreensão das mensagens, pois nossos 
interlocutores conhecem  bem o assunto de que estamos falando.

Com um ente, nas salas de alfabetização, os alunos contam suas vidas com omissão de partes, 
sem explicar onde aconteceu cada fato ou quem são as pessoas a quem se referem, com o se todos os 
ouvintes compartilhassem das informações que possuem. Paulatinamente, os alunos vão ampliando 
seu vocabulário, empregando diferentes expressões e planejando seu discurso de acordo com suas 
intenções, considerando os esclarecimentos necessários. Além dos relatos de experiências vividas, o 
trabalho sobre a linguagem oral na sala de aula se estende para a formulação de perguntas e respostas 
(saber expressar dúvidas quanto a conteúdos ou atividades a realizar, saber responder às dúvidas de 
colegas).

0  significativo ponto de conexão entre o desenvolvimento da linguagem oral e da linguagem 
escrita é a leitura em voz alta. Acom panhar um texto lido em voz alta pelo professor pode ser um 
excelente exercício da capacidade de escuta dos educandos. A habilidade de ler em voz alta com 
entonação e dicção adequadas tam bém  deve ser trabalhada com os educandos. Além da capacidade 
de processar o texto silenciosamente, a leitura em voz alta exige o esforço adicional de reprodução 
oral do enunciado, de m odo a expressar seu sentido.

c) Sistema alfabético e ortografia
Este conteúdo diz respeito à com preensão do funcionamento do nosso sistema de escrita, das 

características e normas que condicionam seu uso. Mesm o os jovens e adultos analfabetos possuem 
informações sobre a escrita e alguma idéia sobre seu funcionamento. Conhecer as idéias e 
informações que os alunos já  possuem é fundamental para que o professor possa selecionar 
conteúdos e dimensionar estratégias grupais e individuais adequadas para prom over este domínio. E 
necessário, portanto, que ele consiga diagnosticar os conhecimentos trazidos por seus alunos, 
com preendendo suas elaborações.

d) Leitura e escrita de textos
Ler e escrever textos são os principais objetivos da área de Língua Portuguesa, portanto, este
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é o principal conjunto de conteúdos da área. todos os outros servindo de suporte e convergindo para 
ele. Para conseguir atingir o objetivo de formar leitores autônomos e produtores de textos que 
saibam comunicar-se com sucesso, é necessário que lhes sejam dadas oportunidades para conhecer 
os produtos da comunicação escrita.

A sala de aula é um  lugar privilegiado para que os alunos entrem cm contato com textos 
diversos e com preendam  suas características. Um texto não é uma simples justaposição de palavras 
e frases, mas um todo organizado de acordo com um a intenção comunicativa. Pode-se escrever um 
texto com a intenção de informar, convencer, sugerir, seduzir ou entreter. São as intenções do autor, a 
situação e a consideração do leitor os elementos que definem a trama, o vocabulário e a apresentação 
visual de cada texto.

Um a boa estratégia para o trabalho com textos é tomar cada modalidade com o um a unidade 
de trabalho, em que se articulam atividades de leitura e escrita e também de linguagem oral. O 
educador deve ainda ajudar o educando a com preender que a escrita de um texto é um  processo; ele 
pode ser corrigido, melhorado e. reescrito, quantas vezes for necessário para que o autor se sinta 
satisfeito com  sua produção, ou que ele seja considerado adequado pelo professor e pelo grupo.

O interesse do aluno pela clareza e adequação da produção escrita depende de ele 
com preender sua função social. Por isso. é sempre interessante que os textos produzidos possam ser 
lidos por outras pessoas e não só pelo professor. Com  esse objetivo, podem ser aproveitadas 
situações reais de necessidade de escrita de textos com o cartas, bilhetes e avisos, pode-se organizar 
coletâneas de textos de alunos, que inclusive ajudam  a enriquecer a biblioteca da classe, ou ainda 
afixar as produções em quadros murais.

Para trabalhar nessa linha, é importante o professor considerar as características das 
diferentes modalidades de texto.

e) Análise lingüística
U m a concepção do ensino de gramática adequada aos objetivos que nos propom os é aquela 

que se aplica à análise das características lingüísticas de diferentes textos. Portanto, as atividades 
com diversas m odalidades de texto, voltadas intencionalmente para desvendar características 
estruturais e funcionais de cada um deles, são os recursos de que o professor pode lançar mão para 
que os alunos tom em  consciência dos fatos da língua. A análise lingüística estará desta forma a 
serviço da produção e análise de textos.

f) M atem ática
A aprendizagem da Matemática refere-se a um conjunto de conceitos e procedimentos que 

comportam  métodos de investigação e raciocínio, formas de representação e comunicação. Como 
ciência, a M atemática engloba um amplo campo de relações, regularidades e coerências. 
despertando a curiosidade e instigando a capacidade de generalizar, projetar, prever e abstrair. O 
desenvolvimento desses procedimentos amplia os meios para compreender o mundo que nos cerca, 
tanto em situações mais próximas, presentes na vida cotidiana, como naquelas de caráter mais geral. 
Por outro lado. a Matemática também é a base para a construção de conhecimentos relacionados às 
outras áreas do currículo. Ela está presente nas Ciências Exatas, nas Ciências Naturais e Sociais, nas 
variadas formas de comunicação e expressão.

A complexidade do mundo do trabalho exige da escola, cada vez mais. a formação de pessoas 
que saibam fazer perguntas, que assimilem rapidamente informações e resolvam problemas 
utilizando processos cie pensamento cada vez mais elaborados. No ensino fundamental, a atividade 
matemática deve estar orientada para integrar de forma equilibrada seu papel formativo (o 
desenvolvimento de capacidades intelectuais fundamentais para a estruturação do pensamento e do
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raciocínio lógico) e o seu papel funcional (as aplicações na vida prática e na resolução de problemas 
de diversos campos de atividade). O simples domínio da contagem e de técnicas de cálculo não 
contempla todas essas funções, intimamente relacionadas às exigências econômicas e sociais do 
m undo moderno.

Os conteúdos
Nesta proposta, os conteúdos matem áticos para a educação de jovens  e adultos assim organizados: 
“N úm eros e operações numéricas” , “ M edidas” . “G eom etria” e “ Introdução à Estatística” .

No ensino da Matemática e fundamental evidenciar as relações existentes entre os 
conteúdos, uma vez que o estabelecimento de conexões entre os diferentes conteúdos matemáticos, 
assim com o desses conteúdos com conteúdos de outras áreas do conhecimento é fundamental para 
que se garanta uma aprendizagem significativa.

O estabelecimento dessas conexões é condição para que os alunos percebam a utilidade da 
M atem ática para descrever fenômenos do mundo real e para comunicar idéias e informações 
com plexas de maneira simples e precisa.

Diversas combinações entre os conteúdos são possíveis, dependendo do problema que 
desencadeará um a situação de aprendizagem  e das conexões lógicas estabelecidas entre diversas 
situações. Por exemplo, pode-se iniciar o estudo das operações e do cálculo antes de sistematizar o 
trabalho com números, introduzir o estudo dos números decimais a partir de problemas que 
envolvam  medidas ou ainda propor o estudo das frações a partir de um trabalho com composição e 
decomposição dc figuras geométricas.

Núm eros e operações numéricas - engloba o estudo dos números naturais, de suas funções e 
representações, das características do sistema decimal de numeração, dos números racionais na 
forma decimal e fracionária; do significado da adição, subtração, multiplicação e divisão, dos fatos 
fundamentais, dos diferentes procedimentos de estimativa, cálculo mental e cálculo escrito.

Medidas reúnem-se conhecimentos de grande utilidade prática, que também podem ser 
articulados com o estudo do espaço, das formas, dos números e das operações. Os conteúdos deste 
bloco envolvem a noção de medida e de proporcionalidade, de unidade de medida e das relações 
entre suas diferentes representações. Tais noções são desenvolvidas a partir do estudo e utilização de 
diferentes sistemas de medida: tempo, massa, capacidade, comprimento, superfície e valor (sistema 
monetário).

