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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é investigar os sentidos-e-significados de professores de diferentes 

áreas sobre a Proposta Curricular e os Cadernos do Professor e do Aluno prescritos pela 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e sua realização em sala. Este estudo está 

ancorado na Teoria Sócio-Histórico-Cultural (Vygotsky, 1934/1998-2001; 1934-1991) e 

discute os seguintes pressupostos teóricos centrais: ensino-aprendizagem e desenvolvimento 

(Vygotsky, 1934-2001, Newman e Holzman, 2002), emoções (Vygotsky, 1926/2004; 1934-

1998; Aguiar, 2001), sentidos-e-significados (Vygotsky, 1925-2004; 1934-2001; Aguiar, 

2001/2006, Lessa, 2011), linguagem (Vygotsky, 1934-2001, Lacoste, 1998). Apoia-se 

também, nos conceitos de trabalho prescrito e trabalho realizado (Amigues, 2004; Souza-e-

Silva, 2004); saber local e global (Canagarajah, 2005), saberes práticos e instituídos (Souza-e-

Silva, 2008, Schwartz, 2007) e nos documentos oficiais que orientam a prática dos 

professores de inglês no contexto educacional (São Paulo, 2008; Brasil, 1998). Participaram 

desta pesquisa, professores de diferentes áreas da rede pública de ensino, a saber: Línguas, 

História, Matemática. A metodologia de pesquisa utilizada foi a interpretativista (Moita 

Lopes, 1996; Erickson, 1986, dentre outros) e a coleta dos dados foi feita por meio da áudio-

gravação de entrevistas, sendo a entrevista inicial semi-estruturada (Rizzini, Castro e Sartor, 

1999). Para a análise e interpretação dos dados foi utilizada a categoria sentidos-e-

significados Os resultados obtidos com base na análise dos dados revelaram que Proposta 

Curricular atende as expectativas dos professores no que se refere ao estabelecimento de 

conteúdos para todos os anos.  A pesquisa revelou também que as professoras renormalizam 

as orientações metodológicas prescritas nos Cadernos do Professor e do Aluno. Para 

realizarem essas renormalizações, as professoras se apóiam em seus saberes locais e sua 

experiência  profissional. Concluindo, pode-se dizer que os sentidos-e-significados dos 

professores sobre a Proposta e os Cadernos são construídos e reconstruídos a partir da relação 

dialética que se estabelece entre o que é prescrito e as suas próprias práticas pedagógicas. 

 

Palavras-chave: sentidos-e-significados, trabalho prescrito e trabalho realizado linguagem 

sobre trabalho, proposta curricular, cadernos do professor e aluno. 

 



 

 
ABSTRACT 

 

This research aims at investigating the senses-and-meanings of teachers from different areas 

of the curriculum on the Proposta Curricular [Curricular Proposal] and the Cadernos do 

Professor e do Aluno [Teachers’ and Students’ Notebooks] – material that is published and 

distributed by the São Paulo State Education Department – as well as their use in the 

classroom. This study is based on the Socio-Cultural-Historical Theory (Vygotsky, 

1934/1998-2001; 1934-1991) and discusses the following key theoretical constructs:  

teaching-learning and development (Vygotsky, 1934-2001, Newman and Holzman, 2002), 

emotions (Vygotsky, 1926/2004; 1934-1998; Aguiar, 2001), senses-and-meanings (Vygotsky, 

1925-2004; 1934-2001; Aguiar, 2001/2006, Lessa, 2011), language (Vygotsky, 1934-2001, 

Lacoste, 1998). The study is also based on the concepts of prescribed work and accomplished 

work (Amigues, 2004; Souza-e-Silva, 2004); local and global knowledge (Canagarajah, 

2005), practical and instituted types of knowledge  (Souza-e-Silva, 2008, Schwartz, 2007) and 

on official documents that guide the English teachers’ practices in the educational context 

(São Paulo, 2008; Brasil, 1998). Public school teachers from different areas – namely: 

Languages, History and Mathematics - took part in this research. The research methodology 

used was the interpretive methodology (Moita Lopes, 1996; Erickson, 1986, among others), 

and data collection was carried out by means of audio recorded interviews - the initial 

interview was semi-structured (Rizzini, Castro and Sartor, 1999). For data analysis and 

interpretation, the category of senses-and-meanings was used. Results obtained reveal that the 

Curricular Proposal meets the expectations of teachers in terms of the content established for 

all the school years. The research also revealed that teachers renormalize the methodological 

guidelines prescribed in the above cited Notebooks. In order to carry out these 

renormalizations, the teachers support their actions on their local knowledge and their 

professional experience. In summary, one can say that the teachers’ senses-and-meanings 

about the Notebooks Proposal are built on the dialectical relationship that is established 

between that which is prescribed and their own pedagogical practices.  

 

Keywords: senses-and-meanings, prescribed work and accomplished work, language about 

work, curricular proposal, teachers’ and students’ notebooks.  
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INTRODUÇÃO  

 

A atual conjuntura de transformações sociais, políticas e econômicas decorrentes do 

advento da globalização e dos meios de comunicação estende-se também ao âmbito 

educacional.  A crise de identidade e a mudanças de paradigmas pelos quais passam o sistema 

educacional, em função da necessidade da escola ser vista cada vez mais como um espaço de 

preparação do indivíduo para a vida em sociedade e para o mundo do trabalho, tem sido foco 

de grande discussão em todo pais.  

Circula nas esferas educacionais, na mídia e em toda a sociedade um discurso de 

(re)valorização da escola, em que se coloca a necessidade de  novas práticas pedagógicas, de 

professores que estejam mais  alinhados e engajados às mudanças sociais e tecnológicas 

(PERRONOUD, 2000) e preparados para formar  cidadãos críticos e capazes de atuarem de 

maneira a contribuir com o desenvolvimento social. No entanto, minha vivência profissional 

no âmbito educacional, confirma que escola ainda continua, como coloca Celani (2004), 

vinculada a antigos padrões determinados por práticas institucionalizadas. Vejo também que 

as ações, tanto dos órgãos oficiais como dos envolvidos na comunidade escolar, para que haja 

uma transformação do ambiente escolar, de maneira que este propicie uma formação mais 

responsiva à realidade do mundo contemporâneo, pouco são colocadas em prática ficando em 

sua maioria apenas no papel ou no campo discursivo.  

No centro desse complexo contexto, estão os docentes e discentes das escolas 

públicas, que vivem as conseqüências da universalização do ensino, que em nome da 

diminuição da exclusão educacional, passou a garantir o acesso e a permanência de todos os 

alunos no sistema escolar. Entretanto, esse processo não foi acompanhado por medidas que 

conduzissem a educação de qualidade.  

E os que vivem essa realidade e enfrentam as dificuldades cotidianas - professores, 

alunos e suas famílias -, têm poucas perspectivas de futuro e compartilham um sentimento de 

desencanto, que como coloca Gentili (2002: 11), é “um subproduto do pragmatismo, que por 

sua vez, costuma ser usado como eufemismo para definir o conformismo, o ceticismo, a 

aceitação anestesiante das circunstâncias”.  

  Diversos fatores são apontados por professores e pais de alunos como responsáveis 

pelo fracasso escolar, tais como: falta de capacitação de professores, questões salariais, planos 

de carreira, projetos político-pedagógicos que integrem todos os envolvidos na comunidade 
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escolar, falta de planejamento e uso de materiais inadequados, entre outros. Além disso, 

vemos também problemas relativos à sala de aula e ao ensino-aprendizagem, tais como: a 

heterogeneidade dos alunos em relação aos níveis de aprendizado, a falta de material didático, 

a diversidade metodológica de trabalho dos professores das diferentes disciplinas e séries, 

descontinuidade dos conteúdos trabalhados por série e o próprio desinteresse dos alunos. 

 Atuante na rede estadual de ensino, desde 2001, como professora do Ensino 

Fundamental e Médio tenho observado e vivido a frustração de alunos e professores em 

relação ao ensino-aprendizagem. Um misto de expectativa, angústia e desmotivação que 

contrasta com as grandes expectativas em relação às várias áreas de conhecimento que os 

alunos trazem  ao ingressarem no ciclo II do Ensino Fundamental. Entretanto, no decorrer de 

seu processo de escolarização é visível a crescente dificuldade e falta de interesse por parte 

dos alunos pelo aprendizado, bem como a angústia dos professores diante desse fato.  

 As reformas educacionais ocorridas ao longo dos anos – Progressão Continuada, 

Recuperação Paralela, avaliações oficiais de aprendizagem, como SARESP (Sistema de 

Avaliação de Rendimento do Estado de São Paulo) e ENEM (Exame Nacional do Ensino 

Médio), a publicação dos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais)1, por exemplo-, pouco 

têm contribuído para a transformação desse contexto no sentido de solucionar problemas que 

conduzem à má qualidade de ensino. Ao contrário do esperado, essas reformas têm causado 

aos educadores certo desnorteio em relação ao que fazer e como fazer para que sejam 

implantadas e executadas de maneira adequada, uma vez que estes não participaram e nem 

foram consultados para a sua elaboração  (SOUSA, 2003: 196). Além disso,  esses projetos de 

reformas educacionais  pouco surtem efeitos em função da urgência e da pressão com que são 

implantados, sem oferecer um adequado respaldo teórico-metodológico àqueles que os 

executarão.   

Meu interesse em realizar este trabalho, surgiu em 2008, com a implementação da 

nova Proposta Curricular para rede estadual de ensino. A Proposta Curricular de Estado de 

São Paulo promovida pela Secretaria da Educação do Estado com o objetivo de “organizar 

melhor o sistema educacional de São Paulo” e “apoiar o trabalho realizado nas escolas 

estaduais e contribuir para melhoria da qualidade das aprendizagens de seus alunos” (São 

Paulo, 2008: 8). A referida proposta apresentou um currículo unificado para toda rede 

estadual, com orientações aos professores em suas respectivas disciplinas. 

                                                 
1  Detalhes sobre esses projetos podem ser obtidos no site da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em 
www.educacao.sp.gov.br 
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Sua implementação se deu a partir de um material didático, doravante Caderno do 

Professor e do Aluno, que deveria ser seguido em toda a rede da Secretaria do Estado. Os 

Cadernos são para as diversas áreas e trazem orientações metodológicas para gestão da 

aprendizagem em sala de aula, para a avaliação, bem como sugestões de projetos para 

recuperação de alunos com dificuldades de  aprendizagem. 

Na época, havia concluído o curso Reflexão sobre Ação: o professor de inglês 

aprendendo e ensinando2, oferecido pela Cultura Inglesa em parceria com o programa de Pós 

Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) da PUC-SP, e no curso 

tive oportunidade de construir novos conhecimentos relacionados à atuação profissional, bem 

como refletir sobre meu papel como educadora e sobre a função social do material didático 

relacionado às práticas pedagógicas.  

No curso tivemos a oportunidade de analisar e elaborar vários materiais didáticos e 

pudemos compreender que as metodologias e procedimentos de trabalho subjacentes aos 

materiais revelam não só as concepções de ensino-aprendizagem de seus autores, como 

também englobam questões políticas, sociais, culturais e ideológicas.  

Contudo, a compreensão dos professores, a utilização dos materiais e as ações 

cotidianas dos professores é que, em grande parte, convalidarão os pressupostos de 

determinado material, já que são estes que realizarão a transposição didática, organizando o 

desenvolvimento das atividades para que se alcancem os objetivos propostos.  

Nesse sentido pude compreender quão importante é do papel do professor nesse 

processo. Embora o curso Reflexão sobre a Ação tratasse especificamente da formação de 

professores de inglês, as questões lá discutidas em relação à importância da reflexão sobre as 

práticas pedagógicas, bem como a análise crítica dos materiais que orientam as ações 

cotidianas dos professores são aplicáveis a todas as áreas de conhecimento. Dessa forma ao 

desenvolver esse projeto de pesquisa tive como base os conhecimentos adquiridos no referido 

curso para tentar compreender como essas questões são contempladas na perspectiva de 

professores de outras áreas. 

Considerando que a implantação da Proposta Curricular e dos Cadernos, face às 

colocações anteriores, supostamente solucionaria alguns dos problemas enfrentados por 

professores e alunos da rede estadual no que diz respeito à falta de material didático, a 

                                                 
2 O Programa “Reflexão sobre a Ação: o professor de inglês aprendendo e ensinando” refere-se a um curso de 
extensão que foi desenvolvido pela PUC-SP em parceria com a Associação Brasileira de Cultura Inglesa que 
tinha como objetivo o aprimoramento profissional do docente de Língua Inglesa. 
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descontinuidade dos conteúdos e a diversidade metodológicas de ensino, o trabalho do 

professor seria de certa forma, facilitado, pois a seleção dos conteúdos e as atividades 

pedagógicas já estariam garantidas nos materiais entregues a eles.  Contudo, contrariamente 

ao que se esperava, desde sua implantação, alguns professores demonstraram certa resistência 

aos materiais, questionando o que consideraram uma imposição, ratificando a visão de Sousa 

(2003) a respeito das implantações verticalizadas das reformas educacionais. Na visão dos 

professores, o referido projeto  lhes tirava a autonomia na sua prática pedagógica, bem como 

das   escolas, o direito de definirem os próprios projetos pedagógicos garantidos antes pela 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).  

Esse fato fez com que muito desse material, por vezes, não tenha sequer chegado às 

mãos dos alunos ou ainda, que tenha sido entregue para os alunos, sem ter, contudo, sido 

trabalhado  pelos professores.  

Assim, esta pesquisa foi desenvolvida com intuito de olhar mais de perto como os 

professores receberam e compreenderam essa proposta e também como a utilizaram na sua 

prática cotidiana.    

Por isso, nesta pesquisa consideramos relevante conhecer a visão de diferentes 

professores em relação aos materiais propostos, uma vez que muitos dos sentidos-e- 

significados3 são construídos a partir de discussões ocorridas no coletivo de trabalho4, como 

uma resposta comum às prescrições (SOUZA-E-SILVA, 2004) e que repercutem nas ações 

individuais destes em sala de aula. Nesse sentido, esta pesquisa, buscou considerar como 

participantes da pesquisa professores de diferentes áreas de conhecimento, sendo elas: 

Linguagens e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e Matemática.   

Estabeleci então, como o objetivo desta pesquisa investigar os sentidos-e-significados 

de três professores de diferentes áreas sobre a Proposta Curricular da SEE/SP e a utilização 

dos Cadernos do Professor e do Aluno. 

 Estabelecido o objetivo, coloco a questão que norteou o desenvolvimento desta 

pesquisa:  

 

                                                 
3 Os conceitos de sentidos-e-significados serão discutidos no capítulo teórico. Entretanto, é importante ressaltar 
que, embora os termos na literatura sejam sentidos e significados, neste trabalho, o termo sentidos-e-significados 
é usado para enfatizar a interdependência entre eles. 
4 Coletivo de trabalho trata-se de uma mobilização coletiva para a reorganização do trabalho, considerando o 
contexto de aplicação, por aqueles que o fazem, nesse caso, pelos professores (Souza-e-Silva, 2004) 
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 Quais são os sentidos-e-significados de professores de História, Línguas e 

Matemática a respeito da Proposta Curricular e dos Cadernos do Professor e do 

Aluno prescritos pela SEE/SP? 

 

Tendo apresentado a justificativa desta pesquisa tomando como base minha vivência 

como professora da Rede Pública do Estado de São Paulo, além de ter estabelecido seu 

objetivo e pergunta de pesquisa, passo agora à justificativa de sua inserção na área de 

Linguística Aplicada, doravante LA, e no Grupo de Pesquisa Inclusão Linguística em Cenário 

de Atividades Educacionais – ILCAE. 

Esta pesquisa se insere no campo da Linguística Aplicada, porque adota um caráter 

transdisciplinar no seu modo de investigação e tem como foco o estudo da linguagem 

considerando seus problemas de uso em diferentes contextos – dentro ou fora da sala de aula 

(MOITA LOPES, 2006). De maneira alinhada com a definição do autor citado, procuro  

estabelecer um diálogo entre as visões e compreensões de professores de diferentes 

disciplinas sobre os documentos oficiais de prescrição – Proposta e Cadernos e a aplicação 

dos mesmos em sala de aula.  

Considerando a LA como uma ciência social envolvida em questões do mundo real 

que contempla a “compreensão de mudanças relacionadas à vida sociocultural, política e 

histórica” (MOITA LOPES, 2006:21), o presente estudo, ancorado nesses pressupostos, busca 

analisar e interpretar as produções reais de linguagem no âmbito escolar, o que se traduz, na 

verdade, em considerar as vozes dos sujeitos, (PENNYCOOK, 2006, MOITA LOPES, 2006, 

FABRÍCIO, 2006) de maneira a valorizar e considerar seus conhecimentos e experiências em 

relação às necessidades da escola, à vida dos alunos, seus interesses e necessidades. 

Essas questões estão relacionadas ao caráter interdisciplinar da LA, já que esta dialoga 

com outras disciplinas do conhecimento “na solução de problemas contextualizados, 

socialmente relevantes ligados ao uso da linguagem e ao discurso, e na elaboração de 

resultados pertinentes e relevantes, de conhecimento útil a participantes sociais em contexto 

de aplicação” (ROJO, 2006:258). Nesta pesquisa, também nos apoiaremos em estudos da 

Ergonomia da Atividade com foco na análise dos conceitos de trabalho prescrito e realizado, 

discutindo tanto o que o professor faz em sala de aula como o que deixa de fazer, de maneira 

a (re)organizar o trabalho prescrito para atender as especificações e objetivos propostos, ou 

seja, entender como professores usam a linguagem para agir no contexto sócio-escolar. Além 

disso, nos apoiaremos na Teoria Sócio-Histórica e Cultural segundo Vygostksy (1934-2001) 

no que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem, e, mais especificamente, na questão 



6 
 

dos sentidos e significados, que serão aqui compreendidos em uma relação explicitamente 

dialética, ou seja, estão imbricados e constituem-se reciprocamente. 

Justifico também a inclusão deste trabalho no grupo de pesquisa ILCAE – Inclusão 

Lingüística em Cenários de Atividades Educacionais, que analisa e discute a linguagem 

produzida em espaços escolares como ferramenta de inclusão dos sujeitos participantes, 

internos ou externos ao âmbito escolar, contribuindo para uma formação cidadã. Nessa 

direção, acreditando no caráter inclusivo da linguagem e entendendo esta como prática social, 

esta pesquisa busca considerar as falas dos participantes para compreender os sentidos-e-

significados sobre as prescrições oficiais para sua atuação, para aprendizagem dos alunos em 

relação ao contexto em que estão inseridos, situando-os, assim, como agentes de sua própria 

inclusão5.  

Passo agora às pesquisas que têm sido desenvolvidas principalmente no Programa de 

LAEL relativas tanto (1) aos conceitos de sentidos, significados e ensino-aprendizagem assim 

como(2) relativas à compreensão de prescrições para o trabalho e sua efetiva realização.  

São várias as pesquisas desenvolvidas pelo grupo a respeito de sentidos, significados e 

ensino-aprendizagem sob o arcabouço teórico da Teoria Sócio-histórica e cultural (Vygotsky, 

1934-2001).  Morais (2009), por exemplo, investigou os sentidos e os significados sobre o 

ensino-aprendizagem de língua inglesa, compartilhados entre alunos de uma escola pública e 

qual a relação entre eles para a construção de suas identidades como aprendizes. Urvinis 

(2009) focou seu estudo na apreensão dos sentidos e significados de professoras iniciantes e 

egressas de um curso de formação para professores de inglês para ter acesso aos saberes 

locais-globais destas. Aarão (2010) focou na construção de sentidos-e-significados6, interação 

entre pesquisadora e aluno, sobre o ser professor e sobre o ensino-aprendizagem de língua 

inglesa no planejamento e desenvolvimento de um projeto de monitoria. Oliveira S. (2008) 

pesquisou os sentidos e significados de um aluno com necessidade especial e sua professora 

de inglês sobre inclusão e ensino aprendizagem. Santos (2010), discutiu os sentidos-e-

significados de alunos de escola pública sobre suas vivências no âmbito escolar permeado 

cotidianamente pela violência. No mesmo sentido, Pereira (2010), discutiu a violência escolar 

a partir dos sentidos-e-significados de alunos de uma escola pública focando implicações 

desses na construção das identidades sociais desses alunos. 

                                                 
5 Informações tiradas do diretório do Grupo de Pesquisa ILCAE no site do CNPq disponível em: 
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/ 
6O termo passou a ser grafado  com hífen pelo grupo de estudo ILCAE, que  faz uma discussão teórica sobre a 
adequação de tal grafia 
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Com relação às pesquisas que têm como aporte teórico o trabalho prescrito e realizado 

destacamos os trabalhos de Viana (2010), que investigou a concepção de ensino-

aprendizagem de uma professora de inglês, envolvendo a relação entre prescrição e realização 

do material didático, tentando pontuar alguns conflitos entre prescrição e realização e 

propiciar alguma mudança na prática. Kayano (2005) discutiu como as auto-prescrições 

dialogam com os prescritos institucionais e de que maneira estes influenciam a atuação do 

professor de inglês no contexto de sala de aula; Bezerra (2003) discutiu a questão da 

caracterização da adequação da prescrição de uma unidade didática ao seu contexto de 

realização em sala de aula de inglês. Peralta (2003) buscou entender como uma professora de 

língua inglesa do ensino superior exerce seu trabalho a partir do uso que faz do material 

didático. Cunha (2008) investigou a representação da comunidade escolar em relação à 

atuação de professora de inglês diante do prescrito pela legislação e o que é realizado. Prado 

(2006) estudou como se manifestam a relação entre o prescrito e o realizado nas avaliações de 

docentes e discentes. Prezotto (2003) focou seus estudos no mapeamento dos indícios que 

revelam o movimento existente entre o trabalho prescrito e o trabalho real. 

Embora encontre semelhanças com os trabalhos acima citados, em função de se 

apoiarem no referencial da Teoria Sócio-Histórica-Cultural, diferentemente, esta pesquisa 

foca especificamente nos sentidos-e-significados dos professores de diferentes áreas sobre a 

Proposta Curricular da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) e os 

Cadernos dos  Professores e dos Alunos, aqui entendidos como as prescrições ao trabalho do 

professor,  e sua realização em sala de aula.  

No que se refere à estruturação, este trabalho encontra-se organizado em quatro partes. 

No primeiro capítulo, discuto os pressupostos teóricos em que se apóia este estudo. Inicio 

apresentando o embasamento teórico no qual está situada esta pesquisa, a Teoria Sócio-

Histórico-Cultural (VYGOTSKY, 1934-2001) apresentando brevemente o contexto no qual 

essa teoria foi desenvolvida e os conceitos de ensino-aprendizagem/desenvolvimento 

contrastando com diferentes visões de ensino-aprendizagem. Destaco ainda, na perspectiva da 

TSHC, os conceitos-chave para esta pesquisa: sentidos-e-significados e a concepção de 

linguagem que ancora este estudo. Por fim, discorro sobre os conceitos de trabalho prescrito e 

realizado (SOUZA-E-SILVA, 2004; AMIGUES, 2004; LOUSADA, 2004) entremeando a 

estes uma discussão sobre saber local e global (CANAGARAJAH, 2005, 

KUMARAVADIVELU, 2006).  

No segundo capítulo, apresento os documentos oficiais que orientam a prática docente 

dos professores participantes desta pesquisa que atuam no ensino regular. Ressalto que este 
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trabalho foca especificamente a Proposta Curricular e os Cadernos do Professor e do Aluno, 

os quais se ancoram nos pressupostos dos PCN. Por esse motivo, neste capítulo além dos  

materiais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo: a  Proposta Curricular e os 

Cadernos do Professor e do Aluno, discorro também sobre os PCN.  