Geometria - trata da construção das noções espaciais através da percepção dos próprios 
m ovim entos e da representação gráfica do espaço. As figuras bidimensionais e tridimensionais são 
exploradas a partir da observação das formas dos objetos e também de representações que 
possibilitam a identificação de semelhanças e diferenças, além de algumas propriedades dessas 
figuras.

Introdução à Estatística - reúnem-se conteúdos relacionados a procedimentos de coleta, 
organização, apresentação e interpretação de dados, leitura e construção de tabelas e gráficos. Esses 
conteúdos, que não costumam aparecer nos currículos de M atemática das séries iniciais, justificam- 
se pela sua grande utilidade prática, como potentes recursos para descrever e interpretar o mundo à 
nossa volta.

Basta abrir um jornal ou um  livro didático de Geografia ou Ciências para constatar com o é 
freqüente o uso dessas formas de apresentação e organização de dados e. portanto, com o é 
importante para os jovens e adultos poder compreendê-las.

Destacam-se ainda, os procedimentos de estimativa com o uma dimensão fundamental da 
aprendizagem matemática. Quando lidamos com quantidades, é muito comum utilizarmos termos 
com o “cerca de”, “quase” , “um pouco mais” , “mais ou m enos” . Nossa capacidade de estimar 
convive com nosso sentido numérico e espacial. Particularmente no caso de jovens e adultos, as
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situações que envolvem contagem e m ensuração presentes na vida diária podem favorecer o 
desenvolvimento dos procedimentos de arredondamento, aproximação e compensação que os 
dotam de grande capacidade para decidirem, em situações reais, se um determinado resultado é 
razoável. Na sala de aula. pode-se aperfeiçoar essas habilidades, encarando o trabalho sobre 
estimativas como aspecto inerente e contínuo da aprendizagem matemática. A busca e a análise de 
diferentes estratégias de estimativa possibilitam a identificação e compreensão de interessantes 
relações m atemáticas e faz com que os alunos valorizem, aperfeiçoem e criem suas próprias 
estratégias. O trabalho sistemático com estimativas favorece a flexibilidade e a criatividade dos 
processos de pensamento.

g) Estudos Sociais
O processo de iniciação dos jovens  e adultos trabalhadores no mundo da leitura e da escrita 

deve contribuir para o aprimoramento de sua formação como cidadãos, como sujeitos de sua própria 
história e da história de seu tempo. Coerente com este objetivo, a área de Estudos da Sociedade e da 
Natureza busca desenvolver valores, conhecimentos e habilidades que ajudem os educandos a 
com preender criticamente a realidade em que vivem e nela inserir-se de forma mais consciente e 
participativa.

A complexidade da vida m oderna e o exercício da cidadania plena impõem o domínio de 
certos conhecimentos sobre o m undo a que jovens e adultos devem ter acesso no ensino 
fundamental. Esses conhecimentos deverão favorecer uma maior integração dos educandos em seu 
ambiente social e natural, possibilitando a melhoria de sua qualidade de vida. Faz-se necessário, 
porém, superar certa visão utilitarista da educação de jovens e adultos, baseada no suposto de que os 
interesses dos educandos estão restritos às suas experiências e necessidades imediatas. A pesquisa e 
a prática educativa revelam que eles se interessam tanto pelas questões relativas à sua sobrevivência 
cotidiana como por temas aparentemente distantes com o a origem do universo, o desenvolvimento 
da informática ou a eclosão de conflitos religiosos em outros continentes.

Os conteúdos
Os caminhos para atingir esses objetivos são vários, assim como vários são os fenômenos 

sociais e naturais que podem ser estudados. Nessa proposta, tratamos de organizar os conteúdos de 
m odo a auxiliar os educadores na seleção, organização e integração de temas a serem abordados. A 
ordem em que essas áreas temáticas são apresentadas não é necessariamente a que deve ser seguida 
no desenvolvimento da atividade didática, um a vez que eles não estão hierarquizados por grau de 
importância ou de complexidade. Caberá aos educadores, na elaboração de seu plano de ensino, 
selecionar, recombinar e seqüenciar, conteúdos e objetivos de acordo com as características de seu 
projeto pedagógico.

O aluno de Educação de Jovens e Adultos e seus lugares de vivência deve reunir conteúdos 
que dizem respeito ao contexto de experiência dos alunos. São conteúdos que podem ter uma 
aplicação imediata, especialmente no desenvolvimento de atitudes favoráveis ao convívio no centro 
educativo, na comunidade e no am biente natural. Esses conteúdos podem constituir pontos de 
partida para abordagens mais gerais sobre a sociedade e a natureza, assim com o para o 
desenvolvimento de algumas ferramentas cognitivas básicas como as noções de espaço e tempo, a 
capacidade de observar, comparar, classificar, relacionar, elaborar hipóteses etc. Igualmente, é 
válido abordar os conteúdos desse bloco como pontos de chegada; por exemplo, depois de tematizar 
a organização política do Estado brasileiro, refletir sobre a organização política da escola ou sobre a
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política do bairro.
O corpo hum ano e suas necessidades - articulam-se conteúdos relativos ao conhecimento 

dos educandos sobre o próprio corpo, seu esquem a e aspecto externo, formas de relacionamento com 
o meio exterior, mecanismos de preservação do indivíduo e da espécie. Destacam-se aspectos 
relativos à nutrição, reprodução e preservação da saúde, visando fomentar atitudes positivas com 
relação à m anutenção da qualidade de vida individual e coletiva.

Propõe-se ainda que se abordem as necessidades das diferentes fases do desenvolvimento, 
especialmente da infância, no sentido de prom over uma educação voltada à paternidade e 
maternidade responsáveis.

O conceito de cultura é um dos principais elementos explicativos da condição humana, da 
condição de um  ser que é capaz de pensar, acum ular conhecimentos e transmiti-los às novas 
gerações. Por esse motivo, esse conceito deverá em ergir constantemente no trato dos conteúdos 
desta área. Para desenvolver o sentido crítico dos alunos em relação aos conhecimentos, é 
fundamental que eles reconheçam que. enquanto produtos culturais, os conhecimentos são 
dinâmicos, transformam-se. diferenciam-se no tempo e de um grupo social para outro. Nessá 
perspectiva, ju lgou-se  pertinente ordenar um conjunto de conteúdos e objetivos orientados 
especificamente para um  enfoque pluralista de aspectos da cultura brasileira.

Cultura e diversidade cultural - também são fundamentais para o aprendizado de atitudes de 
não discriminação e tolerância, respeito à pluralidade cultural e étnica, às diferenças de credo, 
gênero e geração. Essas atitudes são essenciais para o convívio democrático num a sociedade 
diversificada como a brasileira.

Os seres hum anos e o meio ambiente - articulam-se conteúdos que extrapolam as vivências 
imediatas dos educandos e dão lugar à introdução da linguagem cartográfica (estudo de mapas) e 
sistemas conceituais das ciências naturais e sociais. Destacam-se aspectos relevantes sobre as 
relações que se estabelecem entre os seres vivos, em  particular os seres humanos e o ambiente físico. 
Q uestões relativas à degradação am biental são relacionadas à ativ idade produtiva e 
contextualizadas nos espaços urbanos e rurais. Com o suporte à estruturação das noções de tempo e 
espaço, inclui-se nesse bloco, em caráter introdutório, o estudo da Terra como corpo celeste em 
movimento, ao qual estão associados fenômenos com o o dia e a noite, as estações e as marés.

As atividades produtivas e as relações sociais - enfatizam-se relações que os seres humanos 
estabelecem entre si para a produção de sua existência, além da nova qualidade que o trabalho 
humano adquire mediante o desenvolvimento tecnológico. São introduzidas então periodizações 
históricas relativas à História do Brasil, ampliando-se as possíveis conexões entre as atividades 
produtivas e outras dimensões da cultura.

Cidadania e participação - enfatiza-se a dimensão política da vida humana, visando-se 
aprimorar a consciência cidadã dos educandos. Estão, implicados a adesão a valores democráticos e 
o conhecimento da organização social e política do país. dos direitos políticos, sociais e trabalhistas 
que a posição de cidadãos lhes confere, dos espaços e formas de organização e participação na 
sociedade.

P L A N E JA M E N T O  E AVALIAÇÃO
Toda atividade educativa impõe a necessidade de estabelecer planos formalizados e 

apoiados em registros escritos. Programas do ensino fundamental têm em vista objetivos bastante 
amplos ou a articulação de vários objetivos de naturezas diferentes. Os processos de ensino e 
aprendizagem são complexos, exigindo um a duração temporal relativamente longa.

Além disso, ô que está em jogo  não são aspirações individuais, mas aspirações de grupos de 
educadores e educandos, envolvendo várias determinações: exigências de contextos sociais
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específicos, a conformidade com sistemas de ensino etc.
O currículo constitui um primeiro nível de planejamento da atividade educativa, na medida 

em que nele se estabelecem objetivos gerais e seus desdobramentos em objetivos específicos. Nessa 
perspectiva, ele é uma ferramenta essencial para orientar a ação do educador e a coordenação de sua 
ação com a de outros educadores envolvidos no mesm o programa.

A efetividade do currículo na orientação das ações, entretanto, exige sua tradução num  plano 
mais concreto, com definições quanto a estratégias e encadeamento de etapas, a que cham am os aqui 
de plano didático. Cabe ao professor a m aior responsabilidade com relação à elaboração desse plano, 
pois ele tem a função de flexibilizá-lo durante sua execução, ou seja. realizar os ajustes necessários 
mediante permanente processo avaliativo.

A elaboração de bons planos didáticos exige bastante criatividade do professor e um 
conhecimento razoável de como se realiza o processo de aprendizagem dos conteúdos. Sua primeira 
tarefa é estabelecer e ordenar os objetivos de sua ação, onde o currículo torna-se elemento 
indispensável: Quais aprendizagens que pretendo oportunizar aos alunos? Com o posso trabalhar o 
conhecim ento na perspectiva da totalidade? Quais os conhecimentos necessários que deverão ser 
apropriados pelos alunos que estão em processo de alfabetização? Entre outros. A segunda etapa 
consiste na preparação seqüencial de atividades, das quais se espera prom over as os diversos 
processos de aprendizagens, estabelecendo um cronograma preliminar e os recursos necessários: 
material didático, material de apoio pedagógico, elementos paradidáticos.

Enfim, é preciso prever também com o se fará a avaliação:- como recolher indicadores do grau 
de alcance dos objetivos por parte de cada um dos alunos nas várias fases do processo, da adequação 
das atividades propostas e das intervenções do educador.

A elaboração de um  plano didático para o ensino fundamental na m odalidade de educação de 
jovens e adultos, certamente vai exigir que se estabeleçam subdivisões ou unidades menores de 
planejamento, as quais chamamos de unidades didáticas. Um a unidade pode estar referida a uma 
área de conhecimento específica ou integrar diversas áreas. Tanto num caso com o no outro, é 
fundamental que elas sejam definidas considerando a necessidade de coerência e integração das 
atividades, de m odo a favorecer que os alunos estabeleçam relações entre diversos tópicos de 
conteúdo, realizando aprendizagens mais significativas.

Falar de avaliação é falar de sua complexidade, de sua polissemia, de suas múltiplas e 
heterogêneas relações. E tratá-la não como uma disciplina no processo de formação funcional, mas 
entendê-la através das mais diversas áreas de conhecimento que é utilizada. E entendê-la como 
objeto de estudo e trabalho das mais variadas disciplinas e práticas sociais nos diferentes espaços 
acadêmicos.

Quando nos referimos a avaliação, é preciso entender um  pouco mais suas funções, 
formalmente reconhecidas: formação, certificação, seleção, exercício de autoridade, melhoria da 
prática docente e discente, entender suas implicitudes sobre as funções relacionadas à motivação e à 
orientação, as funções administrativas, de informação e retroalimentação, de recuperação, de 
aprovação, de controle, entre outras.

Stufflebeam (1973) define avaliação respondendo a seis perguntas imprescindíveis: O que é 
avaliação? Para que serve? Que pergunta suscita? Quem deveria fazê-la? Com o fazê-la? Quais os 
critérios para ju lgar  seu trabalho?

1. A avaliação é um julgam ento de mérito. 2. A avaliação serve tanto para a tomada de 
decisões como para controle. 3. A avaliação suscita perguntas sobre metas, planos. 4. A avaliação 
para tomada de decisões pode ser assumida por uma equipe da própria instituição; j á  na avaliação 
para controle, a responsabilidade deve ficar nas mãos de avaliadores externos. 5. O processo 
avaliativo envolve a definição dos requisitos da avaliação, a obtenção de informações relevantes e o 
fornecimento das informações obtidas às audiências apropriadas. 6. A informação avaliativa deveria 
ser julgada, por sua adequação técnica, sua utilidade e seu valor comparado a seu custo.Como
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observação final, a avaliação deveria ser não som ente para com provar o valor dos programas, mas 
tam bém  para melhorá-los.

Para executar bem um plano, ou seja. fazer os ajustes necessários para que seus objetivos se 
cumpram, o educador deve ter uma postura avaliativa constante. Ele deve avaliar, ao longo de todo o 
processo, tanto a dinâm ica geral do grupo, quanto o desempenho de cada aluno, o que pode lhe 
indicar a necessidade de criar estratégias pontuais ou dirigidas a alunos específicos. Nessa 
perspectiva, não se avalia apenas o que os alunos e a adequação do tipo de orientação que o professor 
está oferecendo a seus alunos.

Os objetivos didáticos indicados nesse projeto devem orientar o estabelecimento de critérios 
de avaliação que nortearão a avaliação da aprendizagem, objetivando o permanente ajuste da 
intervenção pedagógica. Num curso dc alfabetização, por exemplo, o critério ‘"sabe ler ou escrever '  
é insuficiente para indicar os progressos realizados ao longo do processo. Neste caso. seria 
aconselhável que o educador contasse com um instrumento de acom panham ento (portifólio) de cada 
aluno, onde se distinguissem aprendizagens mais específicas como. por exemplo, “conhece as 
vogais” , “segm enta as palavras adequadam ente” , “conhece a grafia de palavras com dígrafos” , “usa 
pontos para segm entar as frases” , “conhece aspectos estruturais de uma determinada modalidade de 
texto” etc.

Cabe aqui mencionar que é imprescindível a importância da participação dos educandos 
jovens  c adultos no processo de avaliação permanente de suas aprendizagens. Pois a mesma garante 
o processo de maior tomada de consciência e controle sobre seus conhecimentos e sobre o 
desenvolvimento de suas atividades.

Luria (1990) define consciência como a forma mais elevada de reflexo da realidade, ela não é 
dada a priori. nem é imutável e passiva, m as sim formada pela atividade e usada pelos homens para 
orientá-los no ambiente, não apenas adaptando-se a certas condições, mas tam bém  reestruturando- 
se.

Portanto, é importante salientar que essa tomada de consciência implica no reconhecimento, 
tanto dos que já  sabem como daqueles que ainda precisam ou desejam saber. Por isso. o educador 
deve cuidar para não enfatizar apenas os erros ou as ignorâncias dos educandos, mas também tornar 
evidente para eles tudo o que já  conseguiram aprender.
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EDUCACÃQ INCLUSIVA

A Educação Especial brasileira vem passando nos últimos anos por profundas m udanças 
nos seus pressupostos filosófico e metodológico construindo mecanism os para uma prática 
pedagógica voltada a inclusão da diversidade.