No terceiro  capítulo, explicito a metodologia de pesquisa utilizada considerando o 

tipo de pesquisa, o contexto, os participantes, a geração de dados e as  categorias de análise 

dos dados 

No quarto capítulo apresento a análise e a discussão dos dados, buscando responder a 

pergunta de pesquisa que norteia esta investigação. Por fim, nas considerações finais, 

apresento minhas reflexões sobre o presente estudo.  
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CAPÍTULO 1 -  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Nesta parte do trabalho são apresentados os pressupostos teóricos que fundamentam 

esta pesquisa. Em primeiro lugar, considerando que esta pesquisa se enquadra na perspectiva 

Sócio-Histórico-Cultural (VYGOTSKY, 1934/1998-2001), apresentarei brevemente o 

contexto no qual essa teoria foi desenvolvida e os principais conceitos no que concerne a 

construção de sentidos-e-significados; desenvolvimento, mediação e linguagem, bem como 

afeto (emoções) que contribuíram para compreensão do fenômeno investigado. 

Em seguida, discorro sobre os conceitos de trabalho prescrito e realizado, segundo 

Souza-e-Silva (2004), estabelecendo relações com o que Canagarajah (2005) define como 

saber local e saber global.  

 
 
1.1. – Teoria Sócio-Histórico-Cultural (TSHC)  
 
 
Este trabalho tem o objetivo central de discutir como professores de diferentes áreas 

compreendem e utilizam a Proposta Curricular e os Cadernos do Professor e do Aluno 

prescritos pela SEE/SP.  Para desenvolver essa discussão, procurando melhor compreender os 

sentidos-e-significados7 dos participantes desta pesquisa no que se refere à visão de ensino-

aprendizagem e desenvolvimento, apresento uma discussão sobre a Teoria Sócio-Histórico-

Cultural (TSHC)  de Vygotsky, (1934-2001) na qual esta pesquisa esta situada,  fazendo breve 

alusão às teorias Behavorista e Congnitivista de ensino-aprendizagem, marcando assim um 

contraponto entre essas teorias e a THSC. É importante salientar que nesta seção, faço uma 

breve apresentação da teoria vigotskiana que servirá de base para a discussão de um dos 

conceitos centrais desta pesquisa, qual seja: sentidos-e-significados. 

Ainda nesta seção, apresento o conceito de linguagem na perspectiva da TSHC que 

será adotada nesta pesquisa. Trago, contudo, uma discussão sobre a linguagem no contexto do 

trabalho, mais ligada à linha Linguagem e Trabalho desenvolvida no LAEL, por considerar 

que não são conflitantes e, que ao contrário disso, podem ser articuladas para uma melhor 

compreensão a respeito dos conceitos teóricos que fundamentam esta pesquisa. 

A TSHC se desenvolveu em meio à atmosfera pós-revolucionária da Rússia e teve 

como principal representante o cientista russo Lev Semyonovich Vygotsky que, ancorado nas 

                                                 
7 O termo será discutido na seção 1.2.1. 
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orientações do materialismo histórico dialético (OLIVEIRA M., 2008) e influenciado pelas 

reflexões filosóficas de Spinosa sobre a visão monista para compreensão do ser psicológico 

em sua totalidade, destaca a importância das relações entre o indivíduo e a sociedade na 

construção do conhecimento. Segundo o autor, nas interações sociais, a articulação dos 

aspectos externos com os internos implica  uma transformação mútua, tanto do indivíduo 

como da sociedade na qual ele se insere.  

A preocupação do autor é encontrar métodos de estudar o homem como unidade de 

corpo e mente, isto é, ser biológico e ser social, participante do processo histórico. Na 

perspectiva da TSHC, a percepção do sujeito é de um ser histórico, datado, concreto,  

marcado por uma cultura que desenvolve sua consciência continuamente na relação dialética 

com a sociedade que o modifica e é por ele modificada.  

Dessa forma, na TSHC, entende-se que o ser humano não é um indivíduo passivo, 

regulado pelo seu contexto social, mas um indivíduo que participa ativamente da criação 

desse contexto. 

Vygotsky (1934-2001) buscou identificar de que forma as características tipicamente 

humanas se desenvolvem durante a vida de um indivíduo. Para tanto, voltou sua atenção para 

a interação social considerando as condições histórico-culturais em que elas acontecem, pois 

em sua concepção esta noção é fundamental para o desenvolvimento da aprendizagem do ser 

humano. Desse modo, foca seus estudos nas chamadas funções psicológicas superiores, as 

quais possibilitam ao indivíduo a superação das funções impulsivas de maneira que este possa 

planejar suas ações e controlar seu comportamento (VYGOTSKY, 1934-1998). 

Neste sentido, Vygotsky (1934-1998) discute o aprendizado e desenvolvimento 

humano como sendo produto, a princípio, das relações sociais interpessoais e posteriormente 

das intrapessoais, ou seja, o conhecimento é produzido por meio das interações dos indivíduos 

com parceiros mais experientes e com seu meio e desenvolvido no processo de internalização 

dos conceitos, das práticas e ações em sociedade. 

A aprendizagem e o desenvolvimento da criança, considerando que esta já nasce numa 

sociedade com práticas pré-estabelecidas, iniciam-se mesmo antes da fase escolar, isto é, 

desde seu primeiro dia de vida. Os conceitos formulados a partir de experiências concretas 

diárias são denominados de cotidianos ou espontâneos. Já os chamados conceitos científicos 

referem-se aos conceitos planejados e trabalhados sistematicamente por um mediador no 

âmbito escolar. (VYGOTSKY, 1934-1998). Mais uma vez, justifico esta apresentação dos 

conceitos vigotskianos que  foram desenvolvidos tendo como foco o desenvolvimento social 

da criança. Entendemos que, apesar de estar em discussão o processo de desenvolvimento da 
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criança, tal processo  de formação de conceitos é contínuo e se estende pela vida adulta. Em 

outras palavras, posso falar de desenvolvimentos cotidianos e científicos concernente às ações 

dos professores que estão, via de regra, na base do que sabem fazer e do que aprendem e 

transformam nas suas práticas.  

Assim, o aprendizado proposto no âmbito escolar para as crianças e nas atividades de 

reflexão dos professores neste caso já tem uma história prévia ancorado em atividades 

cotidianas, que serve de sustentação para os conceitos científicos que são produzidos 

continuamente. Os conceitos científicos, por sua vez, afetam e transformam os conceitos 

cotidianos, propiciando novos sentidos e novas formas de percepção e significação do mundo.  

Podemos, então, dizer que o aprendizado exige uma complexa atividade mental, para 

além das informações externas recebidas. Essa concepção se distancia completamente das 

abordagens mais tradicionalistas a respeito de ensino e aprendizado, como o 

Comportamentalismo, que postula a aprendizagem como um processo de treinamento 

mecânico ou mera transmissão de conceitos.  

A referida abordagem, também denominada Behavorista, que tem em Skinner (1904-

1990) seu principal representante, conforme discutido por Mizukami (1986), vale-se da 

experimentação planejada, considerada a base do conhecimento, para moldar os 

comportamentos sociais, ou seja, o aprendizado acontece por meio de condicionamentos 

externos.   

No mesmo sentido, segundo Milhollan & Forisha, (1972), para Skinner o aprendizado 

é um fenômeno controlado por estímulos. Na teoria skinneriana, os comportamentos são 

instalados e mantidos nos indivíduos por condicionantes e reforçantes, ou seja, ensinar 

consiste em planejamentos de contingências de reforço modeladoras e cabe ao educador 

assegurar a aquisição do comportamento desejado, por meio de sua transmissão mecanizada 

de informações, bem como mantê-lo, valendo-se de estímulos recompensadores, como: 

elogios, notas, prêmios, reconhecimento, dentre outros.    

No que concerne à concepção de aprendizagem como treinamento e transmissão de 

conceitos, Vygotsky (1934-1998:104) afirma que “(...)o ensino direto de conceitos é 

impossível e infrutífero. Um professor que tenta fazer isso geralmente não obtém qualquer 

resultado, exceto o verbalismo vazio(...)”.  Na perspectiva vygotskyana, o desenvolvimento e 

visto como um processo construído por meio da aprendizagem nas interações.    

Para que, então, haja na escola, a produção de novos significados, cabe ao professor, 

conforme a Teoria Sócio-Histórico-Cultural, possibilitar esse espaço de produção de 

conhecimento por meio de troca, reflexão e compartilhamento, atuando como um mediador 



12 
 

mais experiente no processo de aprendizagem. Considerando que o aprendizado deve 

preceder o desenvolvimento Vygotsky (1934-2001) elaborou o conceito de zona proximal de  

desenvolvimento , que se refere à distancia entre o que um indivíduo já sabe de forma 

independente e o seu potencial para resolução de um problema com a colaboração de um 

companheiro. Desta maneira, é relevante que o professor considere o conceito de ZPD – zona 

proximal de desenvolvimento – criado por Vygotsky (1934-1998), quando de sua intervenção  

na ZPD dos alunos, provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente. 

Para o autor, as potencialidades do indivíduo devem ser consideradas durante o 

processo de ensino aprendizagem, uma vez que estas potencialidades são  tranformadas em 

situações em que ativam neste indivíduo esquemas processuais cogntivos  a partir do contato 

com a pessoa mais experiente, seja com outro aluno ou com o professor, num quadro 

histórico-cultural, podendo, num contínuo processo dialético, produzir novas potencialidades.  

Essa concepção de desenvolvimento se contrasta com a teoria Cognitivista de ensino-

aprendizagem, que também se insere na corrente interacionista e sustenta que a inteligência é 

construída a partir das relações recíprocas do homem com o meio. Entretanto essa visão 

postula segundo Piaget (2007) um dos principais representantes dessa abordagem, o 

desenvolvimento das estruturas através de fases que se inter-relacionam sucessiva e 

progressivamente até o alcance de estágios de maior mobilidade e estabilidade da inteligência, 

o que nunca ocorrerá por completo, haja vista a concepção de sujeito como um sistema aberto 

em constante reestruturação. 

Para o autor, os estágios de desenvolvimento do conhecimento evoluem por meio das 

próprias ações e experimentações vividas pelo individuo. Mizukami (1986) discutindo a 

abordagem cognitivista, enfatiza ainda que a atividade humana implica  considerar a relação 

de interdependência da inteligência e da afetividade. 

 Nesse sentido, a educação em conformidade com esta teoria de desenvolvimento e 

conhecimento tem o papel de provocar situações que sejam desafiadoras e desequilibradoras, 

sendo, no entanto, adequadas ao nível de desenvolvimento em que o aluno vive intensamente 

(intelectual e afetivamente) a cada estágio de sua maturação. O professor, por sua vez, deve 

criar tais situações por meio da orientação e estabelecer condições de reciprocidade e 

cooperação e ao mesmo tempo, moral e racional. 

Diferentemente, Vygotsky destaca o papel do contexto histórico e cultural nos 

processos de desenvolvimento e aprendizagem e postula que esta gera aquele. Nas palavras do 

autor "o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe 
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em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis" 

(VYGOTSKY, 1991: 101).  

 Nessa perspectiva, a escola deve ou deveria considerar como ponto de partida o nível 

de desenvolvimento real da criança (em relação ao conteúdo) e o do desenvolvimento 

potencial da criança como ponto de chegada (objetivos da aula). Esse nível de 

desenvolvimento real refere-se ao que a criança no seu nível atual, real, consegue fazer sem 

ajuda de outro. Enquanto que no nível de desenvolvimento proximal são as funções que não 

amadureceram, mas estão em estado embrionário - diz respeito às potencialidades e aos 

processos a longo prazo.  
Assim, um espaço dialético colaborativo de formação coletiva criado na interação para 

provocar, induzir os participantes a questionamentos, contradições e conflitos, torna-se 

possível com compreensão ZPD, como “o meio pelo qual as funções psicológicas superiores 

são produzidas socialmente”, conforme afirmam Newman & Holzman (2002:39), para 

efetivar e promover de maneira compartilhada novos conhecimentos.  

Magalhães (2009), salientada por Newman e Holzman (2002), reitera que não se trata 

de uma zona, um espaço em si ou instrumento específico, mas sim de uma abstração que 

consiste nas ações dos indivíduos que “(...) são motivadas pelas ações dos outros e produzidas 

a partir das ações dos outros, uma vez que todos os participantes estão envolvidos de forma 

colaborativa na negociação, na criação de novos significados (...)”. Segundo a autora, a ZPD 

constitui uma zona de ação criativa para transformar diferentes realidades, a partir de uma 

construção social, coletiva e colaborativa. 

Essas questões são relevantes para o presente estudo, pois possibilitam analisar como 

as práticas dos professores revelam suas concepções de ensino-aprendizagem e como estas 

estão em consonância com as concepções que permeiam o referido material, ou ainda, se são 

ou não (re)definidas mediante ao uso do material prescrito.  

 Assim, a partir desse breve estudo sobre a formação e princípios da TSHC, passo a 

apresentação dos conceitos teóricos em que se ancora esta pesquisa.  

 
1.1.1 – Sentidos-e-Significados  

 

A presente pesquisa, parte da fala dos professores para compreender os sentidos-e-

significados destes sobre os documentos prescritos propostos pela SEE/SP e sua realização 

em sala de aula. Desse modo, tomamos como referencial teórico a categoria de sentido e 
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significado conforme a perspectiva Sócio-Histórico-Cultural (VYGOTSKY 1934-2001; 

AGUIAR, 2001, 2006) 

Na análise de Vygotsky (1934-2001:13), o homem, além de se comunicar com outros 

indivíduos por intermédio da linguagem, também expressa conceitos e generalizações. Para o 

estudo da linguagem, o autor destaca os conceitos de sentido e significado.  

Para Vygotsky (1934-2001: 181), o sentido de uma palavra é instável e trata-se do 

somatório dos acontecimentos psicológicos que a palavra aviva na consciência do indivíduo e 

é determinado de acordo com as situações existentes em sua consciência, incluindo-se os 

aspectos intelectuais e afetivos, e se altera em contextos diferentes.  

Segundo Leontiev (1977), o sentido pessoal é carregado de intencionalidade e 

parcialidade, uma vez que se relaciona com a vida do próprio sujeito e com suas motivações, 

ou seja, os sentidos referem-se às compreensões particulares, pois refletem a compreensão, a 

percepção, e a visão que os indivíduos têm de si, e estes aparecem no discurso portando o que 

é pessoal para o indivíduo. 

Como coloca Aguiar (2006) a constituição dos sentidos se dá a partir de uma relação 

dialética da singularidade do indivíduo com o meio social e com a história. Dessa maneira os 

sentidos parecem mais amplos e complexos do que os significados, e esta questão é também 

apontada por Cereja (2006:201) ao discutir Bahktin (1929), no que refere ao signo ideológico, 

quando enfatiza a preocupação em se pensar no signo não restrito ao domínio da língua, mas 

também no domínio do discurso e, portanto, da vida,  conforme as palavras de Bahktin 

(2004):  

Na realidade, não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 

verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis 

ou desagradáveis etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou 

sentido ideológico ou vivencial (p.96).  

 

Ao destacar a inconstância do sentido, no que concerne a compreensão particular dos 

conceitos e das experiências individuais, já que este varia de pessoa para pessoa ou para cada 

contexto, Aguiar (2001: 105) ressalta que no processo de construção de sentido pode haver 

elementos contraditórios, gerando sentidos subjetivos encontrados nas vivências afetivas, 

como os sentimentos. 

A esse respeito, Vygotsky (1926-2004:139) afirma que “toda emoção é um 

chamamento à ação ou uma renúncia a ela”, ou seja, a emoção se reflete no comportamento 
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humano e provoca uma reação. Desse modo, compreende-se que os aspectos afetivos 

influenciam os cognitivos e vice-versa, pois como coloca o autor: 

 

O pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos 

desejos e necessidades, nossos interesses e emoções. Por trás de cada 

pensamento há uma tendência afetivo-volitiva(...)uma compreensão plena e 

verdadeira do pensamento de outrem é possível quando compreendemos sua 

base afetivo-volitiva. (VYGOTYKY, 1934-1998:187) 

 

Neste sentido, Morais (2009), em seu estudo sobre o afeto e o processo de ensino-

aprendizagem, destaca que a base para a formação do conceito emocional se constitui de 

sentimentos diversos, tanto positivos quanto negativos ou ainda de indiferença e devem ser 

considerados no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que funcionam como 

organizadores do comportamento. 

 Assim, a constituição dos sentidos é um processo complexo que ocorre a partir de 

uma relação dialética da singularidade do indivíduo com seu meio social que suscita os 

sentimentos (AGUIAR, 2001). De outro modo, os sentimentos podem ser modificados a partir 

da construção de novos significados (VYGOTSKY, 1926-2004). 

Os significados, por sua vez, são, ao mesmo tempo, um componente essencial da 

palavra e um ato do pensamento. Eles relacionam os sujeitos na socialização de suas 

experiências, mediante o processo de comunicação, uma vez que, esta pressupõe 

necessariamente o desenvolvimento e compartilhamento de significados. Nas palavras de 

Oliveira M., (2008): 

São os significados que vão propiciar a mediação simbólica entre o indivíduo 

e o mundo real constituindo-se no ‘filtro’ através do qual o indivíduo é capaz 

de compreender o mundo e agir sobre ele (p.48).  

 

Rego (2008) discutindo Vygotsky, discorre acerca das especificidades dos significados 

de cada palavra, os quais representam ou substituem a realidade, por isso são considerados 

mais estáveis, ou seja, “dicionarizáveis”. Em outras palavras, o significado concerne à palavra 

e à representação dela, sendo, portanto, “uma unidade do pensamento verbalizado”. 

(VYGOTSKY, 1934-2001:10). Assim sendo, tomada isoladamente no léxico, a palavra tem 

apenas um significado e palavra desprovida de significado é um som vazio.  
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Assim, os significados das palavras são produtos históricos e culturais, 

consequentemente, estes também se modificam e se constroem nas relações de interação 

social. Encontramos no significado da palavra o que se forma ao longo de seu  processo de 

desenvolvimento, como por exemplo, conceitos, generalizações, a própria palavra e sua 

representação, ou seja, o significado não se refere ao pensamento, mas a toda consciência. 

Neste sentido Leontiev (1977) corrobora a noção de sentido e significado como “elementos 

formativos da consciência”, e nas palavras de Vygotsky (1925-2004:71) “são possíveis 

infinitas variedades de graus de consciência” e esta decorre do processo de reflexão humana, 

por meio das relações interpessoais, sobre sua  realidade e sobre si próprio, ou seja, a 

autoconsciência.  

Na síntese de Daniels (2003:70) mencionada por Urvinis (2009), o sentido é pessoal e 

significado é social. Assim, a compreensão do sujeito deve ser orientada pela investigação dos 

sentidos e significados destes, uma vez que a abordagem dos significados sociais propicia o 

acesso às zonas mais instáveis, ou seja, a dos sentidos. Nessa perspectiva Aguiar (2006), 

entende que embora diferentes entre si, por existirem numa relação dialética, os sentidos e 

significados são indissociáveis.  

O grupo de pesquisa ILCAE, mencionado na introdução deste trabalho, tem produzido 

desde 2008 muitos trabalhos com essa concepção de relação dialética entre sentidos e 

significados. Oliveira S., (2008) e Morais (2009) ressaltando em seus estudos a questão da 

afetividade entendem sentidos e significados como categorias relacionadas que oferecem 

recursos mais próximos da subjetividade do sujeito.  

Urvinis (2009)  discute os conceitos de  sentido e significado associando-os aos 

conceitos de saberes local e global respectivamente. Para a pesquisadora eles se assemelham, 

pois os primeiros, sentido e saber local, têm um caráter subjetivo e variam de acordo com o 

contexto e são  fluidos, enquanto os significados e o saber global são pautados em 

generalizações aceitas por grupos. Em seu estudo, ela entende que o saber local é construído 

com base em um diálogo do global com o local, o que nos leva a concluir que algo semelhante 

acontece na relação entre sentido e significado.   

Na mesma direção Lessa (mímeo), concorda que a constituição dialética entre o 

individual e o social, entre apropriações inter e intra-psicológicas, afasta a possibilidade de 

discutir apenas um dos termos pois não há sentidos que não tenham sido construídos a partir de 

significados sociais os quais, por sua vez, são construídos pelos sentidos pessoais.Tal relação 

dialética e recíproca revela, então a complexidade da construção e reconstrução de tais sentidos e 

significados e a impossibilidade de fazer uma divisão entre um e outro. Partindo, então dessa 
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posição imbricada entre o social e o individual, Lessa (mimeo) argumenta que os termos devem 

ser grafados como sentidos-e-significados a fim de explicitar a compreensão teórica que têm dos 

conceitos discutidos. Assim, temos como exemplo os trabalhos de Pereira (2010); Aarão (2010) e 

Santos (2010) que seguem tais orientações. Tomando como referência as concepções acima 

discutidas, neste trabalho sentidos e significados também serão grafados com hífen, de 

maneira a se ratificar a relação entre sua conceituação. Entretanto, serão utilizados 

separadamente quando se discutir um conceito em relação ao outro, isto é, sentido em relação 

a significado e vice-versa. 

Considerando essas postulações podemos concluir, portanto, que a apreensão desses 

elementos se dá na interação com os sujeitos, por meio da linguagem, considerando o quadro 

sócio-histórico-cultural e ideológico em que estes estão inseridos e como, a partir deste 

quadro, seus sentidos pessoais se constituíram, o que possibilita, a reconstrução destes, 

superando, conforme Liberali (1994),as perspectivas dogmáticas decorrentes tanto dos 

sentidos pessoais como dos significados historicamente cristalizados  

 

1.1.2. Linguagem  
  
Nesta seção, apresento um estudo sobre linguagem apoiada na perspectiva sócio-

histórico-cultual na qual a linguagem se configura como elemento constituinte e essencial 

do/para desenvolvimento humano (VYGOTSKY, 1934-2001). Considerando que o trabalho 

do professor assim como em outros tipos de trabalho, a linguagem se apresenta como meio e 

instrumento para sua realização, discutimos ainda a relação linguagem e trabalho (Lacoste, 

1998) 

Nos estudos de Vygotsky (1934-2001), a origem e desenvolvimento do psiquismo é 

tema central. Para compreensão do funcionamento da mente humana, foca sua busca no 

desenvolvimento da linguagem e sua relação com o pensamento, uma vez que, para o autor, a 

linguagem é constituidora das funções mentais superiores, as quais possibilitam ao indivíduo 

a superação de ações impulsivas de maneira que este possa planejar suas ações e controlar seu 

comportamento. 

 Nesse sentido o autor argumenta que a linguagem é um processo pessoal e ao mesmo 

tempo social, e a entende como o sistema simbólico de uso de signos mais importante ao 

longo do desenvolvimento da espécie humana, pois possibilita a denominação e 

caracterização de objetos e as relações entre eles, bem como compreendê-los mesmo quando 

estão ausentes do contexto de referência.  
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 Vygotsky (1934-2001) foca duas funções básicas da linguagem: a de intercâmbio 

social e de pensamento generalizante.  

 A primeira concerne aos sistemas de linguagem que o homem cria e utiliza para se 

comunicar. É a necessidade de comunicação que impulsiona o indivíduo em sua fase inicial 

de vida a desenvolver a  linguagem e, posteriormente, o seu aprimoramento utilizando signos.  

Partindo do princípio de que a experiência pessoal de cada indivíduo é vivida de modo 

complexo e particular, e para que possa ser compartilhado com outros indivíduos, esse mundo 

da experiência tem de ser simplificado e generalizado por meio de signos que traduzam idéias, 

sentimentos, vontades e pensamentos que possam ser transmitidos a outros. Esse processo 

resulta na segunda função da linguagem, o pensamento generalizante, que consiste na 

ordenação do real por categorias conceituais, ou seja, por meio do processo de generalização e 

abstração, a linguagem possibilita o agrupamento de objetos, eventos, em situações reais de 

uma mesma categoria mediante suas características similares.  

 Portanto, entende-se que a função da linguagem é a combinação da comunicação com 

o pensamento, sendo que a comunicação possibilita a interação social e organiza o 

pensamento.  

  Para Vygotsky (1934-2001: 156), o "pensamento não é expresso em palavras, mas é 

através delas que passa a existir". A relação entre pensamento e linguagem é um processo 

contínuo e recíproco de ida e vinda do pensamento para a palavra. O pensamento passa por 

várias modificações até se materializar por meio fala. Nas palavras de Vygotysky (2005): 

 

A relação entre pensamento e palavra é um processo vivo; o pensamento 

nasce através das palavras. Uma palavra desprovida de pensamento é uma 

coisa morta, e um pensamento não expresso por palavras, permanece uma 

sombra. A relação entre eles não é, no entanto, algo já formado e constante; 

surge ao longo do desenvolvimento e também se modifica (p.190). 

 

Para o autor, a linguagem é indispensável para formação e o desenvolvimento 

pensamento verbal que ocorre por meio das interações sociais de modo que estas façam com  

que palavras ou signos se tornem operações mentais que interferem nas ações do homem, ou 

seja, o sentido produzido por um indivíduo pode se relacionar com vários sentidos do seu 

meio social, construindo coletiva e colaborativamente um significado estável para um 

determinado grupo num momento específico.  
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Assim, é relevante focalizar a linguagem sobre o trabalho do professor, para 

entender/investigar como este compreende e utiliza os instrumentos que medeiam sua prática, 

bem como (re)organiza a atividade de aprendizagem, ou seja, como os sentidos se manifestam 

ou refletem a/na prática pedagógica para promover a produção de conhecimento. 

No trabalho do professor as práticas de linguagem  manifestam-se das mais variadas 

formas, tais como, prova, exercícios, aulas expositivas etc, e não estão restritas à  sala de aula, 

ocorrendo também quando este participa de reuniões e/ou cursos, revelando o caráter da 

linguagem como o elemento especificador da complexidade de seu trabalho. Assim, estudar a 

linguagem na atividade ou em torno dela, é de grande importância/relevância para esta 

pesquisa já que esta possibilita depreender sentidos-e-significados advindos e/ou construídos 

na atividade. 

 Segundo Lacoste (1998) a relação entre trabalho e linguagem se configura em três 

modalidades: linguagem como trabalho, linguagem no trabalho e linguagem sobre o trabalho. 

A linguagem como trabalho acontece na própria situação do trabalho e, segundo 

Teiger (1995) citado por Nouroudine (2002), contempla a fala do ator quando se dirige aos 

envolvidos na atividade executada - a fala para o outro; as falas das orientações para si – a 

fala para si.  Nouroudine (2002) acrescenta ainda, o diálogo reflexivo inerente à atividade do 

trabalhador, ou seja, um pensamento simultâneo ao fazer que não necessariamente se 

concretiza pela palavra.  

A linguagem no trabalho por sua vez, se refere à sua utilização na e para a realização 

da atividade, que pode não fazer parte da atividade stricto sensu, ou seja, não se relacionam 

necessariamente com a execução da atividade, mas integram a situação do trabalho 

(Nouroudine, 2002). 

Por fim, a linguagem sobre trabalho consiste na produção do conhecimento sobre a 

atividade, que pode acontecer durante a sua realização, entre os próprios atores ou em algum 

questionamento posterior, em situação de pesquisa, por exemplo.  

Lacoste (1998) afirma que o sentido da ação formulado pelo ator em situação está no 

centro do processo de trabalho, ou seja, o sentido não é fechado nem fixado, no entanto é 

construído e atualizado na ação e ainda que este não se esgote nas falas dos atores, é por meio 

destas que eles se elaboram. Visto de outra maneira, há situações em que a linguagem, por sua 

propriedade de distanciamento e representação, contempla avaliações, críticas, descrições, 

justificativas que passam pelas verbalizações de razões, justificativas das ações ou ainda, 
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explicações de regras e normas, o que, como observa o autor, revela as imbricações da 

linguagem sobre o trabalho com a linguagem no e como trabalho.   

Assim, à luz das discussões do referido autor, este trabalho centra-se nas práticas de 

linguagem do professor, no que refere a sua fala sobre o seu trabalho, considerando que é 

constitutivo do trabalho do professor falar sobre o que foi feito ou recuperar o que foi dito. 

 Embora as tendências dos estudos recentes indiquem  que para a análise do trabalho 

do professor são  necessários instrumentos que possibilitem a observação da ação do professor 

em curso, esta pesquisa visa depreender os sentidos-e-significados dos professores sobre a 

Proposta Curricular e os Cadernos do Professor e do Aluno apresentados  pela SEE/SP, 

partindo do pressuposto de que as renormalizações são constantes durante a realização do 

trabalho do professor, conforme afirma Lousada (2004).  

Dessa forma, entende-se que o professor, diante das variáveis que distanciam 

prescrição e realização8, entre elas, o contexto, saberes globais e locais9, saberes teóricos e 

práticos dos professores que envolvem o uso de si (SCHWARTZ, 1997) discutido por Souza-

e-Silva (2008) considerando suas experiências e valores, institui a sua maneira de realizar o 

que foi prescrito, de modo a singularizar a atividade.   

Assim, o saber que acompanha o gesto na atividade poderá emergir de uma fala 

portadora de informações relevantes sobre o trabalho, no caso desta pesquisa, o trabalho do 

professor mediante a compreensão e uso da Proposta Curricular e dos Cadernos do Professor 

e do Aluno propostos pela SEE/SP.  

Tendo apresentado o referencial da Teoria Sócio-Histórico-Cultural sobre o 

desenvolvimento humano, focando suas contribuições para a compreensão do processo de 

ensino-aprendizagem, bem como conceitos-chave em que se ancora essa pesquisa, passo a 

discutir os conceitos de trabalho prescrito e trabalho realizado, como referencial para 

compreender de que forma os sentidos-e-significados dos professores de diferentes disciplinas 

são criados em relação às prescrições de sua atividade e seu uso em  sala de aula.  

1.3.  TRABALHO PRESCRITO E TRABALHO REALIZADO  

 
O diálogo com outras disciplinas do conhecimento, conforme comentado na 

introdução deste trabalho é uma das características da investigação em LA. Nesta pesquisa, 

                                                 
8  O conceito dos termos  serão discutidos na seção 1.3. 
9  O conceito dos termos  serão discutidos na seção 1.3. 
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utilizo os conceitos trabalho prescrito e trabalho realizado, definidos pela Ergonomia da 

Atividade – ciência do trabalho da vertente francesa - entendida aqui, conforme Souza-e-Silva 

(2004:84) “como um conjunto de conhecimentos sobre o ser humano no trabalho em uma 

prática de ação que relaciona intimamente a compreensão do trabalho e sua transformação”.  

Apoiarmo-nos nesse referencial é fundamental para a compreensão da complexidade do 

trabalho do professor.  

Conhecer os sentidos-e-significados dos professores sobre o uso das prescrições 

institucionais possibilita compreender como estas estão sendo consideradas e realizadas 

dentro de um contexto especifico e quais são as implicações para o processo de ensino-

aprendizagem.  Embora a presente pesquisa não utilize  instrumentos que possibilitem a 

observação do professor em situação de trabalho, os conceitos de prescrito e realizado que 

permeiam a compreensão do trabalho do professor, possibilitarão a fundamentação da 

compreensão dos sentidos-e-significados dos professores a partir do uso do material didático 

em questão em situação de trabalho.  

Assim, passamos ao estudo da Ergonomia da Atividade, ao qual são inerentes os 

conceitos de trabalho prescrito e trabalho realizado. O primeiro refere-se a normas, regras e 

instruções que norteiam os professores em suas ações e que nesta pesquisa serão 

representados pelos documentos institucionais: LDB, PCN, Proposta Curricular e Cadernos 

com as orientações metodológicas. O segundo, trabalho realizado, diz respeito à atividade 

realizada no contexto de sala de aula, que nesta pesquisa serão relatadas pelos professores.  

Para melhor compreensão de tais conceitos, remonto brevemente à trajetória histórica 

da teoria da ergonomia. Esta se originou na década de 1940, durante a 2º Guerra Mundial, na 

Grã-Bretanha.  Os pesquisadores ergonômicos tinham como objetivo adaptar a máquina ao 

homem com o propósito de atenuar os esforços humanos em situações extremas. 

Posteriormente na França, na década de 50, as investigações tinham como estudo a 

observação do trabalho humano, com intuito de adaptar o trabalho ao homem, o que resultou 

na chamada ergonomia situada ou ergonomia da atividade.  

A noção de trabalho prescrito (tarefa) e realizado (atividade) surgiu com o crescimento 

industrial e desenvolveu-se como método de racionalizar a produção – controle do tempo e o 

comportamento do trabalhador no desenvolvimento das atividades - buscando o aumento da 
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produtividade do trabalho. Este fenômeno chamado de Taylorismo10  resultou na divisão do 

trabalho em que de um lado está o trabalho preparado, prescrito por um especialista em 

teorias, e do outro, o executante, trabalhador que realiza a prescrição. Porém, como  resposta 

às determinações da prescrição surge a ergonomia que trata a atividade do trabalho “como 

elemento central organizador e estruturante dos componentes da situação de 

trabalho”(SOUZA-E-SILVA, 2004: 89), ou seja, adaptação ou transformação das regras – 

prescrição – para poder realizá-las de acordo com a realidade, necessidade ou  intuito de 

melhoria no trabalho. 

No que concerne à ergonomia no campo da educação, a atuação do professor ou 

atividade realizada pelo professor é orientada por meio de documentos formulados   com o 

objetivo de contribuir para questões relacionadas ao ensino-aprendizagem. Tais documentos 

são, por vezes, entendidos como imposições externas que determinam o que deve ou não ser 

feito em sala de aula (SOUSA, 2003). Entre eles temos, como exemplos já citados: a Lei de 

Diretrizes Bases, os PCNs, a Proposta Curricular  e o caderno com orientações metodológicas 

de trabalho, que são unificados para rede estadual de ensino de São Paulo.  

Nesse sentido, entenda-se, conforme Souza-e-Silva (2004:84), que o conceito de 

trabalho prescrito abrange “os aspectos institucionais normativos, quer formais ou informais, 

que regem o trabalho do professor no seu dia-a-dia” e o de trabalho realizado refere-se ao 

“trabalho efetivo ou atividade” realizada no contexto real resultante ou não das adaptações  

mediante a prescrição. (Ibid, p: 88).  

Somando-se a essas conceitualizações destacamos ainda a noção de trabalho real que, 

segundo Clot (1999) citado por Amigues (2004:40), diz respeito não apenas ao que é 

realizado pelo sujeito, “mas compreenderia também o que ele não chega a fazer, o que se 

abstém de fazer, o que queria ter feito, etc.”. Igualmente importante como as anteriores, essa 

noção de atividade realizada e/ou não realizada possibilitaria a compreensão do trabalho 

prescrito e do trabalho realizado analisando, por sua vez, a situação de trabalho, pois a 

situação concreta da atividade do professor não corresponde e nem está contemplada nos 

                                                 
10 Taylorismo - método de planejamento e de controle do tempo e movimentos no processo produtivo, 
de maneira a possibilitar o aumento de produtividade no trabalho. Taylor elaborou os quatro princípios 
básicos da administração científica: 1. Substituição das práticas do trabalhador por métodos planejados 
e testados. 2. Atividade de concepção realizada pela gerência científica e executada pelos 
trabalhadores. 3. Atuação de supervisões e subordinados em perfeita coordenação para benefício de 
todos. 4. divisão equitativa do trabalho e das responsabilidades entre a direção e o operário. (Rago & 
Moreira, 1984) 
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modelos propostos pelos que tomam as decisões sobre elas e pelos pesquisadores 

(LOUSADA, 2004; AMIGUES 2004). 

Neste sentido é importante ressaltarmos que o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas dos professores sofre interferências diversas como  imprevistos ocorridos em sala 

de aula que englobam desde a impossibilidade de utilização de um equipamento que foi 

danificado até a interrupção da aula por motivos externos. Outras vezes, essas atividades são 

comprometidas por circunstâncias desfavoráveis que configuram o atual contexto de atuação 

docente, das quais Vasconcelos (2001) destaca a degradação progressiva e acentuada das 

condições de trabalho (número excessivo de alunos em sala, falta de instalações adequadas), 

fragmentação e esvaziamento da formação dos professores, queda do status social do 

professor e aumentos dos problemas com  disciplina.  

Nesse contexto, compreende-se que a realização do trabalho docente é permeada por 

constantes decisões e manobras para o cumprimento de atividades propostas. Assim, ao 

considerarmos os conceitos de trabalho prescrito e trabalho real contemplamos não apenas o 

que o professor realiza em sala de aula, mas também o que deixa de realizar durante a 

atividade, aquilo que procura fazer sem conseguir, ou que tenha querido ou podido fazer e 

ainda o que  pensa que se pode fazer em outro lugar (CLOT Y. et al, 2001apud Souza-e-Silva, 

2004). 

 Dessa forma percebemos que a atividade do professor é permeada por conflitos 

ocasionados pelas pressões da atividade do trabalho, o que implica a reorganização do 

trabalho prescrito com intuito de atender suas especificações e objetivos propostos a priori. A 

esse respeito, Noulin (1992), citado por Ferreira e Barros (2003) afirma (negrito no original) 

que: 

 

(...) o homem que trabalha não é mero executante, mas um operador 

no sentido de que ele faz a gestão das exigências e não se submetendo 

passivamente a elas. Ele aprende agindo, ele adapta o seu 

comportamento às variações, tanto de seu estado interno(fadiga...) 

quanto dos elementos da situação (relações de trabalho, variações da 

produção,panes, disfuncionamentos...), ele decide sobre os melhores 

formas de agir, ele inventa 'truques', desenvolve habilidades 

permitindo responder de forma mais segura seus objetivos... em uma 
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palavra: ele opera. Assim, sua atividade real sempre se diferencia da 

tarefa prescrita pela organização do trabalho (p.26).  

 

Estas questões são essenciais para a presente pesquisa, pois a Proposta Curricular e os 

Cadernos prescritos pela SEE/SP para todos os alunos do Estado de São Paulo não 

contemplam as especificidades do contexto de aplicação. Nesse caso, a realização do trabalho 

docente está além da execução e envolve todo um processo de decisões e ações  que, 

consequentemente, tem impactos no processo de ensino-aprendizagem (AMIGUES, 2003).  

Outra questão que é importante considerar é aquela definida por Daniellou (2002)  

como prescrições descendentes. Segundo o autor, tais prescrições se referem aos 

procedimentos ou normas escritas definidas pelas organizações oficiais que determinam o que 

o professor deve ou deveria fazer. Ainda segundo o mesmo autor, há  normas que são 

estabelecidas pelo projeto pedagógico ou conselho da escolar, tidas como oficiosas, mas 

igualmente efetivas. Como vemos, o trabalho do professor é intensamente pautado por regras 

a serem cumpridas, impostas por uma organização (SOUZA-E-SILVA, 2004).  

Sendo assim, centrando-se nas questões voltadas às forças que governam o trabalho do 

professor no seu dia-a-dia, as prescrições - sejam elas, formais ou informais - e a forma como 

se dá sua realização considerando as especificidades do contexto de aplicação, o presente 

estudo procura contribuir para uma reflexão sobre as implicações da compreensão e das ações 

do professor para o processo de ensino-aprendizagem, mediante as prescrições, e sobre a 

possibilidade de ressignificação dessas  mediante as considerações a respeito do contexto em 

que este se insere.   

É importante ressaltar que as prescrições em âmbito nacional e estadual podem ter 

uma resposta comum dos professores construída pelo coletivo de trabalho (Souza-e-Silva, 

2004), que é organizado a partir da iniciativa dos docentes para produzir regras de 

funcionamento, tais como, a discussão sobre os conteúdos propostos, avaliação das 

competências, critérios para avaliação de rendimento dos alunos, preparação de uma aula etc., 

de forma a reorganizar coletivamente as prescrições para que correspondam à realização do 

trabalho real dos professores.  

As prescrições (re)definidas pelo coletivo de trabalho, por sua vez, contemplarão o 

planejamento das próprias ações por parte do professor, ou seja, a prescrição do professor 

para si. Dito de outra maneira, a ação do professor em sala de aula é norteada pelas 
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prescrições oficiais e coletivamente reorganizadas em tarefas que serão retomadas e 

redefinidas em sua sala de aula. Ao interpretar e redefinir uma prescrição, ou seja, ao se auto-

prescrever uma tarefa de maneira a torná-la supostamente mais eficaz (AMIGUES, 2004), o 

professor o faz baseando-se em sua experiência na atividade de trabalho e pode envolver a 

transformação das ferramentas de trabalho em instrumentos para sua ação. 

 Dessa forma, tomando os Cadernos do Professor e do Aluno como ferramentas a 

serviço das técnicas de ensino (AMIGUES, 2004), compreende-se que as prescrições podem 

ser ressignificadas em um contexto específico, mediante as dificuldades e imprevistos em sala 

de aula ou problemas advindos da própria prescrição.  

Nesse sentido podemos considerar que o professor muitas vezes, reorganiza, se 

distancia ou desconsidera as prescrições oficiais, na tentativa de realizar o trabalho e atingir os 

objetivos propostos. Dessa forma, as prescrições direcionam o trabalho do professor e ao 

mesmo tempo incitam o questionamento e a reorganização destas.  Lousada (2004) discutindo 

Amigues (2003) coloca que as prescrições podem ser transformadas durante a atividade, por 

meio de um constante processo dialético de renormalização. 

 Assim, a prescrição da tarefa pelos professores dá origem a uma atividade coletiva 

professor/aluno, cujo objeto é a “regulação do processo de realização” (SOUZA-E-SILVA, 

2004:8). O desenvolvimento das atividades diárias em sala de aula está diretamente 

relacionado à história didática do professor, ou seja, a experiência do professo, advinda de 

atividades já realizadas, que orienta a sua ação na organização e reorganização das mesmas, 

bem como na adequação para enfrentar eventuais problemas. Desse modo, Lousada (2004) 

entende que as intenções, muitas vezes oriundas das prescrições que não se realizaram, mas 

que de outra maneira, foram renormalizadas durante a realização da atividade, contribuem 

para a análise do trabalho do professor. 

A ergonomia da atividade consiste, então, em saber como o professor organiza seu 

trabalho de modo a mobilizar um grupo ou classe para realização coletiva de uma tarefa e não 

apenas atingir objetivos propostos. 

Considerando as discussões aqui apresentadas, é importante fazermos uma relação 

com o que é discutido na área de ensino-aprendizagem de língua estrangeira sobre os saberes 

local e global. Acreditando que as discussões sobre esses saberes não se restringem a questões 

ligadas a referida área, recorremos às postulações de Canagarajh (2005) a esse respeito, de 

maneira a buscar uma melhor fundamentação teórica para compreensão dos fatores que 
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permeiam e/ou refletem as práticas dos professores, por meio de suas escolhas teórico-

metodológicas e, consequentemente, na sua atuação em sala de aula.  

Para tanto, nos apoiamos na discussão de Urvinis (2009), que traça um paralelo entre 

saber local e saber global. Baseando-se nas considerações de Canagarajah (2005), a 

pesquisadora caracteriza o saber local como um saber criado pelo professor em seu contexto 

cotidiano de atuação que está intimamente ligado às especificidades deste contexto e de um 

determinado grupo, considerando o quadro sócio-histórico-cultural em que estes estão 

inseridos. Esse saber independe das determinações de autoridades e especialistas, ou seja, do 

conhecimento oficial.  

Esse fenômeno parece estar relacionado ao que Schwartz (1997), citado por Souza-e-

Silva (2008) denomina de saberes práticos ou investidos que, segundo o autor, decorrem da 

experiência de cada professor, de sua história, de seu saber acumulado, adquirido individual 

e/ou coletivamente. 

O saber global, por sua vez, refere-se às práticas e teorias institucionalizadas 

projetadas por especialistas para contextos idealizados. Nas palavras de Kumaravadivelu 

(2006:141), o saber global representa a “ideologia e o poder que constituem os discursos 

dominantes”. Relacionando à perspectiva de Schwartz (1997), conforme Souza-e-Silva 

(2008),  ao nosso ver esses saberes podem corresponder ao que o autor classifica como 

saberes acadêmicos ou instituídos que abrangem o que é formalizado, ensinado e consultado 

por meio de variados suportes, tais como manuais, livros, escritos entre outros.   

Considerando o advento da globalização, na perspectiva de Canagarajah (2005), hoje, 

quase nenhuma comunidade pode se declarar desvinculada deste fenômeno da comunicação. 

Desse modo, o autor defende o caráter híbrido e mutável do saber local, pois este agrega 

também elementos do saber global (Ibid., p:8), ou seja, o saber local é  um processo de 

negociação dos discursos dominantes e o engajamento numa construção contínua de 

conhecimentos relevantes para um determinado contexto sócio-histórico-cultural (Urvinis, 

2009).  

No mesmo sentido, para Schwartz (1997) segundo as discussões de Souza-e-Silva 

(2008), os ajustamentos entre o saberes instituídos e os saberes investidos realizados pelo 

trabalhador em situação de trabalho, envolvem os valores, traços biológicos e subjetivos do 

trabalhador que vão influenciar o modo de desenvolver a atividade, configurando-se como 

uma nova fonte de prescrição. Trata-se, então, do “lugar da renormalização, das reavaliações, 
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dos retratamentos de normas e de valores que estão enraizados nas gestões das atividades” 

(Souza-e-Silva, 2008: 5)  decorrentes da variabilidade e instabilidade de cada situação. 

Assim, entendemos que saber local e global, assim como os saber práticos e os 

instituídos, não podem ser dissociados e estão diretamente relacionados aos conceitos de 

trabalho prescrito e realizado, uma vez que o professor, em sua prática cotidiana, os 

contempla à medida que (re)constrói o seu saber para realizar sua atividade em sala de aula e 

reinterpreta aqueles produzidos por especialistas para atender às especificidades do contexto 

de aplicação.  

Nesse sentido, Charlariello (2005), a partir das considerações de Clot & Faïta (2000), 

discutidas por Souza-e-Silva (2004), coloca que: 

Na abordagem ergonômica, a prescrição está na origem da atividade, porém 

a realização efetiva depende do seu contexto, a ação do professor não 

significa apenas operacionalizar o que foi prescrito, mas também, adaptar a 

sua realidade pessoal (p:33).  

 

 Tomando a Proposta Curricular e os Cadernos prescritos pela SEE/SP como 

ferramentas que segundo Amigues (2004), são concebidas por outros, mas  utilizadas pelo 

professor em sua ação, posso dizer, considerando minha vivência prática na escola, que o 

material em questão causa certo estranhamento por parte dos professores, já que muitos 

entenderam a princípio que a proposta de trabalho direciona minunciosamente suas ações, 

colocando em dúvida, implicitamente,  a capacidade profissional destes. 

O que observamos então, é que em muitos casos os professores se sentiram diminuídos 

e não perceberam os Cadernos como apoio, ou seja, um guia norteador de sua prática. O 

mesmo pode-se dizer dos PCN (Brasil, 1998), que foram compreendidos como uma 

imposição e não como o próprio nome diz, um parâmetro para sua ação.  

Dessa forma, investigar os sentidos-e-significados dos professores sobre a Proposta 

Curricular e os Cadernos do Professor e do Aluno e seu uso em sala de aula envolve 

considerar a natureza das ansiedades causadas pelas imposições das instituições que os 

governam em relação ao uso do material que lhes é proposto, já que as prescrições estão 

vinculadas e são inerentes ao trabalho do professor, além de contribuírem para evolução deste. 

Para aprofundar o estudo da atividade do professor,  faz-se necessário relacioná-lo à 

prática de linguagem, uma vez que esta é o elemento especificador da complexidade de seu 
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trabalho, ou seja, estudar a linguagem na atividade ou em torno dela, é essencial por sua 

“riqueza semântica, suas ressonâncias, sua abertura para interpretação”  (LACOSTE, 1998).  