Um dos pontos primordiais para que se efetive a inclusão social das minorias, entre elas o 
segmento representado pelas pessoas com deficiência, é a remoção de barreiras atitudinais. Essas 
barreiras no âmbito escolar impede o acesso e o ingresso de pessoas com deficiência nas escolas 
regulares, e expulsa as que ingressam e não conseguem apropriar-se do conhecimento.

Para Carvalho (2002) este é um dos maiores desafios do novo milênio, “a remoção de 
barreiras " para que todos a p re n d a m .

“Conscientizar a sociedade de que as limitações impostas pelas múltiplas 
manifestações da deficiência não devem ser confundidas com 
impedimentos. Estes têm origem na própria sociedade, em suas normas e 
nos estereótipos que cria, prejudicando o desenvolvimento individual que 
depende das interações com os outros, do viver com, sendo como cada um 
de nós “é” ou “está”. A questão do estar deficiente nos permite pensar no 
grande número de crianças tornadas deficientes, porque foram assim 
consideradas pelos seus professores e, assim, passaram a considerar-se.” (p. 
24)

Conforme a Política Nacional de Educação Especial (1994). “os programas pedagógicos da 
Educação Especial estão baseados nos princípios de normalização, integração e individualização” , 
(p .39) Estes programas procuram dar ênfase as propostas integracionistas, visando garantir 
atendimento educacional às pessoas com deficiência em ambiente o menos restrito possível.

O acesso à apropriação do saber é direito assegurado à todas as pessoas pela Constituição da 
República Federativa do Brasil ( 1988) artigo 208. Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e Lei Orgânica de cada município.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de (1996) na resolução 
n.° 2 CNB/CEB, de 11 de setembro de 2001, institui que a educação de 
alunos que apresentam necessidades especiais, na Educação Básica, em 
todas suas etapas e modalidades devem ser. preferencialmente na rede 
regular de ensino. Os Sistemas de Ensino devem matricular todos alunos, 
cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com 
necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias 
para uma educação de qualidade, (p.08)

Considerando a diversidade das deficiências apresentadas nas escolas, as instituições 
escolares necessitam dinamizar seus currículos para atender efetivamente às necessidades 
educacionais de todos educandos com deficiência. Procurando subsidiar a prática docente dos 
educadores de todo país. quanto a tarefa de atender a esses educandos incluídos nas escolas, foi 
necessário adaptar o currículo bem como o processo av a lia t ivo .

E de fundamental importância unificar ações, integrar esforços e recursos a fim de tornar 
especial a educação geral. A escola enquanto segmento da sociedade possui como função social a 
sistematização do conhecimento científico, que sedimenta-se através da relação entre os diferentes
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saberes.
Estes diferentes saberes nos remete a real inclusão dos educandos com necessidades 

especiais no sistema regular de ensino, em que as discussões estão relacionadas ao projeto político 
pedagógico da escola. A inclusão escolar é um compromisso de todos profissionais da escola, todos 
educandos, pais e comunidade em g e ra l .

Cabe as escolas redimensionar quem são os educandos com necessidades especiais 
organizando o atendimento educacional considerando sua individualidade e necessidades 
específicas.

QUEM SÃO OS EDUCANDOS OUE POSSUEM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS ?

São aqueles que apresentam necessidades próprias e diferentes dos demais educandos no domínio 
das aprendizagens curriculares correspondentes à sua idade, requerem recursos pedagógicos e 
metodológicos educacionais específicos. Classificam-se em:

•  Pessoas com deficiência ( mental, visual, auditiva, física, e múltipla;
•  Pessoas com condutas típicas ( problemas de conduta grave, síndromes e quadros psicológicos, 

neurológicos ou psiquiátricos que ocasionem atrasos no desenvolvimento e prejuízos no 
relacionamento social, em grau que requeira atendimento educacional especializado);

•  Pessoas com altas habilidades (superdotadas).
AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA UMA PRÁTICA DOCENTE DE QUALIDADE.

PRÁTICA DO CENTE:
( ações que podem auxiliar o educador em sua escola)

•  Evite que as diferenças individuais se transformem em desigualdades educacionais, ou em 
dificuldades para a aprendizagem e para a participação escolar. Evitar a exclusão para a 
aprendizagem;

•  Adapte o currículo, adequando o ensino para todos educandos;
•  Busque a capacitação constante na área da educação especial, a atualização ainda é a

melhor forma de crescimento profissional;
•  Organize sistemas de apoio escolar para todos educandos, docentes e pais de sua escola, 

informando, capacitando, orientando:
•  Estabeleça um a prática pedagógica centrada no sujeito e não na sua deficiência;
•  Crie um espaço dialógico nas escolas para tirar dúvidas, medos, ansiedade, troca de idéias

que possam constituir “cam inhos” para as: MUDANÇAS DE ATITUDES;
•  Procure adequar o espaço físico ( quebra de barreiras arquitetônicas : rampas anti derrapantes, 

elevadores adaptados, barras de apoio nos banheiros e corredores da escola, pias do banheiro , 
bebedouros, telefone público, alargamento de portas, retirar toda e qualquer barreira que possa 
apresentar algum perigo onde essa pessoa deambula e outros);

•  Adeqüe material mobiliário e escolar (mobiliário: cadeiras, mesas, andador, abdutor de 
pernas, faixas segurança, computadores adaptados, escolar : livros braille e alto relevo, livros 
ampliados, cadernos pautas largas, folhas coladas na mesa com fita adesiva se necessitar, lápis 
adaptado e outros );

•  Procure falar com clareza e bem devagar com  todos educandos, olhando-os de frente com 
bom tom de voz;

•  Procure capacitar-se e capacitar todos seus colegas e educandos de sua escola em 
LIBRAS ( Língua Brasileira de Sinais), essa é a língua adotada pelas pessoas surdas do 
Brasil ela tornou-se meio legal de comunicação e expressão nacional;
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•  Apoie e lute por serviços públicos de prevenção.reabilitação e habilitação as pessoas com 
deficiências;

•  Lute por políticas e programas que com batam  os preconceitos e estigmas.

AVALIAÇÃO NA EDU C A Ç Ã O  ESPEC IAL
•  Respeite a individualidade de cada educando, independente das dificuldades que este 

apresente:
•  Acredite na capacidade de produção e criatividade das pessoas com necessidades 

educacionais especiais, elas são com petentes e produtivas, apenas necessitam de respeito e 
oportunidade;

•  Reveja seus critérios de avaliação, lembre-se que estas pessoas estão em desvantagem em 
relação as pessoas que não possuem deficiência, portanto é importante ter claro "o quê” você 
pretende avaliar, ‘‘com o" e “para quê a v a l ia r" ;

•  Avalie seu educando pelo que ele conquistou e não pelas suas dificuldades:
•  Proponha aos educandos atividades coletivas onde a colaboração e solidariedade possam 

ocorrer ( estimule as interações sociais de todos educandos);
• Introduza a auto-avaliação enquanto educador e procure redimensionar sua prática docente:
•  Procure adotar a pesquisa como fazer pedagógico.

E de fundamental importância o aspecto educacional como alicerce para que a inclusão 
social em todos os níveis ocorra, porém cabe redimensionar a abrangência das políticas inclusivas 
assegurando a necessidade de rever idéias e concepções. Esse redimensionamento implica em 
desencadear m udanças de paradigmas que favoreçam as pessoas com deficiência ou seja diferentes, 
m aior autonomia e a possibilidade desse sujeito ser único e autor de sua própria história.
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T E M A S  T R A N S V E R S A I S

A abordagem  das questões que se apresentam cotidianamente nos diferentes espaços sociais, 
vivenciadas pelos alunos e professores, em suas famílias e comunidades, precisam ser apresentadas 
para a aprendizagem  e reflexão dos educandos, devendo ser discutido o sentido ético da convivência 
hum ana nas suas relações com várias dimensões da vida social: o ambiente, a cultura, o trabalho, o 
consumo, a sexualidade, a saúde necessitam estar presentes ao longo da formação escolar.