De acordo com o aporte teórico apresentado até aqui, pudemos perceber que o 

professor possui um papel fundamental para concretização de projetos e reformas 

educacionais, principalmente no que diz respeito à realização do trabalho prescrito. A 

compreensão do docente e a sua ação, dentro e fora da sala de aula, é que contribuirão, ou 

não, para que os resultados desejados sejam alcançados, haja vista a necessidade das 

constantes renormalizações no processo de aplicação dos procedimentos prescritos em função 

das adversidades e especificidades do contexto de aplicação e das concepções de quem realiza 

o trabalho.  

Tendo apresentado as considerações sobre trabalho prescrito e realizado passamos a 

apresentar os documentos que orientam a práticas dos professores que atuam no Ensino 

Fundamental nas disciplinas dos participantes desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 - A PRESCRIÇÃO DAS PRÁTICAS DOS PROFESSORES DA REDE 
PÚBLICA DO ESTADO DE SP 

 

Neste capítulo apresento os documentos de prescrição que foram considerados nesta 

pesquisa.  

Os documentos oficiais que orientam e servem como base para o trabalho do professor 

foram desenvolvidos para atender os pressupostos da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira) no. 9394/96 que estabeleceu modificações no ensino do país 

determinando como “competência da União estabelecer, em colaboração com os estados, 

distrito federal e municípios, diretrizes que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, 

de modo a assegurar uma formação básica comum” (BRASIL, Introdução, 1998: 49). 

Para nossa análise tratam-se dos PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998), das respectivas disciplinas dos participantes desta pesquisa, Línguas 

(Português/Inglês), História e Matemática; da Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

(São Paulo, 2008) e dos Cadernos do Professor e do Aluno com as orientações metodológicas 

para o desenvolvimento dos conteúdos propostos. Conforme mencionado no capítulo de 

introdução , o foco deste estudo é a Proposta Curricular e os Cadernos do Aluno. Ambos estão 

ancorados nos pressupostos dos PCN, os quais integram este capítulo pela sua relevância para 

este estudo. A análise de tais documentos, tanto PCN como a Proposta Curricular e os 

Cadernos, se faz necessária neste trabalho para auxiliar na análise e discussão dos dados, já 

que norteiam e se apresentam como prescrição para as práticas pedagógicas.  

Ressalto que neste capítulo, fazemos um recorte das prescrições que orientam o 

trabalho dos professores e que, portanto, em nosso entendimento seriam focais para esta 

pesquisa. Assim, este não é um mero resumo das prescrições, que se encontram na íntegra nos 

anexos 8 ao 22, mas sim nossa visão crítica, um recorte teórico e metodológico das 

prescrições ao trabalho dos professores da rede pública de São Paulo. 

Neste estudo focamos os PCN 3º e 4º Ciclos (Parâmetros Curriculares Nacionais de 5ª 

a 8ª série do Ensino Fundamental). Para tanto, apresento considerações gerais a respeito dos 

PCN e destaco as especificidades de cada área de atuação dos participantes da 

pesquisa,Línguas (Português/Inglês), História e Matemática. 

Da mesma forma, foi tratada a Proposta Curricular, cuja disposição se deu partir das 

partes congruentes entre as áreas participantes da pesquisa e, em seguida, as especificidades 

de cada área. 
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Por último, apresentamos considerações a respeito dos Cadernos do Professor e do 

Aluno. 

Isto posto, passemos aos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), focando as 

especificidades das disciplinas de Língua Portuguesa (LP), Língua Estrangeira (LE), História 

e Matemática no que concerne ao ensino-aprendizagem e às questões de aplicações 

metodológicas.  

 

2.1 - Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental 

  

Os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) são uma referência curricular de 

abrangência nacional para o ensino fundamental que têm como objetivo garantir a todo aluno 

o acesso aos conhecimentos relevantes indispensáveis para a construção da cidadania 

(BRASIL, Introdução, 1998:9).  

Este documento busca, ao mesmo tempo, contribuir para a construção da unidade e 

garantir o respeito à diversidade cultural do país, configurando-se, portanto, numa proposta 

aberta e flexível possibilitando adaptações, mediante as diferentes dimensões da prática 

educativa (BRASIL - Introdução, 1998:9). 

Entende-se, dessa forma, que está a salvo a autonomia do professor, pois o documento é 

apresentado como um instrumento para a orientação das práticas pedagógicas, no que 

concerne o planejamento de ensino e das aulas, as abordagens metodológicas, na análise e 

seleção do material didático, nas avaliações, entre outros. As especificidades de contextos de 

locais em que professor e alunos se inserem são fatores relevantes e devem ser considerados 

na utilização do documento. Assim distanciando-se da noção de obrigatoriedade e 

enquadramento, o material fornece uma base teórica aos professores que possibilita 

discussões e adaptações em função das necessidades e dos interesses do contexto sócio-

histórico-cultural de atuação. 

A esse respeito Rojo (2000), chama atenção para questões relacionadas às praticas 

educativas em sala de aula. Segundo a autora, a transposição didática (Chevallard, 1985, 

1991 mencionado por Bronckart, 1998) dos princípios e referenciais que permeiam os 

documentos exige um esforço de reflexão que envolve tanto a construção de currículos plurais 

de acordo com as realidades locais como a elaboração de materiais didáticos que viabilizem a 

implementação destes currículos. Para isso, a autora afirma que se faz necessária a formação 

inicial e continuada de professores. 
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Desse modo, os PCN pretendem instigar o debate e reflexão sobre a função da escola, a 

prática pedagógica, o ensino-aprendizagem, bem como viabilizar de discussões e 

concretizações de propostas e projetos educativos no âmbito escolar, visando uma 

transformação no sistema educativo brasileiro. 

 A discussão de Moita Lopes (2003: 54), referindo-se especificamente às orientações 

do PCN-LE e o papel do discurso na vida contemporânea, é também cabível às orientações 

dos PCN de forma geral. O autor salienta que “essas abordagens não vão por si só resolver as 

dificuldades que vivemos em meio a complexidade da vida em nossos tempos”. Entretanto, 

uma prática política pautada na ética e na busca pela equidade pode contribuir, por meio das 

ações no dia-a-dia, para percepção do mundo em que vivemos. Na visão de Moita Lopes 

(2003), os PCN parecem poder cooperar nessa direção. 

Nesse sentido, os PCN focam a formação de cidadãos mais conscientes, críticos, 

autônomos e participativos. Para tanto, propõem de superação dos excessos de regras e 

tradicionalismos típicos das escolas ao longo de sua história, apresentando uma perspectiva 

mais crítica de ensino das disciplinas, de maneira que estas sejam mais responsivas à 

conjuntura atual.  

Com base na Declaração Mundial sobre Educação para Todos11 no que se refere às 

necessidades educativas fundamentais, nas quais se incluem  aprender a aprender, a fazer, a 

conviver e a ser, os PCN destacam os instrumentos de aprendizagens essenciais (leitura, 

escrita, expressão oral, cálculo, resolução de problemas) e os conteúdos educativos (conceitos, 

atitudes, valores). Esses são referenciais nos quais se apóiam para defender uma formação 

ampla e adequada para suprir a necessidade do ser humano para a vida em sociedade, bem 

como para transformá-la.  (BRASIL, Introdução, 1998: 17).  

Nessa perspectiva, a possibilidade de participação mais autônoma do cidadão em 

sociedade decorre, segundo os PCN, das capacidades desenvolvidas por meio das diferentes 

áreas de conhecimento que se constituem importantes marcos estruturados de leitura e de 

interpretação da realidade. Estas, juntamente com seus respectivos conteúdos e o tratamento 

transversal de questões sociais, tais como,  Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, 

                                                 
11 A Declaração Mundial sobre Educação para Todos trata-se de um compromisso firmado, entre 155 países, 
entre eles o Brasil, de fazer com que em dez anos, todas as pessoas tenham acesso à escola gratuita, de 
qualidade. A Conferência Mundial de Educação para Todos aconteceu em 1990 e o programa EPT – Educação 
para Todos - ficou sob a responsabilidade da Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 
e Cultura. (Disponível em: http://portal.mec.gov.br/ai/index.php?option=content&task=view&id=112&Itemid=234 , acessado em 
10/11/2010) 
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Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo, configuram-se como uma representação da 

ampla dimensão dos campos de conhecimento e de cultura de nosso tempo.  

Dessa forma, ao professor cabe o papel de mediador na construção de conhecimento.  

Segundo os PCN, é por meio da interação que o aluno modifica, constrói, interpreta e amplia 

significados. Assim, ao criar situações de aprendizagem que dinamizem a interação, 

considerando os conhecimentos prévios dos alunos e suas experiências, o professor contribui 

para o desenvolvimento do indivíduo (VYGOTSKY, 1934-2001), bem como estará 

considerando a voz e estimulando a autonomia do aluno. Nesse sentido é importante que o 

professor se atente às dificuldades dos alunos e oriente-os no sentido de superá-las. 

Poderíamos, assim, representar as relações propostas no documento entre professor, 

conhecimento e aluno da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Relações entre professor, conhecimento e aluno propostas nos PCN 

Face à perspectiva de ensino-aprendizagem em que o aluno é visto como protagonista 

na construção de seu conhecimento, o professor tem outras funções como a de organizador, 

facilitador e incentivador no processo de ensino-aprendizagem. No que se refere às condições 

para realização de atividades, é ele quem fornece informações necessárias e estimula a 

cooperação entre alunos. Dessa forma, a interação entre professor-aluno ou aluno-aluno é 

considerada fundamental para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e da capacidade de 

inserção social. 

Os PCN colocam o professor como responsável pelas ações e decisões em sala de aula, 

o que pressupõe o planejamento e organização das aulas evitando assim improvisações, a 

definição de atividades e o período de execução, a organização de grupos e do espaço, a 

disponibilização de materiais necessários e as formas de avaliação. Assim percebe-se que o 

Professor = mediador e 
fomentador da 

autonomia dos alunos 

Conhecimento= 
acontece na interação: 
professores - alunos e 

alunos-alunos 

Aluno=participante no 
seu processo de 
aprendizagem 
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professor pode considerar a participação dos alunos nas decisões de sala de aula, o que 

contribui para a construção da autonomia do aluno, sem, no entanto diminuir sua própria 

autonomia de decidir sobre o qual é  o maior benefício para os alunos.  

No que se refere à composição estrutural dos PCN para o ensino fundamental das áreas 

que configuram o escopo desta pesquisa, todos eles se dividem em duas partes. Salvo as 

especificidades de cada disciplina, a primeira parte é composta pela apresentação da disciplina 

a partir da análise do percurso histórico do ensino destas, passando à discussão da relevância 

social de tais disciplinas, os objetivos e conteúdos da disciplina para o ensino fundamental, 

relação das disciplinas com os temas transversais e objetivos gerais destas para o ensino 

fundamental. Na segunda parte são apresentados objetivos e conteúdos específicos dos 

Terceiro e Quarto ciclos e orientações metodológicas para o ensino e para avaliação. 

Tratando de aspectos mais específicos de cada disciplina, a seguir, discorremos 

separadamente sobre cada uma delas.  

2.1.1 – PCN - Língua Portuguesa  

 Os PCN de Língua Portuguesa privilegiam a diversidade de gêneros textuais na escola, 

estes vistos como unidades de estudo, bem como a diversidade no tratamento didático que 

correspondam a práticas sociais no que se refere à recepção de diferentes textos. A leitura e a 

produção de textos – orais ou escritos, literários ou não - são colocadas como bases para a 

formação do aluno. Enfatizam que linguagem é condicionada pelo uso e pela situação 

discursiva em determinadas circunstâncias de interlocução e se diferencia historicamente 

compondo uma somatória de possibilidades que atendam às múltiplas demandas sociais. 

Sendo assim, o documento ressalta a importância de uma abordagem de ensino de língua mais 

produtivo, na qual, por meio da percepção das situações discursivas, o aluno poderá se 

constituir como cidadão e exercer sua cidadania como usuário da língua. 

Para tanto, destacam a articulação de três variáveis a serem consideradas na prática 

pedagógica para o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa: o aluno, sujeito da ação de 

aprender, os conhecimentos discursivo-textuais e linguísticos com os quais o sujeito opera nas 

práticas sociais mediadas pela linguagem e o professor como mediador entre o sujeito e o 

objeto de conhecimento. Este tem a incumbência de planejar, implementar e dirigir atividades 
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didáticas que desencadeiem, apóiem e orientem o esforço de ação e reflexão do aluno, 

procurando garantir a aprendizagem efetiva (BRASIL - Língua Portuguesa, 2008:22).  

As diferentes possibilidades de atividades de práticas com a linguagem apresentadas no 

documento, visam desenvolver nos alunos o domínio da expressão oral e escrita em situações 

reais de aplicação, ou seja, uso adequado da linguagem considerando as situações  de 

produção social e material do texto (lugar social do falante em relação ao ouvinte; finalidade 

ou intenção do falante; tempo e lugar material da produção e do suporte) e a partir disso, 

selecionar o gênero que atenda à especificidade da situação de produção textual, articulando 

as dimensões pragmática, semântica e gramatical (BRASIL - Língua Portuguesa, 2008.49), 

pois como se destaca do texto dos PCN:  

É nas práticas sociais, em situações lingüisticamente significativas, que se dá 

a expansão da capacidade de uso da linguagem e a construção ativa de novas 

capacidades que possibilitam o domínio cada vez maior de diferentes 

padrões de fala e de escrita. (p. 34) 

Dessa forma, o ensino de Língua Portuguesa sustenta-se por um tripé: a prática de 

escuta de textos orais / leitura de textos escritos, a prática de produção de textos orais e 

escritos e a prática de análise lingüística, constituindo-se uma base para formação dos alunos.  

Baseando-se no princípio uso→ reflexão→ uso (Ibid: 65) valorizam-se as comparações em 

que se destaquem as semelhanças e diferenças dos textos, de onde partem os conteúdos, 

promovendo entre os alunos a discussão sobre o que leem, com o propósito de fazer com que 

estes se percebam como usuários da língua e participantes do processo de aprendizagem. 

Os PCN ressaltam ainda a questão da análise linguística que, diferentemente de ser 

entendida como uma nova denominação para o ensino gramatical,  deve ser concebida como 

uma maneira de perceber o fenômeno linguístico relacionado ao texto. 

Nesse sentido, o documento enfatiza o estudo das particularidades do texto, por meio 

da discretização de conteúdos, focando aspectos tematizados para um melhor aprofundamento 

e compreensão na sua relação com o todo. 

 Assim, os conceitos e procedimentos subjacentes às práticas de linguagem, 

apresentados nos PCN, prioriza o estudo dos gêneros textuais, considerando suas freqüências 

no uso social, cujo domínio se faz necessário e fundamental para a efetiva participação no 

mundo social.  
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2.1.2. – PCN - Língua  Estrangeira   

De acordo com os PCN a aprendizagem de Língua Estrangeira (LE) contribui para a 

ampliação da percepção do aluno como ser humano e cidadão. Dessa forma, o estudo em 

relação às diferentes culturas, valores e costumes propiciam aos alunos o desenvolvimento de 

uma visão mais crítica no que se refere a sua própria constituição e a importância de respeitar 

essas diferenças, pois ao entender o outro, o aluno “aprende mais sobre si e sobre um mundo 

plural” (BRASIL -  Língua Estrangeira,1998: 19).  

Para tanto, os PCN colocam que o ensino de LE deve centralizar-se no engajamento 

discursivo do aluno, ou seja, é importante considerar o papel da LE como ferramenta 

mediadora na atuação com outros. Dessa forma, focando  na função social do conhecimento 

em LE, prioriza-se nesse documento, sem, no entanto, minimizar a importância da escrita, fala 

e audição, a habilidade comunicativa de leitura, uma vez que se considera que esta é um dos 

objetivos primordiais da escola, além desta possibilitar a aproximação dos alunos em relação 

a linguagem escrita, e poder ser usada no contexto social imediato. 

Nesse sentido, considerando as atividades sociais, é enfatizado o desenvolvimento de 

temas que sejam interessantes e significativos para os alunos. Assim os temas centrais 

propostos giram em torno das questões relacionadas à cidadania, consciência crítica em 

relação à linguagem e aspectos sócio-políticos da aprendizagem de Língua Estrangeira que, 

por sua vez,  articulam-se com temas transversais.  

Apoiado na visão sociointeracional da linguagem e da aprendizagem, os PCN-LE 

indicam a relevância dos participantes do discurso, ou seja, o uso da linguagem se dá em 

função de quem a usa, a quem se dirige ou quem se dirigiu a ele na construção do significado, 

considerando o contexto sócio-histórico-cultural no qual os discursos são produzidos. Para 

tanto, são envolvidos nesse processo o conhecimento de mundo, sistêmico e de organização 

textual. Assim, ao aprender uma LE, o aluno desenvolve a capacidade de atuar 

discursivamente. 

Nessa perspectiva, a aprendizagem de Língua Estrangeira está além do desenvolvimento 

dos conhecimentos comunicativos da língua, contemplando também o uso desses 

conhecimentos para a ação dos aprendizes no mundo social. (Ibid: 27).  Nesse processo, os 

PCN orientam que os professores valorizem os conhecimentos adquiridos pelos alunos em 

língua materna, relacionando-os com os conhecimentos a serem aprendidos em LE.   
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Assim o ensino de LE pode contribuir para que o aluno desenvolva uma consciência 

crítica sobre seu papel na sociedade, posicionando-se como ser ativo, de maneira a agir para a 

transformação do mundo, contribuindo para a construção de uma sociedade mais igualitária.  

2.1.3. – PCN - História 

Os PCN de História são apresentados como uma referência aos professores na busca 

de práticas que incentivem o gosto pelo saber histórico a partir da compreensão da relação 

presente/passado e de historicizar as questões do cotidiano, além de considerar e comprometer 

-se com a realidade social, da maneira com que esta se apresenta: diversificada, múltipla, 

conflituosa, complexa e descontínua.  

Nesse sentido, entram em voga as questões relacionadas às políticas públicas e de 

instituições, de líderes governamentais, de partidos e de lutas sociais.  Além da relevância aos 

temas sociais e culturais, são colocadas pesquisas direcionadas ao dimensionamento da vida 

cotidiana de diferentes grupos sociais como trabalhadores, crianças, mulheres, etc. e dos 

valores relacionados a festas, à saúde, à educação, à natureza, à arte etc. Neste sentido os PCN 

colocam que  

Têm sido fortalecidas (...) diferentes abordagens que enfatizam a 

problematização do social, procurando ora nos grandes movimentos 

coletivos, ora nas particularidades individuais, de grupos e suas inter-

relações, modo de viver, de sentir, pensar e agir de homens, mulheres, 

trabalhadores, que produzem no dia-a-dia e ao longo do tempo, as práticas 

culturais e o mundo social.”(BRASIL - História, 1998: 31-32).  

 

 Assim são propostas para o ensino fundamental, abordagens que identificam a 

participação de pessoas comuns na construção da História, de maneira a valorizar os alunos 

como protagonistas da realidade social e da História e como sujeitos ativos no processo de 

ensino aprendizagem, pois “o que se torna significativo e relevante consolida seu 

aprendizado” (BRASIL - História, 1998:38). Neste sentido, as escolhas pedagógicas devem 

focar, segundo os PCN, na formação de cidadãos conscientes e críticos de sua realidade 

mediante a distinção do significado do tema por diferentes povos em diferentes épocas que 

projetam a cidadania como prática e ideal, e considerando os anseios individuais, de classes e 

grupos locais e globais. 
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 Para organizar os conteúdos de História em cada ciclo, os PCN propõem o trabalho 

com eixos temáticos para os ciclos manifestando a preocupação com a história presente e 

local como ponto de partida, propiciando aos alunos a ampliação da sua capacidade de olhar 

seu entorno para a compreensão das relações mais amplas tanto temporais como espaciais, 

possibilitado que estes dimensionem sua inserção e adesão a grupos sociais. 

 Os objetivos de aprendizagem apresentados no 4º Ciclo (7ª e 8ª séries) é uma retomada 

e ampliação do 3º Ciclo (5ª e 6ª séries) e indicam ações a serem desenvolvidas em relação aos 

conteúdos, tais como, utilizar conceitos, reconhecer, identificar e analisar, localizar, debater, 

refletir, utilizar fontes históricas que concernem a questões voltadas a relações sociais, 

históricas, econômicas, políticas, relações de poder, lutas, guerras e revoluções no Brasil e no 

mundo, transformações tecnológicas e seus impactos nas sociedades. 

Assim, o PCN enfatiza o papel da História na formação intelectual de indivíduos, para 

que estes percebam, de maneira consciente e reflexiva, sua inserção numa sociedade histórica 

a partir da compreensão de si e dos outros como responsáveis na construção de uma sociedade 

mais igualitária e democrática. 

2.1.4. – PCN - Matemática 

Nos PCN de Matemática é destacada a necessidade de reverter o quadro em que a 

Matemática se configura como recurso de seleção de alunos que concluirão o ensino 

fundamental e a necessidade de redefinir o papel que essa área desempenha no currículo.  

O documento propõe a resolução de problemas como eixo organizador do processo 

ensino-aprendizagem de matemática, que diferentemente de serem utilizados para aplicação 

de conhecimentos adquiridos, representariam situações significativas e desafiadoras, que 

possibilitariam a mobilização e ampliação dos conhecimentos de conceitos e procedimentos 

matemáticos, além de desenvolver a capacidade de gerenciamento de informações, ampliando 

a visão dos problemas da matemática e do mundo. (BRASIL - Matemática, 1998:40). 

Para tanto, os conteúdos aparecem organizados em blocos, diferentemente do modo 

tradicional – compartimentados e rigidamente hierarquizados.  

A orientação voltada à organização de situações de ensino-aprendizagem em que se 

privilegiem conexões de diferentes áreas da matemática e as demais áreas do conhecimento, 

propicia uma visão mais integrada da Matemática. Esta organização de conteúdos pressupõe 

ainda, a análise dos níveis de aprofundamento dos conteúdos, considerando as possibilidades 
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de compreensão dos alunos, uma vez que, embora deva se chegar em um nível de 

sistematização dos conteúdos, estes não se esgotam podendo ser retomados e aplicados em 

novas situações. 

Nesse sentido, a discussão dos caminhos para “fazer Matemática”12 na sala de aula 

apontam para a importância da História da Matemática e das Tecnologias da Comunicação, 

uma vez que esta é apresentada como um dos principais agentes de transformação social e 

aquela revela a natureza humana da criação da Matemática configurando um instrumento de 

resgate da própria identidade cultural construída em diferentes momentos históricos, 

contribuindo para o desenvolvimento de atitudes e valores mais favoráveis diante desse 

conhecimento (Ibid:42).   

Os PCN ressaltam a importância dos sólidos conhecimentos dos professores em 

relação aos conceitos, procedimentos e concepção da Matemática  “como ciência que não 

trata de verdades infalíveis e imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta a 

incorporação de novos conhecimentos” (BRASIL - Matemática, 1998:36). Dessa forma, 

propõe-se que o ensino de matemática se relacione a saberes intermediários que possibilitem 

“aproximações provisórias, necessárias e intelectualmente formadoras” (Ibid:36), de maneira 

que estes conhecimentos possam ser generalizados, transferindo-se dos contextos concretos 

que lhes deram origem para outros contextos.  

Assim os PCN de matemática se colocam como fundamental no sentido de trilhar 

novos caminhos para disciplina, de forma a adequá-la à realidade e torná-la mais significativa 

no âmbito escolar, possibilitando sua transposição para os diversos campos da atividade 

humana.  

Para melhor visualização dos objetivos dos PCN para as disciplinas apresentamos, a 

seguir, um quadro resumo: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12  Aspas do documento 
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Quadro 1 – Resumo dos objetivos dos PCN para as disciplinas: 

     

Língua Portuguesa 

 Objetivos Gerais: Ampliar o domínio da competência 

textual além dos limites escolares, na solução dos 

problemas da vida, como no acesso aos bens culturais e à 

participação plena no mundo letrado. 

 

História 

   Objetivos Gerais: Ampliar a compreensão de  

realidade do aluno contrapondo-a e relacionando-a 

com outras realidades, de maneira  a  valorizar os 

alunos como protagonistas da realidade social e da 

História. 

 

 

 
PCN = são uma referência para a definição de 
objetivos, conteúdos e didática do ensino, com o 
propósito garantir a aos alunos, o direito de usufruir 
do conjunto de conhecimentos reconhecidos como 
necessários para o exercício da cidadania.  

 

  

 

Matemática 

Objetivos Gerais: Identificar e valorizar a matemática 

como instrumental para compreender o mundo a sua volta 

e de vê-la como área do conhecimento que estimula o 

interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o 

desenvolvimento da capacidade para resolver problemas.  

 

Língua Estrangeira 

Objetivos Gerais: Sensibilizar o aluno sobre a língua 

estrangeira focando o caráter multicultural e 

multilíngue do mundo em que vive,  a compreensão 

global e empenho na negociação de significados. 

 

 

2.2. - A Proposta Curricular  

 No inicio do ano letivo de 2008, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 

com intuito de  “apoiar os trabalhos realizados  nas escolas estaduais e contribuir para a 

melhoria da qualidade de aprendizagem dos alunos” (SÃO PAULO, 2008:8), apresentou a 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo. O projeto traz um currículo básico para rede 

estadual nos níveis de Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio. Os documentos são 

direcionados às diferentes disciplinas que se encontram organizadas por áreas de saber.  

No texto inicial do documento, que é comum a todas as disciplinas, coloca-se como  

propósito de tal projeto a  “ação integrada e articulada”, para apoiar e subsidiar profissionais 

da rede. A Proposta Curricular é apresentada como sendo mais do que uma simples 

orientação. O que se propõe com a elaboração desse documento e de todo material que o 

integra é que a ação tenha um foco definido. (SÃO PAULO, 2008, s/p.). 

A partir de reflexões das tendências atuais de educação e seus encaminhamentos no 

que diz respeito à escola, currículo e ensino-aprendizagem, o documento assevera que esta 
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iniciativa procura “garantir a todos uma base comum de conhecimentos e competências, para 

que nossas escolas funcionem de fato como uma rede”(SÃO PAULO, 2008: 8). 

Considerando o panorama da sociedade do século XXI, que é cada vez mais 

caracterizada pelo uso intensivo do conhecimento, seja para trabalhar, conviver, exercer a 

cidadania ou para cuidar do ambiente em que se vive, o documento salienta que a educação de 

qualidade é essencial para inserção do indivíduo no mundo de modo produtivo e solidário. 

(SÃO PAULO, 2008: 9-10) 

Nesse sentido, enfatiza-se que é necessário que os alunos tenham acesso a um amplo 

conhecimento, por meio de uma “educação geral, articuladora, que transite entre o local e o 

mundial” (SÃO PAULO, 2008: 11) e apresenta como princípios centrais:  “a escola que 

aprende, o currículo como espaço de cultura, as competências como eixo de aprendizagem, a 

prioridade da competência de leitura e de escrita, a articulação das competências para 

aprender e a contextualização no mundo do trabalho”, (SÃO PAULO, 2008: 11). 

Assim, tendo um currículo que promova a aprendizagem de competências e 

habilidades, a atuação do professor, os conteúdos propostos, as metodologias e a 

aprendizagem dos alunos compõem um sistema comprometido com a formação de crianças e 

jovens em adultos aptos a exercer suas responsabilidades – trabalhar, constituir uma família e 

ser autônomo – e com condições de atuar na sociedade de maneira mais ativa. 

O projeto é composto ainda, por outros materiais que darão suporte à Proposta 

Curricular, como por exemplo, as Orientações para a Gestão do Currículo na Escola, dirigido 

à equipe gestora, e os Cadernos do Professor dirigido aos professores, organizados por 

bimestre, série e disciplina contemplando os conteúdos a serem desenvolvidos, bem como as 

orientações metodológicas para o desenvolvimento destes, além de sugestão de avaliação e 

recuperação dos conteúdos. No ano seguinte à implantação foram entregues também os 

Cadernos dos Alunos.  

No tocante a  esta pesquisa, tomamos o referido material – Cadernos do Professor e do 

Aluno - como documentos de prescrição que orientaram os professores  em sua prática e nos 

serviram como referência para analisar os sentidos-e-significados dos professores 

participantes desta pesquisa sobre sua utilização  em sala de aula.  

Nos itens seguintes, apresento como estas discussões aparecem, ainda dentro da 

Proposta Curricular, especificamente nas áreas de saber e nas respectivas disciplinas dos 

participantes desta pesquisa. 
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2.2.1 - Códigos, Linguagens e suas Tecnologias e a disciplina Língua Portuguesa (LP) 

 

Na discussão sobre esta área de conhecimento, seguem-se os conceitos de linguagem 

explicitados nos PCN como objeto e meio para o conhecimento humano, que se tece à medida 

que o indivíduo se apropria das diferentes linguagens e assim torna-se mais capaz de conhecer 

a si e a cultura e sociedade em que se insere.  

Propõe-se o desenvolvimento de conhecimento que possibilite a interação do aluno 

com a sociedade e o meio ambiente, bem como sua atuação como cidadão, de maneira que se 

viabilize o acesso a informações e se possibilite a interpretação destas nos contextos em que 

se apresentem.  

Nesta perspectiva, a vivência escolar é que propicia ao aluno a compreensão e 

utilização das diferentes linguagens para a construção de significados sobre a realidade e 

socialização destes, por meio de processos centrados em dimensões comunicativas, 

colocando-o, assim, como protagonista do processo de produção e recepção (SÃO PAULO - 

LP, 2008:37). 

O estudo de uma língua é visto como meio de conscientização dos alunos em relação 

aos mecanismos de poder associados a ela, pois “é a manipulação adequada e criativa desse 

patrimônio cultural que possibilita as inovações e invenções humanas e o contínuo caminhar 

da sociedade” (SÃO PAULO - LP, 2008:38). 

 A contextualização para a apropriação do conhecimento, também é ressaltada,  uma 

vez que esta fornece para os alunos um quadro de informações, conceitos e atividades 

necessários para construção de sentidos. À questão da contextualização somam -se a reflexão 

sobre a intertextualidade e interdisciplinaridade no que se refere às relações entre objetos 

culturais e como estes são tratados pelas diferentes linguagens.  

Tratando-se especificamente da disciplina de Língua Portuguesa, no documento é 

retomada a concepção de conhecimento “como uma rede de significados” que são 

(re)construídos num processo de transformação mútua de indivíduo e sociedade em que este 

se insere (SÃO PAULO - LP, 2008:41). Dessa forma enfatiza-se que o conhecimento não 

deve ser fragmentado, mas de outra forma o que se propõe é o estudo da linguagem e 

literatura associado ao estudo do homem em sociedade. 
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Discutindo ainda a mobilização de habilidades na interação por meio de textos que 

circulam socialmente, consideram-se as situações de produção/recepção para o 

desenvolvimento de competência discursiva. Segue-se, em consonância com os PCN, a 

proposta de estudo que parte do texto, considerando este, a base para desenvolvimento de 

conteúdos, habilidades e competências, bem como metodologias de ensino aprendizagem. 

 

2.2.2. - Códigos, Linguagens e suas Tecnologias e a disciplina Língua Estrangeira 

Moderna (LEM) 

 

A disciplina de Língua Estrangeira Moderna (LEM) no contexto de educação regular , 

de acordo com o documento, “contribui decisivamente para a formação mais ampla do 

indivíduo, visto que possibilita o contato do educando com outros modos de sentir, viver e 

expressar-se” (SÃO PAULO - LEM, 2008: 41). Dessa forma, o projeto, foca no 

desenvolvimento da competência discursiva, adotando a perspectiva pluricêntrica, que 

considera as diferenças linguísticas entre os povos falantes da língua em estudo, bem como os 

conhecimentos e experiências do indivíduo na língua materna.  

A atual orientação curricular, considerando os avanços dos estudos da linguagem e da 

tecnologia na sociedade contemporânea, baseia-se no letramento, o qual se fundamenta na 

relação entre saber e fazer em múltiplas linguagens e gêneros discursivos buscando promover 

a autonomia intelectual e a capacidade de reflexão dos educandos, de maneira a contribuir 

para sua formação cidadã. (SÃO PAULO – LEM, 2008:42). 

Dessa forma, privilegia-se, nas etapas de escolarização, as atividades de produção oral 

e escrita em que se promova (re)conhecimento de si e do outro por meio das diferentes formas 

de interpretação do mundo. As orientações pressupõem que isso se dê maneira gradual, 

estabelecendo-se, assim, a relação entre os conhecimentos construídos no ensino fundamental 

e aprofundados no ensino médio, o que nem sempre acontecia no que se refere à organização 

dos conteúdos.  

 

2.2.3. - Ciências Humanas e suas Tecnologias e a disciplina de História 

Para a área de Ciências Humanas o documento discute as significativas mudanças 

ocorridas nas últimas três décadas do século passado, em decorrência das transformações 

socioeconômicas, políticas e tecnológicas. 
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Nesse sentido, á área assume um caráter interdisciplinar, haja vista que esta, mediante 

a articulação de diversos saberes no estudo dos seres humanos e suas múltiplas relações, se 

configura pelos conhecimentos produzidos por vários campos de pesquisa. Além disso, 

questões éticas, culturais e políticas são colocadas como objeto de análise das disciplinas das 

Ciências Humanas, em função da aceleração das produções científicas decorrentes da 

sociedade tecnológica. 

Neste sentido, o conjunto desta ciência permite ao estudante compreender questões 

que os afetam como problemas e relações entre sociedades diferentes, bem como do homem 

com a natureza, além de reflexão sobre ações e contradições da sociedade em relação a si e ao 

próprio ambiente.  

No que se refere, especificamente, à disciplina, o documento discute a História como 

sendo uma das mais importantes expressões da humanidade. Face aos objetivos propostos de 

formação do aluno como cidadão e considerando que as bases desta já são trazidas pelos 

alunos e armazenadas em espaços sociais que estes frequentam, a proposta para o ensino de 

História se pauta na compreensão da disciplina como um instrumento  que contribua para que 

o aluno se perceba como integrante de um amplo meio social. 

Assim, centrada no desenvolvimento de capacidade de leitura, reflexão e escrita, 

propõe-se – enfatizando o caráter não dogmático da proposta - que as aprendizagens partam 

do momento presente, ou seja, de situações cotidianas, para “avaliar as influências históricas 

(portanto, sociais e culturais) que condicionam as formas de convivência social” (SÃO 

PAULO – História :43), de maneira que uma nova estética do mundo possa ser concebida no 

espaço escolar.  

 

2.2.4  - A Matemática e as áreas do conhecimento13  

 

A Proposta Curricular reserva um espaço específico para a disciplina de Matemática. 

Essa especificidade da área  objetiva uma abordagem mais adequada de suas possibilidades de 

servir as outras áreas no que diz respeito à transformação de informação em conhecimento e 

não se tornar um tema excessivamente especializado. 

                                                 
13  Os títulos desta seção foram definidos a partir das nomenclaturas do próprio documento 
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O enfoque dado à área de Matemática é justificado pela sobreposição que área sofre 

em alguns de seus aspectos ao ser agregada aos grupos de outras áreas de conhecimento e que, 

embora pareada com a língua materna em termos de linguagem fundamental, uma não pode se 

reduzir à outra em função de existir uma diferença entre a precisão da língua e da matemática.  

Outro fator colocado é a relevância do conhecimento matemático específico para educação 

básica, fundamental em todas as áreas de conhecimento, já que com a consolidação da noção 

de competência todos os conteúdos disciplinares são considerados meios para formação de 

cidadãos e pessoas. Por último, a especificidade da área se coloca como facilitadora na 

incorporação crítica dos recursos tecnológicos para representação de dados e tratamento das 

informações, visando transformar a informação em conhecimento.  

O objetivo da Proposta Curricular é promover a articulação e a interconexão das 

informações de maneira a “produzir visões organizadas da realidade que conduzam à 

compreensão dos significados dos temas estudados.” (SÃO PAULO - Matemática, 2008: 45) 

Dessa forma, a proposta de abordagem dos conteúdos privilegia idéias fundamentais, 

como “proporcionalidade, variação, aproximação, problematização, narrativas, mapas, 

equivalência e ordem”(SÃO PAULO - Matemática, 2008:51), já que estas permeiam todos os 

conteúdos disciplinares. A indicação dos temas objetiva o acesso a um currículo completo. No 

entanto, cabe ao professor o aprofundamento, considerando as circunstâncias, seus projetos, a 

maturidade e interesse dos alunos, em determinados temas, sem eliminar os demais, 

lembrando ainda, que os conteúdos se apresentam considerando a lógica de organização 

espiral.  Assim, em toda a proposta, percebe-se a preocupação em se afastar do padrão 

conteudista da matemática, focando a produção e articulação de idéias, considerando o 

interesse de maneira a consolidar o conceito de formação de cidadãos conscientes. 

 

2.3. - Os Cadernos do Professor e os Cadernos dos Alunos 

 

 Os Cadernos do Professor e os Cadernos dos Alunos configuram-se como as 

orientações para o desenvolvimento das situações de aprendizagem propostas para cada 

disciplina.  

Para esta pesquisa, utilizaremos os Cadernos do Professor e do Aluno respectivamente 

considerando aquele aos quais os professores fizeram maior referência no momento da coleta 

de dados. São eles: 
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Língua Portuguesa – 5ª série do Ensino Fundamental II 

Língua Inglesa – 5ª série do Ensino Fundamental II 

História – 8ª série do Ensino Findamental II 

Matemática – 8ª série do Ensino Fundamental II 

 Os Cadernos são elaborados para serem desenvolvidos por bimestre. O Caderno do 

Professor contém tema, conteúdo, objetivos e procedimentos conforme as situações de 

aprendizagem propostas, bem como a avaliação final e proposta para desenvolvimento de 

situações de recuperação. Na parte inicial do Caderno  são explicitadas, ainda, considerações 

a respeito das orientações sobre os conteúdos dos bimestres.  

Nos Cadernos dos Alunos são apresentadas as situações de aprendizagem, as propostas 

de atividade, exercícios, lição de casa e pesquisa, além das seções que trazem informações 

para ampliação do conteúdo estudado e orientações para desenvolvimento de estratégias de 

estudo. 

Esses Cadernos nos servirão como parâmetro de compreensão dos sentidos-e-

significados dos professores a respeito da prescrição. Ressaltamos ainda, que os referidos 

Cadernos encontram-se na integra em anexo. 

Tendo apresentado e discutido os pressupostos teóricos em que se apóia esse estudo, 

passamos a discorrer sobre a metodologia pesquisa adotada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

CAPITULO 3 -  METODOLOGIA DE PESQUISA  

 Neste capítulo apresento a metodologia adotada, o contexto da pesquisa, os 

participantes, a geração de dados e os procedimentos para análise, finalizando com a garantia 

de credibilidade da pesquisa. 

 

3.1. Metodologia de Trabalho: A Pesquisa Interpretativista 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida com base na abordagem interpretativista, segundo 

Moita Lopes (1994), Erickson (1986), Triviños (1987), dentre outros.  

A referida abordagem pressupõe que a realidade é uma construção mútua entre mundo 

social e indivíduo, ou seja, o mundo social não existe independente do homem e à medida que 

o homem o constrói, é também por ele construído.  

Para Erickson (1986) a pesquisa interpretativista percebe a realidade a partir da 

interpretação do ponto de vista de quem dela participa, ou seja, esta modalidade de pesquisa 

preocupa-se com as escolhas e significados que atores sociais atribuem, conforme Hughes, 

(1990: 96) citado por Moita Lopes (1994: 331) “a si mesmos, aos outros e aos contextos 

sociais em que vivem”. Isso possibilita a construção de diferentes perspectivas dos fenômenos 

da realidade social. Dessa forma, entende-se que o significado é construído socialmente por 

várias vozes em ação e que nelas estão envolvidos aspectos relacionados ao poder, ideologia, 

história e subjetividade (Moita Lopes, 1994). 

Moita Lopes (1994:331), afirma que a interpretação de tais significados não conduz a 

uma única verdade, uma vez que “o homem interpreta e re-interpreta o mundo a sua volta”. 

No mesmo sentido, Erickson (1986:130) entende que cada verdade é única para um professor 

específico, com um determinado grupo de alunos “naquele momento”, “naquele ano”, 

“naquele dia”. 

Em tal abordagem os dados são tratados sob uma perspectiva qualitativa, pois 

conforme Minayo (1994:21-22), a pesquisa de base qualitativa busca entender as relações, os 

processos ou fenômenos específicos, abrangendo o campo dos “significados, aspirações, 

crenças, valores e atitudes”, sendo considerando um enfoque diferenciado para compreensão 

da realidade que não pode ser quantificada.  

 

Assim, nesta linha de pesquisa de base interpretativista, na qual a análise de dados tem 

um enfoque qualitativo, vemos relação com o que Freitas (2003) postula sobre a construção 
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do conhecimento numa perspectiva sócio-histórica, em que o foco está na compreensão do 

fenômeno no seu acontecer, no seu processo de desenvolvimento. 

No contexto sócio-historico, a linguagem possui um papel central, já que é nas 

interações sociais mediadas pela linguagem que homens constroem, destroem e reconstroem 

sentidos-e-significados, o que caracteriza a natureza intersubjetiva dessa forma pesquisa, pois 

como coloca Moita Lopes (1994:332), “é a intersubjetividade que possibilita chegarmos mais 

próximos da realidade dos atores sociais”. 

A intersubjetividade contempla as vozes dos envolvidos na pesquisa e mesmo a 

parcialidade do pesquisador, já que este integra o processo de conhecimento e interpreta os 

fenômenos atribuindo-lhes um significado. Dessa forma, entende-se que os fatos  sociais estão 

relacionados à figura do pesquisador, o que o afasta da pretensão de neutralidade. 

A presente pesquisa está em consonância com tais pressupostos, pois investiga os 

sentidos-e-significados dos participantes que são construídos numa relação dialética. Assim, o 

que os professores de diferentes disciplinas expressam sobre a Proposta Curricular e os 

Cadernos do Professor e do Aluno prescritos pela SEE/SP e seu uso no contexto específico 

desta pesquisa é que dará elementos para a análise dos sentidos-e-significados destes 

professores sobre o referido material e seu uso em sala de aula.  

Creio que essa perspectiva metodológica atende mais adequadamente aos propósitos 

deste estudo, pelo fato de estar centrado em uma análise dos indícios para a compreensão do 

fenômeno investigado, e não apenas na sua descrição. 

  Isto posto, apresento o contexto de pesquisa.  

3.2. - Contexto da Pesquisa 

Nesta seção, descrevo o contexto no qual esta investigação se insere. Inicio com a 

apresentação da escola em que a pesquisa foi realizada e em seguida, faço algumas 

considerações sobre o processo de implementação da Proposta Curricular e os materiais 

didáticos na escola.  

• A Escola 

A pesquisa foi realizada na escola em que trabalho na região de Diadema. A escola 

hoje atende em média 600 alunos por período, sendo, a maioria, moradores da região ou 

bairros vizinhos. A escola possui 17 salas de aula, em uso nos três períodos. Em média, as 

salas comportam 40 alunos e este número pode variar – para mais - em decorrência da 

demanda e exigência da Diretoria de Ensino. Há ainda uma biblioteca que também é utilizada 
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como sala de vídeo e a  sala de computação com pouca disponibilidade de utilização por 

frequentes problemas técnicos nos computadores.  

Seu quadro de funcionários se divide em: 1 diretor, 2  vice-diretores; dois 

coordenadores; 5 serventes e 4 inspetores. O corpo docente é composto 35 professores  

efetivos e 45 em regimes de contratos diversos, não efetivos  (OFA - Ocupante de Função 

Atividade).  

Normalmente, o contato entre os professores acontece entre as trocas de salas, nos 

inícios e términos dos períodos e nos Horários de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), nos 

quais, em sua maioria, discutem-se questões relacionadas às ocorrências administrativas ou 

problemas disciplinares dos alunos. Algumas vezes são colocadas e/ou discutidas nas HTPC, 

questões políticas ligadas às reformas educacionais e administrativas, manifestações, e 

reivindicações pelos professores representantes da APEOESP (Associação dos Professores do 

Estado de São Paulo). 

O contexto socioeconômico da comunidade que frequenta a escola, em sua maioria é 

classe de baixa renda. O entorno da escola dispõe de serviços de policiamento, saúde, 

biblioteca pública, centro cultural, e escola de educação infantil. Possui também todos os 

recursos de infraestrutura como saneamento básico, energia elétrica e pavimentação.  

No que se refere à representação familiar na escola, a figura da mãe é mais presente já 

que o pai, na maioria dos casos, não convive ou não acompanha o desempenho escolar dos 

filhos. Há alunos não têm acompanhamento algum da família devido à necessidade da mãe ter 

que trabalhar e não poder participar da vida escolar do filho. Em muitos casos, os alunos estão 

sob a responsabilidade de tios ou avós.  

Dessa forma, a comunidade escolar se caracteriza como pouco participativa nos 

projetos, eventos, conselho escolar ou até mesmo, nas reuniões de pais e mestres com exceção 

das séries iniciais – 5ª e 6ª séries, por exemplo. Esse fato, de certa maneira, parece contribuir 

para que os alunos pouco representados pelas famílias se sintam desobrigados do 

cumprimento dos deveres escolares. 

 

• O processo de implementação dos materiais na escola 

 Como já colocado anteriormente, o material didático em questão é o material 

unificado de âmbito estadual que acompanha a Proposta Curricular e traz orientações 

metodológicas para o desenvolvimento dos conteúdos.  
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Os professores receberam esse material em maio de 2008 – sem curso de capacitação 

para seu uso - com considerável atraso em relação ao prazo previsto para o início de sua 

utilização, que seria em março. A SEE/SP informou que os materiais também seriam 

entregues aos alunos, fato este que não aconteceu até o momento da primeira entrevista com 

os professores de Português/Inglês e História. Mesmo assim o material foi implementado e 

trabalhado pelos professores ao longo do ano.  

No final do mesmo ano, 2008, alguns professores realizaram um curso denominado A 

Rede Aprende com a Rede14 que abordava questões relacionadas a aspectos teóricos e 

metodológicos da proposta curricular e dos materiais didáticos. No entanto, a participação no 

curso era restrita a alguns professores da Unidade Escolar, escolhidos pelo dirigente da escola, 

em função do número de aulas e por serem professores com cargo efetivo.  

No ano seguinte, 2009, tanto os professores quanto os alunos receberam o material. 

Tendo apresentado o contexto no qual esta pesquisa se insere e as considerações sobre 

o processo de implementação dos materiais, passo a descrever seus participantes. 

 

3.3. Participantes 

Os participantes da pesquisa são três professores que ministram aula no Ensino 

Fundamental II e Médio, em diferentes disciplinas, a saber: História, Português/Inglês e 

Matemática, além da professora-pesquisadora. Os professores foram convidados para 

participar da pesquisa, por serem de diferentes áreas de conhecimento e de fazerem parte de 

um coletivo de trabalho com o qual eu, pesquisadora, mantinha um maior contato. A escolha 

justifica-se também porque em conversas fora de contexto de pesquisa tais professores sempre 

falavam a respeito da Proposta Curricular e dos Cadernos prescritos. Assim, passo a descrevê-

los. 

• Professora de História 

 A participante é formada em História desde 1967. Atua no magistério, especificamente 

na rede estadual de ensino, há 27 anos. 

                                                 
14 O curso A Rede prende com a Rede é uma proposta da CENP (Coordenadoria de Estudos e Normas 
Pedagógicas) para a formação continuada de professores da rede pública de ensino do Estado de São Paulo que 
tem por objetivo possibilitar aos educadores aprofundar os conceitos e teorias que norteiam as Propostas 
Curriculares de cada disciplina, bem como as metodologias indicadas nos materiais de apoio. Disponível em 
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Apresentação/tabid/826/language/pt-BR/Default.aspx. Acesso em 
10/10/2010) 
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 Ao longo de sua atuação na rede estadual participou de diversos cursos na área da 

educação promovidos pela Secretaria do Estado; no entanto, até momento da primeira coleta 

de dados, a participante dizia não ter participado do curso A Rede Aprende com a Rede15.  