Estas questões são apresentadas como temas transversais, possuindo natureza diferente das 
áreas convencionais. Sendo assim, existe a necessidade de serem incorporadas nas áreas já  
existentes, ou ainda as novas áreas que poderão surgir.

A Lei Federal n° 9394/96. em seu artigo 27. inciso I. destaca que os conteúdos curriculares da 
educação básica deverão observar “a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos 
direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem com um  e à ordem democrática” .

O conjunto de documentos que constituem os temas transversais discute a necessidade da. 
escola considerar valores humanos unificadores que definam seu posicionamento em relação à 
dignidade da pessoa, à igualdade de direitos, à participação e à co-responsabilidade de trabalhar pela 
efetivação dos direitos de cada cidadão, bem como seus direitos e deveres nessa sociedade 
democrática em que vivemos.

Assim, os temas transversais propostos nos Parâmetros Curriculares Nacionais são: Ética. 
Saúde, Meio Ambiente. Pluralidade Cultural. Orientação sexual ê Trabalho e Consumo.

Diante da complexidade que se apresenta, esses temas devem integrar-se ao currículo numa 
abordagem  didática pedagógica “transversal” , que pressupõe “... um tratamento integrado das 
áreas e um compromisso das relações interpessoais e sociais escolares com as questões que estão 
envolvidas nos temas... ” (PCNs). Pretende-se que os m esm os integrem as áreas convencionais de 
forma a estarem presentes em todas elas. relacionando-as ás questões da atualidade e que os mesmos 
sejam orientadores no convívio escolar.

Para tanto, faz-se necessário que a escola trate de questões que interfiram na vida dos alunos, 
com as quais se vêem confrontados no seu dia-a-dia, devendo as temáticas sociais estar diluída nos 
currículos das diferentes disciplinas permeando a concepção, os objetivos, os conteúdos e as 
orientações didáticas de cada área. no decorrer de toda a escolaridade obrigatória.

Os múltiplos temas transcendem a exemplos estereotipados, e. por isso m esm o, estão sempre a 
exigir do professor extremo senso de observação, criatividade e decisão quanto à oportunidade e 
pertinência da inclusão de determinado assunto e tipo de abordagem durante o curso das aulas.

E importante salientar que os temas transversais formam um  conjunto articulado, o que faz 
com que haja objetivos e conteúdos compartilhados ou muito próximos entre eles. Por exemplo, a 
discussão sobre consumo traz objetivos e conteúdos fundamentais para a questão ambiental, para a 
saúde e para a ética.

A escola eni seu projeto pedagógico deverá contem plar a abordagem dos temas transversais 
e estar comprom etida com o desenvolvimento das habilidades que permitam a compreensão da 
realidade de forma crítica, possibilitando a intervenção individual ou coletiva de seus alunos, como 
cidadãos.

Outros aspectos sociais poderiam ser considerados como temas transversais, contribuindo 
no fazer escolar, à construção da cidadania c democracia, sendo que a complexidade da realidade da 
qual fazemos parte, envolve múltiplos aspectos e diferentes dimensões da vida cm sociedade.

Os critérios utilizados para elegê-los. estão assim definidos nos PCNs:
- Urgência social esse critério indica a preocupação de eleger questões graves, que se 

apresentam com o obstáculos para a concretização da cidadania, afetando a dignidade das pessoas e 
deteriorando sua qualidade de vida;
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- Abrangência nacional contempla questões que sejam pertinentes a todo país. Não excluindo 
a possibilidade de municípios acrescentarem outros temas, razão pela qual esta proposta 
incluiu outras questões importantes a realidade local:

- Possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental esse critério norteou a 
escolha de temas ao alcance de aprendizagem nessa etapa de escolaridade.

- Favorecer a compreensão da realidade e a participação social a finalidade última dos temas 
se expressa neste critério: que os alunos possam desenvolver a capacidade de posicionar-se 
diante das questões que interferem na v ida coletiva, superar a indiferença e interferir de 
forma responsável.

Podemos dizer que a viabilização dos “Temas Transversais” é um processo longo e complexo, 
porém viável, que requer uma construção coletiva. Os resultados de sua aplicação podem ser 
bastante promissores, por se tratar de questões que. ao serem desenvolvidas jun to  aos alunos, 
levarão professores e alunos a um trabalho compartilhado, de entendimento mútuo, aprimorando a 
construção de cidadãos conscientes, capazes de viverem em  sociedade.

T R A N SV E R SA L ID A D E  E IN T E R D ISC IPL IN A R ID A D E
A transversalidade e a interdisciplinaridade são procedimentos pedagógicos que possibilitam 

a construção do conhecimento em busca de uma reintegração de aspectos que ficaram fragmentados 
através do tratamento disciplinar. Am bas estão fundamentadas na crítica da concepção de que o 
conhecimento toma a realidade como algo estável, e o sujeito um ser isento e distanciado. Busca-se 
um a visão ampla e adequada da realidade, que muitas vezes aparece de forma fragmentada pelas 
metodologias praticadas no processo ensino aprendizado nas escolas. Segundo Isabel Carvalho 
(Parâmetros em Ação. 2001) “ É preciso ter olhos para ver que o mundo da vida transborda das 
gavetas conceituais, onde organizamos nosso conhecimento na forma de saber disciplinar” .

Nos P C N s(2 0 0 1 . p.40). a interdisciplinaridade:
‘‘...questiona a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento 
produzida por nina abordagem que não leva em conta a inter-relação e a 
influência entre eles questiona a visão compartimentada (disciplinar) da 
realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida, historicamente se 
constitui. ”

Nesse sentido. MOR1N(2000. p. 14) afirma:
"A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as disciplinas impede 

freqüentemente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e deve ser 
substituída por um modo de conhecimento capa: de apreender os objetos em seu 
contexto, sua complexidade, seu conjunto. "

Para tanto, a interdisciplinaridade exige uma atitude compartilhada entre educadores e 
educandos, visando a um conhecer mais e melhor, com o meio de conseguir um a melhor formação 
geral, como meio de atingir uma formação profissional, como condição para uma educação 
permanente, com superação da dicotomia ensino-pesquisa e como forma de com preender e 
m odificar o mundo. Assim, uma interdisciplinaridade no ensino com vistas a novos 
questionamentos e buscas supõem uma m udança de atitude no com preender e entender o 
conhecimento, uma troca em que todos saem ganhando: alunos, professores, a comunidade e a 
própria instituição. (FAZENDA, 1979)

Entretanto, a transversalidade diz respeito:
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“ à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relcição entre 
aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a 
realidade) e as questões da vida real e de sua transformação (aprender na 
realidade e da realidade). E a uma forma de sistematizar esse trabalho e inclui-lo 
explicita e estruturalmente na organização curricular, garantindo sua 
continuidade e aprofundamento ao longo da escolaridade. (M EC, 2001, p. 40).

Assim a intcrdisciplinaridacie constitui um avanço nas idéias sobre integração curricular, na 
qual os interesses específicos de cada disciplina são preservados, làzendo-nos aproximar, com mais 
propriedade dos fenôm enos naturais e sociais, que geralmente apresentam-se complexos e de difícil 
entendimento, quando estudados de forma fragmentada.

Então a intercomunicação entre disciplinas favorece o trabalho de temas/objetivos que 
satisfaçam as suas necessidades. Portanto, a utilização de projetos facilitaria uma visão mais ampla 
do que se desejaria trabalhar.

Da necessidade de estudo num a abordagem  ampla e diversificada de temas que são- 
intensamente vividos, debatidos em diferentes ambientes, que confrontam posicionamentos e que 
buscam soluções e alternativas para questões urgentes sobre a vida humana é que se busca inserir 
nesta proposta os temas transversais. Pois concordando com a afirmação de Garcia (2002. p.82). 
“Estes temas envolvem um aprender sobre a realidade, na realidade e da realidade, destinando-se 
também a um intervir na realidade para transformá-la

Tais temas caracterizam-se pela abertura que fazem do espaço escolar em possibilidade de 
aprendizagem para saberes extra-escolares, prestando-se de m odo muito especial, para incorporar a 
prática à formação integral da pessoa.