A professora normalmente escolhe turmas do Ensino Fundamental II, tantos nos 

períodos da manhã quanto da tarde.  

Devido a sua longa vivência na mesma escola, a professora tem grande conhecimento 

sobre a vida e origem dos alunos, já que muitos deles são filhos de seus ex-alunos.  

• Professora de Línguas  

 Formada em Letras em 2000 e em Pedagogia em 2004, a participante atua nas áreas de 

Português e Inglês. Trabalha na rede estadual há dez anos, em sete dos quais ministrou 

concomitantemente aulas na rede privada.  

 Na escola, contexto da pesquisa, a professora-participante ministra aulas de Português 

para o Ensino Fundamental II, nos períodos matutino e vespertino. No período noturno, no 

ano de coleta de dados, ministrava aulas de Inglês em outra unidade escolar.     

Ainda em relação à sua formação, a participante frequentemente participa dos cursos 

oferecidos pela Secretaria da Educação, tendo inclusive participado do curso denominado 

Rede Aprende com a Rede, que se referia ao material didático em questão. Fez uma viagem 

para fazer aperfeiçoamento em língua estrangeira, além de participar de outros cursos não 

relacionados à área de educação.    

Nesta pesquisa, por ministrar aulas para Português e Inglês por vezes, refere-se a 

especificidades de uma ou outra disciplina, no que concerne ao uso do material.   

• Professora de Matemática 

 A professora-participante é graduada em Matemática desde 1990 e pós-graduada em 

História da Matemática desde 2007. Por falta de tempo, a participante informou não ter 

participado do curso Rede Aprende com a Rede, anteriormente mencionado.  

 Atua no magistério há 16 anos, sendo que destes, 15 foram na rede particular de 

ensino e os últimos 10 também na rede estadual. Atua no Ensino Fundamental II, dividindo 

sua carga de aulas entre os períodos da manhã e tarde.  

                                                 
15 ver cap. 3.2, página 49  
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 Embora a professora resida em local distante da escola em questão, tem um grande 

apreço por ela e pela comunidade escolar, o que faz com que continue escolhendo aulas na 

escola da coleta. O fato de a professora residir distante da escola contribui para o adiamento, 

por diversas vezes, das entrevistas agendadas para coleta de dados desta pesquisa. Várias 

vezes a professora disse que devido aos seus compromissos particulares não tinha tempo 

disponível para  permanecer na escola e conversar comigo.    

• Professora-pesquisadora 

Sou professora da rede pública estadual de ensino desde 2001 e atuo na escola na qual 

esta pesquisa foi desenvolvida há aproximadamente 7 anos, sendo os últimos 4 anos como 

professora efetiva na disciplina de Língua Portuguesa.  

Sou graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia e Letras - Fundação Santo André, 

desde 1998. Por ter a possibilidade de atuar tanto nas disciplinas de Português como Inglês e 

buscando aperfeiçoamento profissional, ingressei no curso de inglês oferecido pela Cultura 

Inglesa destinado aos professores da rede pública o qual, em parceria com a PUC-SP, se 

estendia para outro curso de formação de professor - “Reflexão Sobre a Ação: o professor de 

inglês aprendendo e ensinando”, conforme dito na Introdução deste trabalho. 

Durante a minha participação no curso, passei a refletir  sobre minha prática, buscando 

e questionando as possibilidades de desenvolver um trabalho que fosse realmente significativo 

e que tivesse efeitos práticos na minha vida e na vida dos meus alunos.  

Embora o curso fosse destinado especificamente aos professores de Língua Inglesa, a 

possibilidade de aplicação dos conceitos ali discutidos às outras áreas motivou a mim, como 

professora da rede estadual, a aprofundar-me nos estudos no que se referia às práticas 

pedagógicas no contexto educacional, o que poderia ser viabilizado por meio da pesquisa.  

Assim, ao término daquele curso, matriculei-me no curso de elaboração de Projetos de 

Pesquisa, oferecido também pela PUC/SP na COGEAE, indicado por uma amiga e por uma 

professora que ministrou um dos módulos do curso Reflexão sobre Ação. Em seguida, em 

2008, ingressei no programa do LAEL, onde poderia realizar a pesquisa de meu interesse.  

Este foi o ponto de partida para o desenvolvimento do presente trabalho. 

A seguir, apresento os instrumentos e procedimentos para geração de dados desta 
investigação. 
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3.4. Geração de Dados  

   

Nesta seção, apresento os instrumentos e a situação de coleta dos dados que compõem 

o corpus desse trabalho. 

A coleta de dados ocorreu a partir o 2º. Semestre de 2008, ano da implementação da 

Proposta Curricular, e durante o ano de 2009.  Gravadas em áudio, inicialmente desenvolvida 

por meio de um roteiro de entrevista semi-estruturada ou semi-drigida (RIZZINI et al,  

1992:63), o qual pode ser conferido no anexo 1, a coleta de dados teve como objetivo  

levantar os sentidos-e-significados dos professores a respeito da Proposta Curricular e do 

material didático em questão.  

Segundo Rizzini, Castro e Sarto (1999) a coleta de dados se caracteriza como 

instrumento de conhecimento, que possibilita ao pesquisador ajustá-lo à medida em se 

percebe as particularidades dos participantes e a compreensão destes sobre o que se está 

perguntando. 

Dessa forma, num segundo momento, a entrevista se configurou mais como uma 

conversa em que foram retomadas algumas questões e falas dos participantes, com objetivo de 

ampliar a compreensão dos sentidos-e-significados dos professores, considerando que neste 

momento os alunos também passaram a ter acesso ao material didático.  

Para uma melhor condução da entrevista, na segunda situação de coleta, foi 

disponibilizado a cada professor o material didático ao qual ele havia feito mais referências no 

primeiro momento de coleta.  

 Assim, o corpus desta pesquisa se compõe de seis entrevistas gravadas em áudio, 

sendo duas de cada participante. Ressalto que, por problemas técnicos no aparelho gravador, 

parte de uma das entrevistas (Entrevista 2 – Professora de História) foi perdida.  Por este 

motivo, a entrevista com a referida professora foi refeita com o objetivo de retomar as 

questões discutidas na  gravação perdida. , o que propiciou a discussão de questões que não 

haviam sido abordadas antes.  

Dessa forma, na análise de dados, os excertos que se referem à entrevista da professora 

de História, serão indicadas como Entrevista 2 – Professora de História – que se refere _à 

entrevista da qual parte foi perdida e Entrevista 2a – Professora de História, que se refere à 

entrevista refeita. 

Outra questão importante a ser observada neste trabalho é fato de a Professora de 

Línguas, ministrar na unidade escolar, contexto da pesquisa, apenas a disciplina de Língua 

Portuguesa. Apesar disso, por diversos momentos da entrevista ela faz referencia ao material 
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de Língua Inglesa, em função de ministrar aula dessa disciplina em outra unidade escolar.  Por 

esse motivo, na análise, algumas colocações a respeito do referido material foram 

consideradas relevantes para este estudo. Ressalto que as observações da professora sobre o 

referido material, refletem sua opinião  e independem do contexto de aplicação deste.  

A seguir, apresento um quadro resumo das coletas de dados, especificando datas das 

entrevistas com os diferentes professores das diferentes disciplinas e os objetivos das 

entrevistas. 

Quadro 2 - Resumo da geração de dados 

Participante Data 

 1ª. Entrevista 

Semi-

estruturada 

Objetivo  Data 

2ª.entrevista 

Objetivo 

Professor 

História  

 

 

25/11/2008 Situar os 

participantes a 

respeito da pesquisa; 

levantar os sentidos-

e-significados dos 

professores em 

relação a Proposta 

Curricular e o 

material didático 

unificado e a 

realização das 

prescrições 

06/06/2009 

07/06/2009 

Retomar  as falas 

iniciais dos 

participantes e  

confrontá-las com 

o que haviam dito 

na 1ª. entrevista. 
Professor 

Português/ 

Inglês 

 

  

26/11/2008 08/06/2009 

Professor 

Matemática 

05/01/2009 18/10/2009 

Fonte: dados da professora-pesquisadora 

 

Para realização desta pesquisa foi acordado com a direção da escola e com os 

participantes, que a coleta de dados se daria em momentos oportunos ou fora dos horários de 

trabalho dos professores.  

 As entrevistas foram gravadas e, posteriormente, transcritas de acordo com o proposto por 

Mascurschi (2008) a respeito do nível de detalhamento das transcrições estar vinculado ao 

objetivo do trabalho.  As transcrições foram identificadas de acordo com a ordem cronológica 

dos encontros, ou seja, Entrevista 1 e Entrevista 2. No caso da professora de História, 

conforme já explicado anteriormente, em função da perda de parte da segunda entrevista, 
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outra entrevista foi realizada e será aqui indicada como Entrevista 2a . Os participantes da 

pesquisa têm  nomes fictícios, a fim de preservar sua identidade. Para melhor organização dos 

dados e facilitar o acompanhamento da análise de dados, os nomes fictícios têm como inicial 

a letra que corresponde à disciplina por ele ministrada. Assim temos:  

 
           Quadro 3 – Participantes da Pesquisa 
 

Professora Pesquisadora PP 
Professora de História  Helena 
Professora de Línguas Lídia  
Professora de Matemática Marta 

 
  Os turnos foram numerados em ordem sequencial e, quando parte dos dados afastava-

se do tópico em discussão, optamos por utilizar o recurso de reticências nos excertos 

analisados.  

Foram utilizados também, nos excertos, o recurso do negrito para destacar os trechos 

ou palavras que remetem aos sentidos-e-significados dos professores e os elementos 

extralinguísticos foram colocados entre parênteses duplos, como por exemplo, ((inaudível)), 

((apontou para o livro)). 

 

3.5. Categorias e Procedimentos de análise dos dados 

 

Nesta seção, apresentamos as categorias e procedimentos que foram utilizados para 

análise dos dados coletados. 

Para investigar como professores de diferentes áreas compreendem e utilizam a 

Proposta Curricular e os Cadernos do Professor e do Aluno prescritos pela SEE/SP, nos 

utilizaremos, como categoria de análise sentido-e-significados, ancorada no referencial 

proposto por Vygosty (1934-2001), tomando a palavra como ponto de partida. 

Para o autor, conforme discutido no capítulo teórico, a análise da dimensão da 

consciência humana pode ser realizada por meio do estudo das palavras. Dessa forma, 

podemos depreender o pensamento por intermédio da palavra, já que ela é o meio pelo qual o 

pensamento se realiza. 

Sendo palavra e pensamento de naturezas distintas, muitas vezes as palavras não 

materializam o pensamento de forma plena. Para nos aproximarmos das zonas de sentidos, ou 

seja, a singularidade e subjetividade do sujeito, é necessário um esforço analítico e 

interpretativo dos significados sociais das palavras, ou seja, sentido e significado possuem 

traços inseparáveis (AGUIAR, 2006). Segundo Lessa (mímeo) as categorias sentidos e 
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significados constituem-se numa relação dialética entre o individual e o social entre 

apropriações inter e intrapsicológicas. Na mesma direção, entendendo que os sentidos são 

construídos a partir de significados sociais, os quais, por sua vez, são construídos pelos sentidos 

pessoais, o que torna impossível discuti-los separadamente, adotamos, nesta pesquisa, como em 

outros trabalhos desenvolvidos no Grupo ILCAE, a grafia sentidos-e-significados  

 Assim nesta pesquisa tomamos por base para a análise de dados a linguagem, já que é 

na e pela linguagem que atribuímos sentidos-e-significados ao mundo e a nós mesmos.  

Dessa forma, as falas dos professores podem nos revelar os seus  sentidos individuais 

e os significados sociais a respeito da Proposta Curricular, dos Cadernos do Professor e do 

Aluno e sua utilização. 

Essa concepção de categoria de análise discursiva é apropriada para a presente 

pesquisa, pois possibilita ao analista pontuar os assuntos tratados, bem como depreender 

como esses sentidos-e-significados são constituídos. 

 Para melhor organização, a análise e a interpretação dos dados foram feitas por meio da 

comparação e agrupamento das falas de cada professor participante referente aos assuntos 

discutidos, categorizados em grupos de sentidos-e-significados. 

 No que se refere aos sentidos-e-significados sobre as orientações metodológicas, para 

melhor situarmo-nos em relação à compreensão e ação do participante, por vezes, recorremos aos 

cadernos dos professores e/ou dos alunos. Dessa forma, na análise será traçado um paralelo 

entre as orientações contidas nesse material e as falas dos participantes.  

É importante mencionar que a análise de dados se deu de maneira não linear, e foi 

organizada a partir da pertinência e relevância dos assuntos em discussão. Dito de outra 

forma, para categorização dos sentidos-e-significados foram consideradas as falas mais 

recorrentes, que respondiam a pergunta de pesquisa, independentemente da ordem 

cronológica e das sequencias das realizações linguísticas que ocorreram nas entrevistas, sendo 

observadas as escolhas lexicais dos participantes.  Dessa forma, os temas mais frequentes 

foram agrupados conforme suas relações semânticas e organizados em grupos de sentidos-e-

significados.     

A seguir apresentamos um quadro resumo dos procedimentos de análise:  
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Quadro 4 - Resumo dos procedimentos de análise 

Pergunta de 

Pesquisa 

Dados 

considerados 

para análise 
 

Categorias de 

Análise de 

dados  

Base Teórica 

para discussão 

dos dados  

Documentos  

de Prescrição 

ao quais se 

referem 
Quais são os 

sentidos-e-

significados de 

professores de 

História, Línguas e 

Matemática a 

respeito da 

Proposta 

Curricular e dos 

Cadernos do 

Professor e do 

Aluno prescritos 

pela SEE/SP? 

Entrevistas  1 e 

2 com os 

professores  de 

História, 

Port/Ingl e 

Matemática 

- Sentidos-e-

Significados  

 

 

 - Trabalho 

Prescrito e 

Realizado 

 

 - Saber local e 

global 

 

 - Afetividade 

/emoções  

- PCN; 

- Proposta 

Curricular 

- Material aluno/ 

professor 

 

 

 

 Para melhor compreensão do procedimento de análise apresento um recorte dos dados 

referente à Entrevista 1 – Professora Helena - História, no qual analiso os sentidos-e-

significados sobre unificação da Proposta Curricular e os Cadernos do Professor e do Aluno 

prescrito pela SEE/SP.  

 

Quadro  5 -  Exemplo de análise: excerto 1 – Professora de História 

 Realização Línguistica Esquematização dos sentidos-e-

significados 

1- PP: Então, professora, é sobre o material, tanto a Proposta 

Curricular – o caderninho preto, o plano anual – quanto ao 

material didático de sala de aula. Eu gostaria de saber o que a 

senhora está achando de ter uma Proposta anual unificada 

para todo o estado? 

2 - PE: Por ela ser a proposta para o estado eu achei ótimo, 

que aí o aluno se transfere e a matéria é a mesma. (...)No 

meu caso que sou de história, a matéria é muito longa, 

extensa, então a proposta dá uns limites, então eu acho bom. 

 

 

Proposta Curricular/Material didático 

 

 Padronização dos Conteúdos  

• Continuidade para os alunos  

• Conteúdos delimitados 
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Você não precisa escolher os pontos, os conteúdos, já estão 

lá é só você desenvolver, nesse ponto eu achei bom. Agora 

tem um problema: nós temos muitos livros, a escola recebe 

muitos livros então eu to adequando a proposta aos livros que 

eu tenho. Eu não uso aquele material lá...  a... aquelas... 

aqueles textos de lá, porque eu também não tenho 

condição nem de passar na lousa, nem de xerocar. Então 

eu uso os livros que estão aqui disponíveis na escola e trato 

o tema que foi escolhido na proposta. Então, é isso que eu 

to fazendo. 

Problemas na Aplicação 

• Falta de recursos  

• Muitos livros  

• Falta articulação 

Material/livro 

 

 

   

Conforme podemos perceber no quadro acima, os sentidos-e-significados foram 

definidos a partir das escolhas lexicais dos participantes. No momento da análise serão 

apresentadas e consideradas as falas dos participantes de diferentes disciplinas no que refere 

aos sentidos-e-significados correlatos que aparecerão em destaque nos excertos. 

Isto posto, passemos ao capítulo de análise e discussão dos dados. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

Neste capítulo, apresento a análise e discussão dos dados, apoiada nos pressupostos 

teórico-metodológicos adotados nesta pesquisa, objetivando responder a pergunta de pesquisa 

que retomamos a seguir: 

 

 Quais são os sentidos-e-significados dos professores de História, Línguas e 

Matemática a respeito dos documentos e a utilização dos Cadernos prescritos pela 

SEE/SP?   

 

A análise dos dados centra-se, conforme apresentado no capítulo metodológico, na 

categoria sentidos-e-significados. Seu  foco principal é a discussão dos sentidos-e-significados 

dos professores sobre a Proposta Curricular, sobre os Cadernos prescritos pela SEE/SP e 

sobre seu uso em sala de aula. 

Para compreensão do objetivo da investigação, os sentidos-e-significados foram 

identificados e agrupados pela interdependência semântica, considerando-se seja a 

similaridade, complementariedade ou contraposição das informações fornecidas pelos 

participantes. Dessa forma, a análise dos dados foi organizada a partir dos sentidos-e-

significados sobre a Proposta Curricular e os Cadernos do Professor e do Aluno que foram 

recorrentes nas falas dos professores das diferentes disciplinas. Estes sentidos-e-significados 

emergiram por meio das escolhas lexicais dos professores participantes ao falarem sobre a 

Proposta, Cadernos e sua aplicação.   

A análise das entrevistas revelou grupos de sentidos-e-significados, que foram 

nomeados a partir da própria fala dos participantes.  

Dessa forma, este capítulo foi organizado em três seções que se referem aos grandes 

grupos de sentidos-e-significados sobre a Proposta Curricular e os Cadernos do Professor e do 

Aluno, que percebemos nos dados. Entretanto, antes de passar a discussão dos grupos de 

sentidos-e-significados, é importante fazer a análise de alguns excertos das falas dos 

professores sobre o a relação que estes fazem entre Proposta Curricular e os Cadernos dos 

Professores e Alunos.  

Assim teremos:  
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Quadro 6 – Grupos de Sentidos-e-significados       

4.1. - Proposta Curricular e os Cadernos do Professor e Aluno 
4.1.1.- Estabelecimento de Conteúdos para o Estado 
4.1.2-  Problemas na aplicação dos materiais prescritos  
4.1.3.-Abordagens e Orientações metodológicas  

 

Os grupos apresentados acima, em alguns momentos, se desdobram em outros  

sentidos-e-significados recorrentes e/ou correlatos identificados nas falas dos professores, 

que, por essa razão, serão discutidos conjuntamente no momento da análise. 

A seguir, apresento a análise dos excertos das falas dos professores discutindo a 

relação que estes fazem entre a Proposta Curricular e os Cadernos prescritos pela SEE/SP.  

4.1. Proposta Curricular e os Cadernos Professor e Aluno  

Iniciamos agora a discussão dos sentidos-e-significados dos professores sobre a 

relação entre a Proposta Curricular e os Cadernos do Professor e do Aluno. Essa relação os 

materiais feita pelos professores demonstra que eles parecem não diferenciar um material do 

outro. Vejamos os excertos que se seguem: 

Excerto 1 – Entrevista 1-  Professora de Línguas  

1-PP: O que você esta achando da proposta curricular? 

(...) 

6 – Lídia: Bom, a proposta de língua portuguesa, na minha opinião, eu não gostei muito, 

principalmente das 5º séries, uma das minhas salas este ano, porque os textos trabalhados são 

extensos, cansativos. 

 

No trecho destacado percebemos que  Lídia  inicia sua fala pontuando que o comentário será 

em relação à “Proposta de Língua Portuguesa” no entanto, expõe sua opinião sobre o Caderno do 

Professor dizendo que os textos são “extensos e cansativos”.   

 Tais sentidos-e-significados a respeito da extensão dos textos dos materiais se repete na fala da 

professora de História, como podemos ver no excerto a seguir: 

 

Excerto 2 – Entrevista 1-  Professora História 

11- PP: E ter essa proposta tem  ajudado? Pelo que a senhora falou ...tá ajudando, tá sendo mais 

produtivo? 

12 - Helena: Então o único problema são os textos que são bons, mas a gente não tem condição de 

passar na lousa, nem de xerocar, então eu uso o livro, mas eu gostaria de ter essa revistinha junto. 
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A professora Helena, assim como a professora Lídia, ao ser questionada sobre a 

Proposta Curricular fala sobre o material didático como vemos no trecho em destaque.  No 

caso da professora de matemática, a princípio, percebemos que há opinião distinta sobre os 

materiais, como vemos a seguir:   

 

Excerto 3 – Entrevista 1-  Professora de Matemática   

1-PP: Então, primeiro o que você está achando da proposta, de ter um conteúdo unificado para o 

Estado? 

2 – Marta : Eu acho válido, tem que ter mesmo se não fica muito jogado, nê? Mas eu não concordo 

com a:: ... eu não acho que aquela apostila seja algo novo. Acho que deveria ser trabalhado... deveria 

ter uma proposta, só que não da maneira que está sendo feita.  

 

Marta diz que acha boa a unificação dos conteúdos e em seguida aponta para o que considera 

um problema do material, referindo-se a ele como apostila. Diz que ele não traz inovações. Na 

sequência, porém, a participante volta a mencionar a “proposta” dizendo que apesar de considerá-la 

necessária, acha que deveria ser apresentada de outra maneira.  

Nos excertos percebemos que ao comentarem sobre a Proposta Curricular, (que traz 

esclarecimentos a respeito dos objetivos de cada área de atuação, além dos conteúdos a serem 

desenvolvidos durante o ano de acordo com a série) e sobre o Caderno do Professor, (que traz 

orientações metodológicas para desenvolvimento dos conteúdos previstos na proposta 

curricular), os professores tomaram um pelo outro. As considerações das professoras 

aparentemente demonstram que estas não diferenciam os dois tipos de documentos, Proposta 

Curricular e Cadernos, considerando ambos como prescrições.  

 Os sentidos-e-significados apresentados pelas professoras aparentemente demonstram 

que elas entendem que os materiais estão relacionados, parecendo, no entanto, haver um 

distanciamento das especificidades de cada material. Esse fato pode ter impacto na utilização 

dos materiais, pois aparentemente as professoras demonstram não entender a orientações do 

Cadernos do Professor como um documento que estabelece as bases para atender os 

princípios da Proposta Curricular (SÃO PAULO, Caderno do Professor, LP 2008:6) 

Passemos agora a análise do primeiro grande grupo de sentidos-e-significados. 
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4.1.1.  Estabelecimento de Conteúdos para o Estado  

 

Os sentidos-e-significados dos professores sobre o estabelecimento dos conteúdos para 

o Estado de SP compreendem sentidos-e-significados que são recorrentes e correlatos e por 

esta razão serão discutidos conjuntamente. São eles:  

  

•  Delimitação dos conteúdos 

•  Continuidade do desenvolvimento dos conteúdos 

 

Alguns fatores têm sido apontados como entraves para o desenvolvimento do ensino-

aprendizagem e das atividades em sala de aula, entre eles, a falta de continuidade dos 

conteúdos para as diferentes séries. Fator que faz com que muitos fiquem sem o que poderia 

se considerar como um mínimo comum a todos os alunos da escola pública do Estado 

A falta do estabelecimento de tal continuidade de conteúdos contribui para que haja 

certa heterogeneidade no que é desenvolvido em cada série e tem impacto tanto na atuação do 

professor quanto na aprendizagem dos alunos. O estabelecimento de tais conteúdos é  

supostamente percebido como solucionado pelos professores participantes da pesquisa com a 

Proposta e os Cadernos.  

Os professores entrevistados demonstram ser favoráveis à Proposta Curricular 

unificada no que concerne à delimitação dos conteúdos a serem desenvolvidos, uma vez que 

isso possibilita a continuidade do desenvolvimento dos conteúdos e, consequentemente, 

reflete na aprendizagem dos alunos que podem ter uma sequência no conteúdo programático, 

já que se pressupõe que todos os professores trabalharão o mesmo conteúdo. 

Isto pode ser visto nos excertos que se seguem:  

 

Excerto 4 – Entrevista 1 – Professora de História       

1- PP: Então, professora, é sobre o material, tanto a proposta curricular – o caderninho preto, 
o plano anual  – quanto ao material didático de sala de aula. Eu gostaria de saber o que a 
senhora está achando de ter uma proposta anual unificada para todo o estado? 
2 - Helena: Por ela ser a proposta para o estado eu achei ótimo, que aí o aluno se transfere e 
a matéria é a mesma. (...)No meu caso que sou de história, a matéria é muito longa extensa, 
então a proposta dá uns limites, então eu acho bom. Você não precisa escolher os pontos, 
os conteúdos, já estão lá é só você desenvolver, nesse ponto eu achei bom. (...) 
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Percebe-se no excerto 1, pela presença do verbo opinativo nos trechos “(...)eu achei 

ótimo”, “(...)eu acho bom(...)”, bem como no emprego dos adjetivos “bom, ótimo”, a 

avaliação da professora favorável à proposta e pela inscrição do eu no enunciado ou termos 

que remetem a ela própria como “(...)No meu caso (...)”, o comprometimento com esta 

avaliação.  

Percebe-se que na visão da professora a unificação dos conteúdos beneficia os alunos 

que precisam ser transferidos para outras escolas, como podemos ver no trecho “(...) que aí o 

aluno se transfere e a matéria é a mesma(...).”. Essa visão parece estar de acordo com dos 

objetivos explicitados na proposta curricular para que as escolas estaduais funcionem de fato 

como uma rede,  que é garantir a todos uma base comum de conhecimentos e competências 

(SÃO PAULO, 2008:8). 

Ainda no mesmo excerto, a participante Helena ressalta a contribuição da Proposta em 

relação à delimitação dos conteúdos a serem desenvolvidos, mencionando que “(...)a 

Proposta dá uns limites(...)”, já que esta era uma das dificuldades vivida pelos professores 

da área como aparece na fala da participante caracterizando a matéria como “(...) muito 

longa, extensa(...)”. 

A avaliação de que o material facilita e padroniza a atividade dos professores é 

evidenciado pela fala da professora no uso do você genérico seguido dos termos em destaque 

em “você não precisa escolher os pontos (...) é só você desenvolver”, o que nos leva a 

inferir que, de certa maneira, a professora se sente aliviada de não ter que assumir a  

responsabilidade de definir o que é relevante ao aprendizado do aluno no que concerne aos 

conteúdos de sua disciplina.   

No mesmo sentido os professores das outras áreas, participantes da pesquisa, 

demonstram ser favoráveis à proposta curricular unificada, como podemos ver no exceto a 

seguir:  

Excerto 5 – Entrevista 1 – Professor de Línguas 

PP: O que você está achando do fato de ter uma proposta curricular unificada para o Estado? 
Lídia: Eu acho positivo, eu acho positivo. Por mais que tenha os regionalismos que a gente 
conhece... mas aí cada professor pode diferenciar em algumas...alguns textos, algumas 
coisas. Mas eu acho importante até pela idéia de que o aluno tenha que se transferir... 
para o interior , ele vai encontrar .... não vai pegar uma coisa totalmente fora da matéria, 
né? 

 Nesse excerto vemos que Lídia também vê como positiva a proposta e o material e da 

mesma forma que Helena, argumenta que eles possibilitam que todos os alunos tenham as 
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mesmas bases, como vemos no trecho: “eu acho importante até pela idéia de que o aluno 

tenha que se transferir(...) não vai pegar uma coisa totalmente fora da matéria”. 

Segundo ela não importa a região na qual o aluno estuda e se ele muda de uma para outra, 

pois ele terá sempre um mesmo norte. 

Entretanto, é importante ressaltar que a professora mostra que são necessárias algumas 

adequações e que o professor deve estar atento a essa necessidade “mas aí cada professor 

pode diferenciar em algumas...alguns textos, algumas coisas.”  

Observando a fala da professora, podemos inferir que esta parece acreditar que cabe ao 

professor perceber as particularidades do contexto de aplicação e adequar os materiais 

conforme a necessidade, ou ainda, tomando-os como ferramenta (AMIGUES, 2004), 

modificá-los para ganhar maior eficácia. Essa consideração feita pela professora Lidia 

aparentemente refere-se ao que Canagarajah (2005) denomina de saber local, que consiste nas 

adequações realizadas pelos professores em sua prática para alcançar os objetivos de ensino-

aprendizagem considerando o contexto de aplicação em que ele e seu aluno estão inseridos. 

Nesse sentido, podemos dizer que a professora Lídia considera que os professores 

devam ter uma ação flexível conforme indicado nos PCN que foram desenvolvidos como um 

parâmetro, um caminho que pode ser percorrido de diferentes maneiras considerando a 

diversidade cultural do país (BRASIL, Introdução 1998:50) .  

 Ainda com relação aos sentidos-e-significados em relação à padronização dos 

conteúdos, vemos que a professora de Matemática também se mostra favorável, conforme 

excerto a seguir: 

 Excerto 6 – Entrevista 1 – Professor de Matemática  

1-PP: Então, primeiro o que você está achando da proposta, de ter um conteúdo unificado para 
o Estado? 
2 - PE: Eu acho válido, tem que ter mesmo senão fica muito jogado, nê? (...) 
  

 Embora esse breve comentário não tenha sido retomado ao longo da entrevista, a 

participante, nos dizeres em destaque, tenta deixar claro, por meio de uma afirmação seguida 

de uma sentença explicativa, como as prescrições são significativas para atividade dos 

professores, já que estas norteiam suas ações (SOUZA-E-SILVA, 2004). Percebe-se nos 

excertos, pelos verbos opinativos e pelas escolhas lexicais das professoras: “ótimo, positivo, 

válido” uma avaliação positiva no que diz respeito a ter uma proposta que unifique os 

conteúdos em âmbito estadual. 
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 Com base nas falas das três professoras podemos dizer que os sentidos-e-significados 

que têm sobre a Proposta unificada, no que se refere à especificação e à padronização dos 

conteúdos para a rede, indicam  ser ela um instrumento   necessário para garantir a todo e 

qualquer aluno independentemente da sua turma e do local de sua escola, o direito de igual 

acesso aos conhecimentos indispensáveis para construção da cidadania, segundo vimos na 

discussão dos PCN.   

Esse posicionamento parece apontar, dessa forma, para o compartilhamento dos 

significados sociais sobre os fatores que dificultam o trabalho do professor e causam impactos 

no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, tais como: a desconformidade e 

descontinuidade de conteúdos trabalhados por escola e séries que contribuem para uma 

grande heterogeneidade em relação aos níveis de aprendizado dos alunos.  

 Nos discursos das professoras podemos notar também que estas consideram a 

importância da regulação de seu trabalho, por meio dos documentos oficiais, em benefício do 

aluno. 

Isso nos remete as discussões apresentadas na fundamentação teórica segundo Souza-

e-Silva (2004), sobre os coletivos de trabalho aos quais os professores pertencem. Esses 

coletivos de trabalho, sejam dos professores da disciplina, sejam dos professores da classe ou 

ainda, nesse caso, um coletivo mais amplo, o da profissão (ESPINASSY, 2003) citado por 

Amigues (2004) é que garantirá que a prescrição oficial, no que diz respeito ao 

desenvolvimento dos conteúdos definidos para as séries, seja realizada junto aos alunos.    

Então, considerando as questões discutidas nessa seção em relação a uma proposta 

unificada prescrita aos professores podemos afirmar que os sentidos-e-significados expressos 

pelos professores mostram que as prescrições contribuem para organização e facilitam o 

trabalho do professor. Esse fato, no entanto, não retira  do professor a responsabilidade de 

analisar e tomar decisões levando em conta a situação concreta de trabalho, o que inclusive 

está previsto nos documentos prescritores.  

Passemos agora para a análise dos sentidos-e-significados referentes à questão da 

aplicação dos materiais prescritos. 

 

4.1.2  Problemas na aplicação dos Cadernos  

 

Nesta seção serão analisados os sentidos-e-significados que os professores veem como 

envolvidos na aplicação dos Cadernos que acompanham a Proposta Curricular. Ressalto que, 
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como na seção anterior, os sentidos-e-significados sobre os problemas na aplicação dos 

cadernos são recorrentes nas falas dos professores, por isso serão discutidos conjuntamente. 

Passemos a eles: 

 

• Falta do material didático para os alunos 

• Falta de articulação entre material e o livro didático  

 

Antes de iniciarmos a análise, é importante lembrar, conforme mencionado no 

Capítulo Metodológico, que na fase inicial do projeto, na qual foi realizada a primeira 

situação de coleta, o material didático foi entregue apenas ao professores. Como consequência 

desse tipo de distribuição limitada aos docentes, as professoras ressaltaram a dificuldade de  

desenvolver as atividades propostas em função da falta de recursos, como podemos ver no 

Excerto 7: 

Excerto 7 – Entrevista 1 – Professor de História       

2 - Helena Por ela ser a proposta para o estado eu achei ótimo... (...)Agora tem um 
problema: nós temos muitos livros, a escola recebe muitos livros. Então eu to adequando 
a proposta aos livros que eu tenho. Eu não uso aquele material lá...  a... aquelas... aqueles 
textos de lá, porque eu também não tenho condição nem de passar na lousa, nem de 
xerocar. Então eu uso os livros que estão aqui disponíveis na escola e trato o tema que foi 
escolhido na proposta. Então, é isso que eu to fazendo.  

 
A professora Helena manifesta a impossibilidade de se trabalhar com os textos 

sugeridos no material, como vemos no trecho: “Eu não uso (...) aqueles textos de lá, porque 

eu também não tenho condição nem de passar na lousa, nem de xerocar”. Embora não 

mencionado pela professora, podemos inferir que os motivos pelos quais a professora se sente 

impossibilitada de utilizar os textos do material didático estão relacionados a  extensão e 

quantidade dos textos, já que a disciplina por ela ministrada (História) contempla os estudos 

de textos narrativos e documentos históricos.   

No excerto a fala professora demonstra que a falta de material a obriga buscar 

alternativas para o cumprimento da sua atividade. Antes, porém, de explicar a alternativa por 

ela encontrada, a professora aponta um problema, como vemos inscrito na sua fala   

“(...)Agora tem um problema: (...) a escola recebe muitos livros”. Esse fato faz com que 

ela passe a articular os dois materiais, de maneira a adequá-los, como podemos ver no trecho 

“eu to adequando a proposta aos livros que eu tenho (...)” 

Na sequência, Helena explica como se dá essa articulação: “Então eu uso os livros 

que estão aqui disponíveis na escola e trato o tema que foi escolhido na proposta(...)” 
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Percebemos que a alternativa encontrada pela docente aparentemente soluciona as questões 

por ela apresentadas. A articulação dos materiais feita pela professora parece indicar que os 

conteúdos propostos serão desenvolvidos.  

Observando a descrição da professora sobre suas ações, podemos afirmar que ela age 

com certa autonomia e realiza uma adequação para atender os objetivos da Proposta 

Curricular no que se refere ao cumprimento dos conteúdos. Isso aparentemente está 

relacionado com experiência adquirida ao longo de sua prática, na qual ela se apoia para  

realizar, baseada em atividades já realizadas ou situações vividas, a reorganização da 

atividade ou adequações para enfrentar eventuais problemas (SOUZA-E-SILVA, 2004; 

SCHWARTZ, 1997).     

No entanto, a articulação realizada pela professora não contempla as orientações 

metodológicas que permeiam os Cadernos do Professor e do Aluno como podemos ver nos 

excertos a seguir:     

 

 

Excerto  8  - Entrevista 1 – Professora de História  

24 - PP: Isso com relação a proposta, agora com relação aos cadernos. Por que, pelo menos em 

Português , eles dão quase que passo a passo  do que fazer  e de como fazer. Em história acontece isso 

também? 

(...) 

27 -Helena: É:: Em história também fala comente um texto, leia com eles, veja o:: o problema do 

vocabulário. Tudo isso eu fiz no jornal (nota rodapé: refere-se ao material distribuído para alunos e 

professores que tinha como objetivo a  recuperação das aprendizagens. Esse material foi recebido por 

alunos e professores, anteriormente ao materiais Prescrito pela SEE-SP), agora no livro fica mais 

complicado é o :: eu não faço isso não. Eles leem sozinhos e trabalham sozinhos. Aquele livrinho 

lá do::, aquelas instruções lá, eu não dei muita bola. ((aponta para o gravador e fala com voz 

baixa)). Eu faço do meu jeito. (...)Mesmo porque há coisas que não dá para fazer em sala de aula. 

A realidade é uma e a proposta é outra (...)  

 

 

A professora inicia sua fala mencionando algumas orientações contidas nos materiais 

didáticos, tais como “(...)comente um texto, leia com eles, veja o:: o problema do vocabulário 

(...)”.  O comentário da professora Helena parece demonstrar que ela tem conhecimento das estratégias 

sugeridas para o desenvolvimento do conteúdo. Entretanto, o uso do livro didático, na sua avaliação, 



67 
 

inviabiliza a prática sugerida, o que leva professora a uma total ruptura com a prescrição no que se 

refere a orientações metodológicas. 

Podemos observar que a adequação que a professora diz realizar configura-se como uma 

substituição do material didático. Na sequência, a professora expõe sua posição em relação às 

“instruções” contidas no material e  suas escolhas lexicais no trecho “(...)não dei muita bola (...)” 

aparentemente demonstram certo descaso em relação as orientações metodológicas. Percebemos, ainda 

que em sua prática ela decide a maneira sobre como desenvolver a atividade, o que parece evidenciar a 

sua visão de ensino-aprendizagem,  de que o aluno pode trabalhar de maneira mais individualizada.  

Nesse sentido, ela parece não concordar com o papel  do professor de agir  como par mais competente 

para os alunos (Vygotsky, 1934-2001). Conforme discutido no capítulo teórico, é importante que no 

ambiente escolar se criem espaços de construção compartilhada de conhecimento (Newman & 

Holzman, 2002). No entanto, ao organizar a atividade de maneira que os alunos possam trabalhar 

sozinhos, a professora parece não considerar a possibilidade de os alunos aprenderem por meio de sua 

mediação ou dos colegas. 

  É importante observar que a justificativa da professora Helena para tal posição nos remete às 

recorrentes discussões sobre a dicotomia entre teoria e prática. Na avaliação da docente, não é possível 

realizar em sala de aula algumas das sugestões dos Cadernos, e isso se dá em função da realidade do 

contexto no qual ela se insere ser diferente  daquele projetado pelo material didático. 

Os sentidos-e-significados expostos pela professora no que se refere às articulação dos 

materiais prescritos com o livro didático em função da falta de tais materiais para os alunos nos faz 

refletir sobre as discussões de Clot (1999) citado por Amigues (2004) sobre o trabalho real, que  

compreende além da atividade realizada, as atividades não realizadas por impedimentos, abstenção, 

suspensão da realização da tarefa etc. Esse fatores estariam relacionados às situações de trabalho.  

Sendo assim, podemos inferir que o trabalho realizado pela professora se distancia do trabalho 

prescrito por, aparentemente, estar relacionado a uma situação concreta de atividade, que não foi 

contemplada na proposta.  

Essa necessidade de procurar outros meios para trabalhar sem o material prescrito 

também está presente na fala da professora de Línguas, conforme vemos no seguinte excerto: 
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Excerto 9 – Entrevista 1 - Professora de Línguas  

11 - PP: Você nem tentou colocar, usar em vídeo, ou algum outro recurso?  

(...) 
14 – Lídia:  Na verdade eu usei as figuras assim.. falando com eles, mostrava para eles, 
passava nas mesas, que é meio pobrinho assim, né? Na verdade, a minha opinião sobre 
inglês, é que inglês é uma matéria que deveria ter um livro didático... aliás, na verdade todo 
esse material que a gente recebeu, eu tinha uma grande esperança no começo do ano, né! 
Quando ia vir esse material, por causa até mesmo do jornal que veio um para cada aluno. A 
minha grande esperança era que viria... tudo fosse apostilado como nas escolas 
particulares que funciona é interessante. Pro aluno ter seu material em mãos, poder trabalhar 
nele. De preferência uma um material que não fosse reutilizável. Que não pudesse ser 
reutilizado. Que ele pudesse escrever nele, principalmente de inglês, porque inglês se você 
ficar passando as coisas na lousa os alunos podem copiar com ... né? Não entender sua 
letra e tudo mais ... Se for xerocar tudo, você fica louca e... e... tem, muitos textos muitos 
extensos de inglês para trabalharem ... 
(...) 

I:Então eu achei é::: que o material empobreceu as minhas aulas este ano por conta de eu 
ter que passar muito mais coisa na lousa, fazer muito mais leituras extras assim com 
eles... não  ter né?... Ou eu cuidava, ou prestava mais atenção no material, ou prestava 
mais atenção no uso, no livro didático que eles receberam que tava lá na mão deles, uma 
tentação para usar né? Mas focando no material, então eu perdi muito tempo com essa... 
com como  passar esse material para os alunos, por causa da falta de recursos também. 

 

 

Nos trechos destacados no início do turno 14, é possível perceber pelo uso dos termos 

“meio pobrinho, empobreceu as minhas aulas”, os sentidos negativos explicitados pela 

professora em relação à qualidade de sua aula e o resultado da adaptação por ela feita. Isso, 

aparentemente, acontece em razão do uso excessivo da lousa e pela falta de recursos que 

possibilitassem um melhor aproveitamento da aula como vemos em sua fala: “(...) por conta 

de eu ter que passar muito mais coisa na lousa, fazer muito mais leituras extras (...)”. 

 Dessa forma, podemos perceber que, para desenvolver a atividade proposta, Lídia, 

assim como a professora Helena, busca alternativas e faz as adequações que aparentemente 

são as que estão ao seu alcance, como podemos ver no trecho: “(...) eu usei as figuras assim,  

falando com eles, mostrava para eles, passava nas mesas(...)”.  

 Podemos perceber ainda no mesmo trecho, pela colocação da professora:  “(...) Se for 

xerocar tudo, você fica louca e... e... tem, muitos textos muito extensos de inglês para 

trabalharem ....(...)” na iniciação da frase por meio da conjunção condicional, as dificuldades 

enfrentadas na busca de alternativas para solução do problema da falta de material. Esse fato 
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parece provocar na professora um certo desnorteio evidenciado na expressão  “(...) você fica 

louca (...)”.  

A docente comenta ainda que despendeu muito tempo em função das dificuldades 

ocasionadas pela falta do material e pelas possíveis alternativas para a resolução da questão, 

como vemos no trecho: “(...) eu perdi muito tempo com essa... com como  passar esse 

material para os alunos (...)”. Isso nos leva inferir que aparentemente tais fatores afetaram o 

desenvolvimento das atividades. 

Outra questão também presente na fala da professora Lídia é  do uso  do material e 

livro didático concomitantemente. A professora enfatiza como se dá essa relação “(... )ou 

prestava mais atenção no material, ou prestava mais atenção no uso, no livro 

didático(...)”. Podemos perceber no trecho que a professora não tem clareza sobre qual 

material priorizar, o que parece demonstrar que a utilização dos dois materiais, ao mesmo 

tempo, é uma ação difícil de ser executada por ela.  

É importante observarmos ainda que a professora manifesta um sentimento que 

aparentemente refere-se às expectativas que ela tinha em relação à implantação do projeto da 

SEE/SP, no que se refere à distribuição dos materiais didáticos, como vemos trecho: “A 

minha grande esperança era que viria... tudo fosse (...)”. O sentimento explicitado pela 

professora e as questões por ela apresentadas em relação à realização de sua atividade sem 

que os alunos tenham os referidos materiais remete-nos aos estudos de Vygotsky (1925-2004)  

a respeito da influência dos fatores internos e externos nas  emoções. Segundo o autor, 

conforme discutido na fundamentação teórica, as emoções provêm da singularidade do 

indivíduo na relação com seu meio social e podem provocar reações positivas ou negativas 

em função da necessidade ou não deste se adaptar ao ambiente. Nesse sentido o autor coloca 

que a emoção modifica o pensamento. Este por sua vez, influencia o comportamento.  

Então, podemos afirmar que os sentidos-e-significados dos professores aqui expostos 

decorrem do fato de o Caderno do Aluno ter sido entregue, o que  pode ter impacto tanto na 

atuação do professor quanto na aprendizagem dos alunos. 

Sendo assim, passemos a analisar o trecho seguinte que se refere ao segundo encontro 

com a professora, ocasião em que os alunos já tinham recebido o material.  

 

 

 

 

 



70 
 

 

Excerto 10 – Entrevista 2 - Professora de Línguas 

1 -PP: (...) eu quero saber o que é que você esta achando agora que os alunos têm os 
cadernos, como é que está o seu trabalho e o deles também? 
4 - PE: É, então, eu lembro que uma das coisas que eu mais tinha reclamado é que o material 
só veio pra gente, os professores, e não pros alunos e que eu acharia muito bom se viesse né 
se os alunos tivessem também ia acelerar o processo e tudo mais e realmente eu gostei de 
ter vindo, gostei do fato, de eles terem recebido o material. 
(...) 
139 -PE: (...) Agora com a vinda disso aqui, realmente melhorou bastante, acho que eu 
passei assim umas três vezes coisas na lousa, mas alguns acréscimos, mas de jeito 
nenhum textos, porque aqui já traz alguns, até eu gostaria de acrescentar alguns, mas não 
daria tempo, mas eu não achei que empobreceu não. Agora ficou bom, também não 
enriqueceu, né, 
  

A fala da professora Lídia nos remete a outro momento, o da implementação do 

projeto, no qual os alunos passaram a receber o material, algo almejado pela professora. No 

trecho: “É, então, eu lembro que uma das coisas que eu mais tinha reclamado é (...)” 

percebemos a retomada da questão discutida anteriormente. O uso das estruturas lexicais 

“(...)realmente gostei de ter vindo, gostei do fato de eles terem recebido o material (...)”, 

parecem demonstrar satisfação com acesso dos alunos aos materiais, diferentemente do 

momento anterior. 

 Nesse sentido, podemos observar que um fator externo, a entrega do material, parece 

ter afetado positivamente a professora influenciando sua motivação para o desenvolvimento 

do trabalho (VYGOTSKY, 1925-2004), o que sem dúvida tem impacto na maneira como ela 

ensina e como os alunos aprendem. 

Nota-se nos trechos destacados que a professora reconhece que a disponibilização dos 

materiais viabiliza e facilita o desenvolvimento do trabalho. Percebemos, com base nas 

colocações da professora, seu reconhecimento de que a aula passou a ficar mais produtiva 

com uso desses materiais pelos alunos, É possível inferir, dessa forma, que os materiais 

distribuídos aos alunos se configuram como uma forma de apoio ao seu trabalho, além de 

influenciar organização de sua aula. (SÃO PAULO, 2008:8) 

 Compartilhando a mesma opinião, a professora de História avalia positivamente o 

acesso dos alunos ao material, como podemos perceber no trecho a seguir: 
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Excerto 11 – entrevista 2a -  Professora de História  

1-PP: Vamos retomar um pouco do que falamos naquele dia em relação ... de como está o 
trabalho hoje agora que os alunos tem os cadernos, já que uma das reclamações de todos era a 
falta de material para os alunos.  
2- Helena: Agora com os cadernos está mais fácil, não precisa... os textos estão lá, os 
exercícios também, embora a gente continue usando o livro para dar um suporte pra 
revistinha, alguns exercícios eu passo por minha conta e outros uso aqueles que estão lá 
((caderno do aluno)), que inclusive são de alternativa que eu acho que eles precisam treinar. 
E é isso, eu gosto de usar a revistinha. 
 

 Na afirmação “(...) com os cadernos está mais fácil (...)”, seguida dos argumentos: 

“os textos estão lá, os exercícios também” a professora Helena evidencia a contribuição do 

material para desenvolvimento do seu trabalho.  

Na sequência, ela comenta que o livro didático passou a ser utilizado como material de 

apoio e expõe como realiza a articulação entre os materiais no que se refere aos exercícios, 

explicando ainda, os motivos para assim fazê-la, como vemos no trecho: “(...)eu passo por 

minha conta (...)”, “(...) eu acho que eles precisam treinar(...)”. Podemos perceber nas 

realizações linguísticas da professora Helena, que ela continua, apesar de utilizar o material, 

assumindo, numa perspectiva autônoma, o seu o papel de professora definindo as formas de 

como os recursos disponibilizados para apoiá-la em sua prática serão utilizados de maneira a 

contribuir para aprendizagem dos alunos. Além disso, a docente aparentemente revela que a 

sua compreensão e sua prática estão relacionadas a sua concepção de ensino-aprendizagem. 

Novamente vemos que a professora ao fazer isso parece estar em consonância com o que 

Schwartz (2007) discute a respeito dos saberes investidos, pois apoiada em sua experiência e 

no que acredita ser relevante para o processo de aprendizagem dos alunos redefine a 

prescrição. É possível afirmar ainda que ela o faça considerando a situação da realidade na 

qual ela e seus alunos  estão inseridos, ou seja, seus saberes locais (Canagarajah, 2005) 

Tais considerações são relevantes, pois as concepções da professora influenciam o 

desenvolvimento das atividades prescritas no material e, por conseguinte, a aprendizagem do 

aluno. 

 

No excerto 12 que se segue, vejamos o que diz a professora de matemática a respeito 

do material e livro didáticos: 
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Excerto 12 – Entrevista 1 - Professora de Matemática   

7 - PP: e agora com esse planejamento você está conseguindo seguir o conteúdo?  

(...) 

10- Marta:  É a mesma coisa, o conteúdo é quase o mesmo né?  porque é o que eu falei eles 
seguiam o livro didático, porque o que tem lá tem no livro, quem segue o livro, quem 
seguia o livro, quem utilizava o livro tava dentro desta proposta ai. Só que a apostila, o 
material é resumido, entendeu? É::: como se diz,  superficial, né?  Coisa que no livro, 
não. Você pode explorar, né?  E também tem mais exercícios que eles possam fazer né 
? 

A professora Marta percebe que não há muita diferença entre os conteúdos que são 

listados na nova proposta e o que era utilizado anteriormente, tomando como referência o 

livro didático. No que diz respeito à avaliação do material didático, nos dizeres em destaque a 

ênfase nos termos “resumido e  superficial”  aparentemente demonstra que a professora 

acredita que abordagem adotada nos materiais restringe a aprendizagem dos alunos. Na 

sequência, fazendo uma comparação com livro didático, a professora aparentemente revela 

certa predileção pelo livro, pois de acordo com sua visão, com ele “(...) Você pode explorar 

né?(...)” . A professora parece acreditar que o livro didático oferece maiores possibilidades 

para o desenvolvimento do seu trabalho e consequentemente para a aprendizagem dos alunos.  

Na continuidade de sua fala, ainda comparando os dois materiais, no trecho “(...)E 

também tem mais exercícios que eles possam fazer né?(...)” a professora demonstra 

acreditar que o uso do livro é que proporciona o aprofundamento dos conteúdos e que a 

quantidade de exercícios é um fator relevante para o desenvolvimento das atividades. 

Conforme as postulações de Amigues (2004) as decisões e manobras realizadas pelo professor 

para o cumprimento de seu trabalho  são permeadas pelos valores individuais e pelas próprias 

concepções. Sendo assim, é possível afirmar que a visão da professora influência na maneira 

de como esta faz uso do material, como podemos ver no excerto a seguir: 

 

Excerto 13 – Entrevista 1- Professora de Matemática   

11- PP: E você ta usando? Chegou a usar a apostila tentou seguir ler? 

12- N: Eu li, é... vou utilizar no final do bimestre é só que antes eu não entrei direto 
com a apostila eu segui o livro eu segui no livro.  
13- PP: (Falas truncadas) 
14 -N: É o livro que o governo federal  mandou né!? Não o estadual o estadual 
mandou esta revistinha aqui o governo federal né? Isso o governo federal mandou o 
livro de didático é esse que eu li, esse que eu uso. A apostila é como se fosse um 
material auxiliar, entendeu? 
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Na fala da professora percebe-se pela ênfase nas palavras “(...) esse que eu li, esse 

que eu uso (...)”, a confiança que a professora tem no material citado, o livro didático. O uso 

da expressão comparativa “como se fosse” e a qualificação dada ao material pela SEE-SP 

“auxiliar” parece demonstrar um distanciamento da prescrição.  Além disso, o material 

didático aparentemente passou a ter outro valor para professora diferente daquele objetivado 

pela SEE/SP que seria orientar as ações professores nas Situações de Aprendizagem propostas 

(SÃO PAULO – Caderno Professor - Matemática, 2009). Dessa forma, a professora passa a 

utilizar o material didático como um instrumento de sua ação, o que aparentemente propicia 

uma reorganização de seu trabalho e de certa maneira demonstra que ela acredita assim 

ganhar em eficiência  (AMIGUES, 2004). 

Dessa forma, percebemos até aqui, que os sentidos-e-significados das professoras 

revelaram a importância dos recursos materiais para aplicação da proposta, pois a falta desses 

parece causar certa tensão e o desnorteio na aplicação das atividades. Esse fato direciona as 

professoras a realizarem adaptações e buscarem alternativas a fim de atingirem os objetivos 

propostos, o que aparentemente pode implicar a necessidade de distanciamento das 

prescrições. Essas práticas das professoras parecem estar pautadas no que Lousada (2004) 

denomina de renormalização e que elas a fazem baseando-se na sua experiência prática e em 

seu saber local (Canagarajah, 2005). 

Nesse sentido, foi possível apreender que, para os participantes da pesquisa as 

prescrições são importantes, pois contribuem para a organização do seu trabalho e podem 

refletir no aproveitamento das aulas, desde que haja condições necessárias para que isso 

aconteça, o que envolve aqui especificamente ter as condições materiais acessíveis aos alunos.  

Os sentidos-e-significados das escolhas feitas pelos professores revelam ainda que 

nelas estão implícitas suas próprias concepções sobre como e o que ensinar e aprender. Como 

foi visto no capitulo teórico, a atividade do professor é orientada para os alunos e contempla 

saberes advindos tanto das teorias institucionalizadas, ou formalizadas, quanto da sua 

experiência, da sua história adquirida em seu contexto cotidiano (SCHWARTZ, 1997; 

CANAGARAJAH, 2005). A consonância entre esses saberes é realizada pelo professor em 

situação de trabalho e inclui seus valores, seus traços subjetivos que influenciam o modo de 

desenvolver a atividade e a reação diante das normas e do processo de renormalização. Dessa 

forma podemos dizer, considerando as questões discutidas nesta análise, que as professoras 

foram as executoras da própria concepção (AMIGUES, 2004). 

 Assim podemos concluir que a atividade do professor em situação de trabalho 

envolve questões diversas que interferem e/ou influenciam a sua prática, o que requer uma 
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postura autônoma deste de decidir sobre a melhor maneira de organizar sua atividade e seja 

qual for essa maneira, terá impactos na aprendizagem dos alunos.  

Isto posto, passemos analisar o próximo grupo de sentidos-e-significados. 

    

4.1.3-  Abordagens e Orientações metodológicas  
 
 

Nessa seção serão focados os sentido-e-significados dos professores em relação às 

orientações metodológicas e as suas ações na prática a partir destas. Ressaltamos que as ações 

aqui referidas tratam da fala dos professores sobre o que foi feito, pois conforme Lacoste 

(1998), a linguagem sobre trabalho traz elementos que nos possibilitam a interpretação deste. 

É importante enfatizar que nesse grupo de sentidos-e-significados, há referências 

diretas às prescrições dos Cadernos. Os professores retomam trechos da prescrição e dizem 

como entendem e renormalizam (LOUSADA, 2004) tais prescrições. Para maior clareza, 

tomaremos sempre como ponto de partida para análise, o material de prescrição, Cadernos do 

Professor e do Aluno, ou de cada um separadamente conforme sua relevância para a 

interpretação dos dados. Ressalto que apresentação dos recortes dos materiais prescritos foi 

feita por meio da digitação a partir do material, portanto não corresponde à formatação 

original da página.  

 Lembramos que a análise contempla momentos diferentes da implementação da 

proposta, que se referem à fase inicial em que os alunos não receberam o material, e a fase em 

que os materiais já se encontravam disponíveis para os alunos. Segundo Lousada (2004), 

esses são fatores externos que interferem no trabalho do professor.  

 Iniciamos com sentidos-e-significados da Professora de Línguas sobre as orientações 

metodológicas e como ela diz tê-las realizado. Na situação de coleta a professora faz 

considerações a respeito do uso de obras literárias e os objetivos destas para os trabalhos com 

as 5ªséries. Para melhor analisarmos os dados apresentamos antes o procedimento sugerido, 

ao qual ela se refere:  

 

Para o desenvolvimento de habilidades de leitura, você pode ler um 

fragmento de romance com descrição de uma personagem e comparar como 

a mesma personagem foi reconstruída em outra linguagem. Como exemplo,  

usaremos um fragmento do romance “O crime do Padre Amaro”, de Eça de 

Queirós, e sugerimos que seja exibido um trecho do filme homônimo. (SÃO 

PAULO, Caderno do Professor - Língua Portuguesa, 2008:19)  
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Considerando os procedimentos aqui sugeridos, passemos a análise do excerto: 

 

Excerto 14 – Professora de Línguas  - Entrevista 1 

1- PP: O que você esta achando da proposta curricular? 

(...) 

6 - Lídia: Bom, a proposta de língua portuguesa, na minha opinião, eu não gostei muito, 

principalmente das 5º séries, uma das minhas salas este ano, porque os textos trabalhados são 

extensos, cansativos e por mais que o objetivo seja trabalhar os clássicos, não precisa 

escolher O Primo Basílio, não precisa sugerir e que passe O Primo Basílio aqui na escola 

sendo que O Primo Basílio é pra acima 16 anos e eles põem como sugestão para passar 

para 11 anos. Então são inadequados. (...) 

 

Como podemos observar, por meio da expressão “na minha opinião” e pela inscrição 

do “eu” na sequência a professora Lídia  se compromete com que diz a respeito do material. 

A professora faz uma avaliação negativa a respeito dos textos sugeridos para as 5ª séries, 

justificando que são “textos trabalhados são extensos, cansativos, inadequados” e 

exemplificando, cita a sugestão da obra O Primo Basílio. Esses aspectos apontados pela 

professora revelam seus sentidos-e-significados a respeito da pertinência do material para a 

série, que aparentemente demonstram que ela acredita que não ser  interessante e significativo 

para a 5ª série.  

Além disso, as expressões que a docente utiliza para fazer a relação de sua 

interpretação sobre o objetivo da atividade proposta e a sugestão de como desenvolvê-la, tais 

como “por mais que”, “não precisa escolher”, “não precisa sugerir”, aparentemente traz 

nelas uma carga emocional que revelam certa desmotivação e descrença em relação a 

indicação, que pode influenciar seu comportamento e sua ação no momento do 

desenvolvimento da atividade (VYGOTSKY, 1926-2004:139). 

A professora questiona a indicação do filme O Primo Basílio16 a ser estudada na 5ª 

série, argumentando a respeito da faixa etária. Isso demonstra que, em alguns momentos, a 

professora Lídia se afasta dos objetivos das atividades propostas no material. Nesse caso, a 

sugestão era a exibição de um trecho do filme objetivando analisar a construção da 

personagem em diferentes tipos de textos narrativos, mas o argumento que professora usa em 
                                                 
16 A participante se referia na verdade à obra O  crime do Padre Amaro, contida na 1ª. edição do Caderno do 
Professor 
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relação à sugestão parece não ser pertinente. O filme tem indicação de faixa etária, mas os 

alunos iriam assistir um pequeno trecho para comparar a descrição de uma personagem.   

Os sentidos-e-significados que a professora apresenta em relação à exibição do filme 

aparentemente demonstram que ela não se atém a essas especificações da prescrição e 

desconsidera que a fragmentação de um texto com  foco num determinado aspecto se faz 

necessária para um melhor aprofundamento e compreensão na sua relação com o todo, 

conforme vimos na discussão dos PCN-LP (BRASIL, 1998). 

A seguir podemos ver outro exemplo da relação entre a prescrição e prática.  Esse 

exemplo refere-se ao segundo encontro no qual o assunto foi retomado. Novamente, 

recorreremos então à prescrição, e nesse caso faremos um paralelo entre o Caderno do 

Professor e o Caderno do Aluno apresentando um recorte do material didático que foca o 

assunto ao qual a professora fez referência no momento da entrevista: 

 

 
Com base no tema “medo”, peça que pesquisem narrativas e tragam-nas 
para sala.(...)Você também trará alguns textos( vamos indicar dois) e serão 
feitas leituras de algumas histórias.(...) Sugerimos a primeira leitura de 
cada texto(...)com o objetivo de entrar em contato com as histórias, resolver 
dúvidas de entendimento superficial, como vocabulário. (...)Criado o clima 
de suspense, peça que comentem os textos, indicando os que geraram mais 
medo e porquê. (...) Depois, sugira a mudança de foco e discuta com eles o 
que essa mudança poderia causar no sentido do texto. No texto A, 
(Fragmento de Noturno XX), no que diz respeito a escolha pela narrativa em 
3ª pessoa, você pode destacar(...)(SÃO PAULO, Caderno do Professor de 
Língua Portuguesa, 2009:16-17)  
 

 

 Vejamos agora a prescrição para os alunos: 

 

Leitura e Análise de Textos – Conto  
Noturno XX  
8. Reúna-se com seus colegas, formando pequenos grupos, e discuta com 
elas as questões a seguir.  
a. Essa história é contada em 1ª. ou 3ª. pessoa? 
b. Sublinhe as palavras que podem indicar que o autor deseja que seu 
leitor sinta medo, depois as transcreva na linha as seguir. 
c. O autor da história escolheu um tipo de foco narrativo. A escolha do 
autor fez diferença na maneira como a história é contada? Por quê? 
d. A escolha do foco narrativo contribuiu para o efeito de medo que o 
texto quer provocar no leitor?  
e. Se a história fosse modificada e narrada por outra voz dentro do texto, 
que resultado(s) essa mudança poderia causar? 
Lição de casa 
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1. Se puder, vá ao laboratório de informática da escola, pesquise na internet 
sobre “histórias de terror” e encontre uma narrativa que cause sensação de 
medo. (...) Se não tiver acesso ao computador, peça a alguém de sua família 
que conte uma história de medo que conheça. (...) 
Oralidade 
1.Em classe, leia a história de medo (...). Depois, a classe vai votar na 
leitura de que mais gostou. A partir desse texto, você discutirá com seus 
colegas a seguintes questões: (...)(SÃO PAULO, Caderno do Aluno -  Língua 
Portuguesa, 2009: 8-9)  

 

 

 

 

 

A partir dos  procedimentos prescritos, analisemos o excerto a seguir: 

  Excerto 15 -  Entrevista 2 – Professora de Línguas  

25 – PP: Eu lembro que a gente conversou da outra vez e você tinha falado da questão da literatura 
pra quinta serie é... nesse tempo quando a gente conversou o material era o crime do Pe. Amaro, né?  
26 - Lídia: Exato. Eles tiraram.  
27 - PP: E eles trabalham algum outro agora? 
(...) 
34 – Lídia: Eu tenho uma de Edgar Allan Poe aqui. Essa parte que ele ... de terror, que eles tentam 
incluir coisa de terror é... triste viu... é um terror mesmo. 
35 - PP: Por que? 
36 - Lídia: Por que, assim, esse olhar é:: ao invés de colocar aquele olhar de terror querendo saber o 
final, que eles acham interessante eles ((Material Didático)) pegam um trecho de um obra que deve 
ser meio extensa,  é::: assim de Noite na Taverna e ai pega só um trechinho que não diz nada  
pro aluno porque não tem interesse ver a historia. Você acaba só ...procurando... é..procurando 
assim exemplos de coisas ... e pergunta assim,   o que pode indicar, o que tal elemento é... de terror tal 
a que efeito é... A escolha do foco narrativo contribui para o efeito de medo que o texto quer provocar 
no leitor?. 
37 - PP: Ah ta e ai não dá pra entender? 
38 - Lídia: É, é esse é o exemplo de pergunta que, por exemplo, ai eles já sabem que é foco narrativo 
ai eles vão procurar o efeito de medo. Eles falam: que efeito de medo, porque esse texto aqui da medo 
assim... de você encontrar uma palavra escrita assim: esse olhar lânguido, porque isso da medo só 
desse textinho aqui?? se você procurar vai encontrar varias palavras como jaz morto em 
sepulto. Não da medo neles jaz morto em sepulto, por que eles não sabem o que é isso,  então eles 
não vão ficar com medo, não vai dar o efeito de medo (...)e como é que ... Aqui ((a participante lê 
uma pergunta da apostila)) “Se a historia fosse modificada e narrada por outra voz dentro do texto, que 
resultado essa mudança poderia causar?” É... eles não conseguem  é... fazer essa sucessão  e...ainda 
mais que são exemplos de historia de medo...(...) 
  
 Podemos observar no turno 34, pelos termos “terror” e “triste” usados pela 

professora Lídia na avaliação a atividade proposta no material didático,  que aparentemente 

ela acredita que a organização apresentada não favorece o desenvolvimento da atividade para 

alcançar o objetivo.  
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A docente parece acreditar que a fragmentação do texto não contribui para a 

construção de significados, como podemos ver no turno 36, no trecho: “eles pegam um 

trecho de uma obra que deve ser meio extensa, é assim de Noite na Taverna(...)”. Isso 

também pode ser visto  quando ela usa a palavra “trechinho” e explica que   “não diz nada 

para o aluno que não tem interesse de ver a história”. Podemos inferir que o sentido-e-

significado da professora em relação à fragmentação do texto é que este é um fator que causa 

o desinteresse no aluno. 

 Na sequência a professora, comenta que o texto contém determinadas palavras e 

expressões, como “olhar lânguido”, “jaz morto em sepulto” que, em sua avaliação, são 

desconhecidas dos alunos, conforme se lê no trecho “eles não sabem o que é isso” .Os 

comentários da professora aparentemente estão em consonância com a perspectiva 

vygotskyana que postula que os significados são construídos sócio-histórico e culturalmente, 

portanto se modificam, e que uma palavra sem significado é um som vazio. Esse fato, 

consequentemente, pode comprometer o desenvolvimento da atividade, como ela própria 

coloca “então eles não vão ficar com medo, não vai dar o efeito de medo”. Nesse sentido, 

a professora demonstra de certa maneira uma preocupação com a construção de significado 

por parte dos alunos, pois a compreensão do texto, considerando os usos lexicais nele contido, 

em sua opinião, está além das possibilidades deles, o que não causará o efeito objetivado na 

atividade. Por outro lado, percebemos também que a professora ao fazer tal comentário, 

parece desconsiderar que o papel da escola é propiciar ao aluno a possibilidade de ampliar seu 

conhecimento, ou seja, criar espaços nos quais o aluno, com a ajuda de um parceiro mais 

competente, seja um colega ou a própria professora, possa desenvolver suas habilidades  

(VYGOTSKY, 1934-2001)   

Podemos inferir, então, pelos os sentidos-e-significados por ela expostos que a 

atividade possui um nível elevado de dificuldade para os alunos da série. Além disso, no que 

se refere às orientações para realização da atividade, a professora parece acreditar que estas 

não estão organizadas de maneira a contribuir para uma melhor compreensão do conteúdo 

estudado. Podemos observar comentários semelhantes por parte da professora em outros 

momentos da entrevista (turnos 8, 16, 50). 

Passemos, então, a analisar  o excerto que se segue, observando como a professora 

realiza a atividade: 
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Excerto 16 - Entrevista 2 – Professora de Línguas 

 39 - PP: Nessa parte aqui o que você fez pra... pra ... chegar ao que queriam? 
40 - I: E aí eu pedi pra eles trazerem histórias de terror de casa. Então eles contaram lá na 
frente  as histórias que eles queriam contar e ai a gente fez essa análise dessas perguntas 
aqui ((aponta as questões no caderno do aluno, referentes ao textos analisados)),  né?  Dentro 
das historias deles então a gente pegou as coisas mais comuns como a loira do banheiro 
pra eles fazerem e ai fica muito mais fácil da gente encontrar essa parte de terror e de 
medo em uma história que tenha começo, meio e fim. 

 

A fala da professora nesse excerto aparentemente demonstra que ela busca uma nova 

forma para realizar a atividade.  Ao mencionar que eles pegaram coisas mais comuns para 

fazerem, parece que a professora se refere ao conhecimento prévio e de mundo dos alunos, 

conforme discutido nos PCN. Nesse sentido, a professora parece acreditar que desenvolver 

uma atividade partindo desses conhecimentos, é, na sua avaliação, mais fácil e aparentemente 

mais significativa.  

 

Observando o Caderno do Aluno, podemos perceber que para realizar a atividade ela 

altera a ordem dos exercícios pedindo aos alunos que façam o que foi sugerido como lição de 

casa para, então, retomar as questões considerando o material trazido pelos alunos. É 

interessante observar que a professora reorganiza a atividade a partir do momento em que ela 

percebe que os alunos não conseguirão realizá-la e, por conseguinte, não atingirão o objetivo 

proposto. Mesmo assim ela o faz utilizando o próprio material do aluno, recorrendo à lição de 

casa para possibilitar o estudo.  

Sendo assim, podemos dizer que de certa maneira ela esta se pautando no material; no 

entanto em momento algum percebe-se indícios de referência ao Caderno do Professor, o que 

nos leva a concluir que a professora realiza atividade do jeito que ela acredita ser o mais 

adequado para a situação. A renormalização (LOUSADA, 2005) feita por ela aparentemente 

revela que ela se pauta na sua experiência prática advinda do seu saber local 

(CANAGARAJAH, 2005) para realizá-la. Dessa maneira, ela transforma um instrumento, no 

caso a transposição das questões para os textos trazidos pelos alunos, tornando e a atividade 

significativa para  eles. (AMIGUES, 2004). 

As auto-prescrições feitas pela professora de certa maneira mostram que ela age com 

autonomia em relação às prescrições do material. É importante, no entanto, que ações dos 

professores sejam planejadas e orientadas para alcançar os efeitos desejados, de maneira que 

contribuam para o desenvolvimento das capacidades pretendidas. Para isso, conforme 



80 
 

discutido nos PCN, é necessário avaliar sistematicamente os efeitos do tratamento didático no 

processo de ensino de maneira a evitar improvisações.  

Passemos agora aos dados da professora de História, focando sua prática a partir da 

prescrição: 

 

Excerto17– Entrevista 2a -  Professora de História  

3- PP: A Senhora acha que (o material) está adequado para as séries? 
 
4- Helena : É adequado, embora eu tenha falado que um texto para 5ª. série estava mal feito 
que eu refiz, fora isso não tem nada demais. 
 

Embora a pergunta da pesquisadora não deixe claro se o aspecto focado é o conteúdo 

do material ou a metodologia para as séries, nota-se que a participante, nesse trecho “um 

texto para a 5ª série” associa a questão ao texto utilizado como recurso didático nos 

Cadernos do Professor e do Aluno, do qual faz uma avaliação negativa “estava mal feito” e 

comenta sua ação para solucionar o problema “eu refiz”. A ação da professora aparentemente 

mostra que ela não apenas executa a prescrição, mas a analisa e decide sobre as melhores 

formas de agir (NOULIN, 1992) citado por Ferreira e Barros (2003). 

  

Nesse sentido vejamos um exemplo de como a professora de História compreende e 

diz realizar a atividade prescrita. Para tanto, iniciamos observando a prescrição do material do 

aluno, ao qual a professora faz referência na situação de coleta:   

  

 

Situação de Aprendizagem 4 

A República no Brasil 

Esta