Contribuindo ao entendimento dessa possibilidade, Garcia (op cit.), considera a 
“transversal idade como o modo adequado para tratamento destes temas. Eles não elevem constituir 
uma disciplina, mas permear toda a prática educativa. Exigem um trabalho sistemático, contínuo, 
abrangente e integrado no decorrer de toda a educação. ”

Para exemplificar, podemos dizer que tema transversal não pode ser um caroço que se 
encontra repentinamente e no qual corremos o risco de quebrar um dente. No máximo, pode aparecer 
como uma uva passa ou uma fruta cristalizada, algo que percebemos ser diferente, m as que se 
harmoniza com o restante do bolo. Entretanto, quanto mais diluído ele estiver na massa, melhor. 
Garcia (2002: p.83)

Assim, caberia salientar que é necessário, por parte da escola, um estudo conjunto para 
definir o tratamento a ser dado aos temas transversais em cada disciplina, verificando se eles estão 
sendo suficientemente abordados. Naturalmente é preciso que se tenha uma certa flexibilidade no 
planejamento, pois os temas têm ampla relação com a vida real e cotidiana, aparecendo certamente, 
em momentos inesperados durante as aulas, e o professor deverá estar preparado para incorporá-los 
aos conteúdos curriculares, de form a a não desperdiçar essas ocasiões preciosas.

Sendo assim, descreveremos os lemas transversais que deverão ser contem plados pelos 
diferentes componentes curriculares do Ensino Fundamental.

a) ÉTICA
Não se pode falar de aspectos éticos apenas por palavras, eles necessitam ser vivenciados por 

ações, possibilitando a análise dos diversos valores presentes na sociedade, problematizando os 
conflitos existentes nas relações humanas. “Na escola, o tema Ética se encontra nas relações entre 
os agentes que constituem essa instituição, alunos, professores e pais, e também nos currículos, uma 
vez que o conhecimento não é neutro nem impermeável a valores de todo tipo. "(PCNs em Ação. 
2001 :pg.44). Assim, no convívio escolar, o aluno pode aprender a resolver conflitos em situações de
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diálogo, pode aprender a ser solidário ao ajudar e ao se ajudado, pode aprender a ser democrático 
quando tem oportunidade de dizer o que pensa, submeter suas idéias ao ju ízo  dos demais e saber 
ouvir a idéia dos outros.

Dessa forma, todos os conteúdos que abordem temas baseados na justiça, equidade, onde se 
sensibilize para a construção de uma sociedade justa, em que se adote atitudes de solidariedade, 
cooperação e repúdio às injustiças sociais, onde se discuta a ordem moral vigente e se busque 
com preender os valores presentes na sociedade atual e até que ponto eles podem  ser mutáveis.

b) M EIO  A M BIEN TE
A abordagem das questões ambientais durante o processo de formação, deverá contribuir no 

desenvolvimento de um a consciência crítica, possibilitando a identificação e busca de soluções dos 
problem as ambientais locais e globais, vivenciados cotidianamente.

Quanto mais conhecermos a natureza e suas relações, mais chances terão de encontrar 
melhores formas de utilizar os recursos naturais, causando um m enor impacto ao meio ambiente. 
Para isso. precisamos despertar em nossos alunos a consciência crítica de suas ações que vêm 
provocando a destruição ambiental. A melhoria da qualidade de vida. depende da mudança de 
com portam ento individual e coletivo das pessoas, diante do meio ambiente.

A partir do momento que os alunos forem recebendo maiores informações sobre as questões 
ambientais e entendendo bem esse novo conhecimento, será possível tomar consciência sobre o 
assunto, desenvolver valores e atitudes positivas e buscar, cada vez mais. melhores formas de se 
relacionar com o meio ambiente. Isso significa, desenvolver um  senso de responsabilidade no uso 
dos bens comuns, de modo a respeitar o ambiente e as pessoas da comunidade.

Salientamos que comportamentos "ambientalmente corretos serão aprendidos na prática 
do dia-ci-dia na escola: gestos de solidariedade, hábitos de higiene pessoal e dos diversos 
ambientes, participação em pequenas negociações podem ser exemplos disso. ” (PCNs em Ação. 
2001 :pg.45)

c) SA Ú D E
A abordagem desta temática deverá desenvolver a capacidade de reconhecer criticamente 

ações e condutas que possam implicar em perigos e riscos para o estado de saúde individual ou 
coletivo, que refletem a m aneira como as pessoas vivem, num a interação dinâmica entre 
potencialidades individuaise condições de vida.

Atitudes que contribuam ou depreciem o estado de saúde de cada pessoa são construídos 
desde a infância. Entretanto, a escola cumpre importante papel na formação de cidadãos para uma 
vida saudável, na medida em que o grau de escolaridade em si, tenha associação comprovada com o 
nível de saúde dos indivíduos e grupos populacionais.

A formação do aluno para o exercício da cidadania compreende a motivação e a capacitação 
para o auto cuidado, assim como a compreensão da saúde como direito e responsabilidade pessoal e 
social.

E também de responsabilidade da escola a orientação quanto ao consumismo desenfreado, 
aos m aus hábitos alimentares, a desnutrição o uso indevido de drogas lícitas, a qualidade do ar que se 
respira, a água que bebemos, a miséria, a degradação social, estilo de vida pessoal, entre outros 
aspectos relacionados à saúde.

d) PLUR A L ID A D E  CULTUR A L
Respeitar e valorizar a diversidade étnica e cultural é uma necessidade para vivermos
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dem ocraticam ente em uma sociedade plural com o a que constitui a sociedade brasileira, formada 
por diferentes etnias, grupos culturais, descendentes de imigrantes de diversas nacionalidades, 
religiões e línguas. Por esta razão apresenta variações significativas nas diferentes regiões 
brasileiras, cada uma com diferentes identidades que diferenciam-se entre si e ao mesm o tempo 
fazem existir questões comuns, vivenciadas pelos diferentes grupos sociais.

Os PCNs em  Ação (2001 :pg.46) definem a escola com o “ o local cie aprendizagem cie que as 
regras cio espaço público democrático garantem a igualdade, do ponto de vista da cidadania, e ao 
mesmo tempo a diversidade, como direito. ”

E responsabilidade educativa o comprom isso de incluir questões referentes à diversidade com 
o intuito de contrastar as possíveis desigualdades sociais e culturais, respeitando as diferenças e 
eliminando o preconceito, todo e qualquer tipo de discriminação e exclusão social, valorizando cada 
indivíduo e todos os grupos que com põe nossa sociedade.

Sendo assim, a escola deve contemplar aos alunos o conhecimento de suas origens como 
brasileiros e como participantes de grupos culturais específicos, valorizando as diversas culturas 
presentes no Brasil. Pela educação pode-se combater, no plano das atitudes, a discriminação 
manifestada em gestos, comportamentos e palavras, que afasta e estigmatiza grupos sociais. Essa 
diversidade é nosso maior patrimônio.

e) O R IE N T A Ç Ã O  SEX U AL
A Orientação Sexual na escola deve acontecer num a perspectiva social que ensine o aluno a 

respeitar a diversidade comportamental relativo à sexualidade, garantindo a integridade e a 
dignidade do ser humano, esta orientação deve estar pautada no processo de intervenção pedagógica 
num âmbito coletivo propiciando o desenvolvimento e a capacidade para que os jovens tenham 
com portam entos ligados à sexualidade de maneira responsável e prazerosa.

A proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para Orientação Sexual é “que a escola 
trate da sexualidade como algo fundamental na vida das pessoas, questão ampla e polêmica, 
marcada pela história, pela cultura e pela evolução sociar.

Neste sentido, faz-se necessário que a escola discuta questões relativas ao corpo humano, 
relações de gênero e as DST/AIDS. devendo também conceber aspectos biológicos, afetivos, 
emocionais e sociais para que cheguem a conhecer e apreciar a sexualidade com o um processo em 
construção ao longo da vida, podendo ter diferentes manifestações.

A orientação sexual perpassa a um a educação transformadora que repensa uma nova ética e 
um a nova moral, portanto o aluno precisa adquirir o conhecimento científico e ter que viver sua 
sexualidade sob a ótica afetiva, emocional e social, com a finalidade de que os alunos conheçam o 
exercício da sexualidade com o atividade plena do ser humano.

f) T R A B A L H O  E C O N SU M O
As transformações do mundo do trabalho, as desigualdades de acesso a bens e serviços, as 

incertezas do futuro, o consumismo e a globalização fazem parte do dia-a-dia da escola. Sendo 
assim, em suas práticas escolares são permeadas de forma implícita ou explícitas concepções, 
posicionamentos e valores sobre trabalho e consumo, trazendo imagens já  construídas de 
valorização de profissões e tipos de trabalho, assim como sua tradução na posse ou não de objetos, de 
“m arca” com alto valor simbólico. São questões que permeiam a dinâmica escolar, interferindo 
diretamente no ensino e na aprendizagem dos alunos.

Neste tema. possibilita-se discussões que envolvem os direitos garantidos na legislação e 
aqueles que ainda demandam de m ovimentos sociais para virem a se tornar lei. possibilitando 
reverter-se as gritantes desigualdades sociais, o trabalho infantil, as diferentes formas de
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discriminação, a garantia dos direitos especiais dos portadores de deficiência, bem como o direitos 
dos consumidores sendo respeitados pela sociedade como um lodo.

T E M A S LO C A IS
As questões locais como a pesca, turismo, agricultura, comércio, festas populares e religiosas, 

a APA da Baleia Franca, devem ser trabalhadas nas escolas proporcionando ao aluno a integração 
desses assuntos vivenciados cotidianamente no fazer escolar, nossos alunos só respeitarão o que 
conhecerem, sendo assim, a valorização da sua cultura, do seu ambiente, do seu trabalho, do seu 
patrimônio público, depende tam bém  do trabalho desenvolvido na escola.

Integrando estas questões às disciplinas curriculares, a escola estará contribuindo na 
construção da identidade de seus alunos, fortalecendo sua auto estima, possibilitando um maior 
desenvolvimento cultural relacionado ao município, como também ensinando ao aluno a desfrutar e 
cuidar dos bens públicos e colaborar para m anter a organização, participando como cidadão das 
atividades sócio-culturais desenvolvidas no município, com o intuito de prom over o crescimento da 
cidade e fortalecer a democracia.
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G L O S S Á R IO

A L T E R ID A D E  caráter daquilo que é ligado ao relacionamento com o outro.

A N C E S T R A L ID A D E  relativo ou pertencente a antecessores, a antepassados, antiquíssimo, 
remoto.
C A O S  na concepção bíblica corresponde ao estado disforme e vazio da terra quando as trevas 
cobriam o abismo. É a indiferenciação, a existência, a anterioridade. Significa também vazio, 
obscuro e ilimitado, que antecede e propicia a geração do mundo. Grande confusão ou desordem.
C A T E Q U E S E  ensino religioso, sistemático adotado pelas igrejas cristãs visando ao 
aprofundamento teórico e prático da fé evangélica.
C O R P O R A L ID A D E  é o caráter peculiar da condição humana; afeta a totalidade da pessoa 
humana, tanto na vida íntima, particular, como na sua relação com  os outros.

C O S M O G O N IA  a origem e evolução do universo.
C O S M O L O G IA  o estudo da origem e estrutura do universo.
C R E N Ç A  convicção íntima e pessoal a respeito de algo que se tem por certo e verdadeiro. Fé 
religiosa.
C R E N T E S  - aqueles que crêem, quer dizer, aqueles que receberam a fé em Cristo e livremente 
aderiram a ela. Nesse sentido etimológico, crente é o m esm o que “ fiel’", palavra esta que deriva do 
latim Fidelis (= que tem fé). Um bom número de denominações no Brasil costuma identificar os seus 
membros com o nome de “crentes”, talvez em referência a designação da primitiva comunidade 
cristã.
C U L T U R A S  o complexo dos padrões de comportamento, das crenças, das instituições e de outros 
valores transmitidos coletivamente e típicos de um a sociedade; civilização.
D E C O D IF IC A Ç Ã O  ação de decodificar. Ter em linguagem clara e com um  um texto escrito em 
código.
D IR E T R IZ E S  conjunto de definições que dão orientações. No caso. as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental orientam as escolas na organização, articulação, 
desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas.
D IV E R S ID A D E  C U L T U R A L  as muitas variedades de conhecimentos e realizações que os seres 
humanos, vivendo em sociedade, criam, desenvolvem e compartilham nos grupos sociais.

D IV E R S ID A D E S  variedade, diferença, dessemelhança em relação aos diferentes grupos 
religiosos.
D O G M A  decreto, mandato; uma crença que se sustenta com uma certeza injustificada, sem que 
tenha sido colocada em questão; ponto fundamental e indiscutível de uma doutrina religiosa.
D O G M A T IS M O  sectarismo doutrinário; atitude sistemática das pessoas que adotam  idéias
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autoritárias e irrefutáveis em matéria religiosa.
D O G M A T IZ A R  proclamar com o dogma: ensinar com autoritarismo.
D O U T R IN A  conjunto de conhecimentos que em basam  um a determinada religião; conjunto de 
princípios que servem de base a um  sistema religioso, político, filosófico, científico, etc.
E S P IR IT U A L ID A D E  método criado pela Tradição Religiosa e repassado aos fiéis para o contato 
com  o Transcendente (Deus); todas as Tradições Religiosas possuem uma espiritualidade para 
a lim entar a vida espiritual de seus fiéis, através de seus sentimentos, ritos e tradições. No decurso 
dos séculos, as várias espiritualidades religiosas desenvolveram-se e sofreram mudanças de acordo 
com a evolução da cultura e da civilização.
E T H O S  é a forma interior da moral hum ana em que se realiza o próprio sentido do ser. Uma moral 
viva. no sentido existencial, não é formada apenas pelas normas que revestem a forma dos preceitos 
e das proibições.
E X E G E S E  comentário crítico e interpretação dos textos sagrados das Tradições Religiosas: 
com entário  ou dissertação para esclarecimento ou minuciosa interpretação de um texto ou de uma 
palavra. Distingue-se da homilia, do comentário e da simples exposição de um texto bíblico.
F E N O M E N O  R E L IG IO S O  algo que se mostra, revela ou inanifesta-se na experiência humana: é 
o resultado do processo de busca que o hom em  realiza na procura do Transcendente. O Fenômeno 
Religioso pode ser explicitado pela existência de um núcleo em que se realizam experiências, 
vivências, acontecimentos, busca de um sentido, de significado último, que atingem a vida em sua 
globalidade, em sua radicalidade. com intensidade.
F IL O S O F IA  etimologicamente a palavra tem origem em dois te rm os: filos =  amigo e so/ia = 
sabedoria. Reflexão que o indivíduo faz sobre seus próprios conhecimentos para atingir a verdade 
das coisas.
F IN IT U D E  que tem fim. transitório, de pouco duração, mortal, que passa.
H E R M E N Ê U T IC A  método de interpretação, primeiro dos textos e. depois, do universo social, 
histórico e psicológico; interpretação do sentido das palavras; disciplina que ensina as regras para 
interpretar os textos da bíblia e a maneira de aplicá-los corretamente.
H IE R O F O N I A  manifestação ou revelação do sagrado; algo dc sagrado que se mostra. Na 
hierofonia o sagrado geralmente se manifesta na natureza.
I D E O L O G IA  qualquer sistema abrangente de crenças, categorias e maneiras de pensar que 
possam  constituir o fundamento de projetos de ação; é o significado mais alto de uma concepção de 
m undo que se manifesta implicitamente na arte. no direito, na atividade econômica, em todas as 
manifestações de vida individuais e coletivas e que tem por função conservar a unidade de todo 
bloco social; sistema de idéias que elabora um a realidade para ocultar ou dissimular o domínio de 
um  grupo social sobre outro.
IN F IN IT U D E  caráter próprio da perfeição divina. E um  atributo que diz respeito ao Eterno como 
ser subsistente e paro. Geralmente é afirmada em conexão com outros atributos: seu poder; sua 
eternidade; sua perfeição. Este atributo diz respeito à transcendência do Criador e a perfeição que lhe 
é devida, acima de todas as criaturas. O ilimitado, aquilo que se estende além de qualquer fronteira
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f ix a d a .

L I M I T E  mom ento, data, época, que marca o com eço e/ou o fim de um espaço de tempo. Ponto que 
não se deve ou não se pode ultrapassar. Ponto entre o que se crê/defende e o que não se crê/defende.

M I S T É R I O  (Mystérion em  grego, provém  de núein. que quer dizer perceber o caráter escondido, 
não com unicado de um a realidade ou de uma intenção). Não possui um conteúdo teórico, mas está 
ligado a experiência religiosa.
M ÍS T IC A  deriva do grego “mystikós” e refere-se às relações com as divindades nos mistérios. Sua 
característica com um  consiste no fato de “o eu consciente” parecer transcender os limites da 
experiência ordinária e do conhecimento normal para se entranhar num a esfera distinta do ser. 
estabelecendo uma comunhão intuitiva e direta com ele. Esta experiência se reveste de muitas 
formas e graus e pode ser provocada mediante técnicas.
M IS T IC IS M O  crença na união com a natureza divina através da contemplação extasiada e no 
poder do acesso espiritual a domínios de conhecimentos que estão vedados ao pensamento comum.
M IT O  do grego “m ithos” : palavra, relato. Conceito e gênero literário muito estudado pela filosofia, 
pela lingüística, pela literatura e pela história das religiões. Os mitos orientam a atividade do homem 
religioso, dando-lhe uma mensagem normativa. Mantém sua consciência do divino; pela sua 
universalidade é a resposta as perguntas mais graves e profundas: origem do homem, seu destino, o 
mundo, o além.
M O R A L  do latim “m o r á ” que significa “maneira de se comportar regulada pelo uso”, daí, 
costume, e de moralis, morale, “relativo aos costum es” . Em sentido amplo é o conjunto de regras de 
conduta admitidas em determinada época ou por um grupo de homens. A etimologia do termo é 
semelhante à ética, e embora sejam diferentes, são freqüentemente usados com o sinônimos.
M U L T IC U L T U R A L  diz-se do currículo que apresenta visão de todas as culturas sem excluir 
nenhuma ou estabelecer a predominância ou o domínio de uma ou mais culturas.
P A R A D IG M A S  modelos de um conjunto aberto de recursos um quadro conceituai, resultados e 
processos no interior do qual se estrutura a atividade científica.
P A R Â M E T R O S  variáveis ou constantes com papel particular e distinto, no caso, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN). norteiam as constantes dos currículos escolares para construção da 
Base Com um  Nacional.
PL U R A L ID A D E  o maior número; o geral, mais de um, grande número.

P L U R IC U L T U R A L  diz-se do currículo que proporciona “mais de um a” visão cultural da 
sociedade e de suas elaborações.
P R E S S U P O S T O  aquilo que se supõe; aquilo que se imagina: aquilo que se traz a idéia; aquilo que 
se alega por hipótese. Supor antecipadamente.
P R O S E L IT IS M O  conseguir adeptos para serem convertidos a uma outra religião, crença ou 
doutrina.
R E E N C A R N A Ç Ã O  transmigração da alma, renascimento ou metempsicose. Crença de que a
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alm a ou alguma força passe, após a morte, para outro corpo.
R E IF IC A Ç Ã O  fazer do sagrado, daquilo que é religioso, das verdades de cada grupo, um valor 
absoluto: ou seja. torná-lo com poder sobre tudo.
R E S S U R R E IÇ Ã O  os gregos possuíam a concepção de que a alma do homem, incorruptível por 
natureza, entra na imortalidade divina desde que a morte a liberte dos liames do corpo. No judaísm o 
corresponde ao hebraico Tehiat Hameitim (Ressurreição dos mortos). Essa é a crença de que no 
ju lgam ento  final, depois do advento da Idade Messiânica. Deus ressuscitará os corpos dos mortos, a 
fim de que o corpo e a alma possam ser ju lgados juntos.
R E V E R Ê N C IA  acatamento às coisas sagradas, ao que é digno de respeito, veneração, mesura, 
cortesia, genuflexão.
R IT O  (latim “costum e” , associado à rita + verdade, direito). Costume de culto adotado por 
tradição; os vários ritos de um culto constituem o ritual. Cada rito é. na realidade, a recapitulação de 
um  acontecimento sacral anterior, é imitação, serve a memória. Todas as Tradições Religiosas se 
caracterizam pelo aparecimento de uma série de práticas, formando, em conjunto, o respectivo 
ritual. Os ritos foram-se tornando cada vez mais complexos, com o surgimento de uma classe 
sacerdotal. As prescrições, determinadas por lei e pela tradição para atos religiosos, foram muito 
num erosas em todas as civilizações antigas.
S ÍM B O L O  do grego: symbolon. Segundo a etimologia, é um sinal indicativo que atinge a nossa 
fantasia e leva a compreensão de algum a coisa: é um elemento de ligação e de mediação entre os 
aspectos percebidos e conhecidos do indivíduo, os aspectos conscientes, e os aspectos 
desconhecidos, inconscientes; aquilo que. por sua forma e sua natureza evoca, representa ou 
substitui, num determinado contexto, algo abstrato ou ausente; figura convencional elaborada 
expressamente para representar alguma coisa: emblema, insígnia.
S IM B O L IS M O  representação e interpretação simbólica: assim, pode-se falar do simbolismo de 
uma figura mítica ou literária ou de uma obra de arte. bem  com o de um simbolismo de uma época, 
cultura ou religião; é o estudo, a doutrina, a ciência dos símbolos, de sua origem, significado, 
divulgação e sua classificação.
S I N C R E T IS M O  um movimento que tem o objetivo de estabelecer uma harmonia entre posições 
filosóficas ou teológicas aparentemente opostas.
T E O F A N IA  manifestação das divindades. Na teofania a divindade manifesta-se direta ou 
indiretamente por visões, palavras, mensagens ou mensageiros.
T E O G O N IA  criação e explicação da origem das divindades.

T E O L O G I A  estudo de todas as questões relativas à existência, a natureza e a ação da divindade no 
mundo. A diversidade de teologias provém tanto das escolas e Tradições Religiosas, como das 
matérias tratadas e das metodologias seguidas. Atualmente, chama-se “Teologia” toda reflexão, 
feita a luz da Revelação, sobre a divindade e a salvação do homem.

T E X T O S  S A G R A D O S  expressão da Palavra Sagrada através das diferentes expressões escritas, 
orais, artísticas, que-contêm orientações para a vida do fiel, do seguidor daquela Tradição Religiosa.
T R A D IÇ Ã O  R E L IG IO S A  o termo tradição deriva do latim “Tradere” . que significa “ transmitir”
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ou “passar adiante” . Geralmente, ela se refere a crenças, doutrinas, costumes, padrões morais e 
éticos, valores culturais e atitudes que são transmitidas oralmente ou. por exemplo, pessoal.
T R A N S C E N D Ê N C IA  conjunto de atributos da divindade que lhe ressaltam a superioridade cm 
relação à criatura.
T R A N S C E N D E N T E  muito elevado, superior, sublime, excelso; que transcende os limites da 
experiência possível, metafísico. O Deus de cada Tradição Religiosa.


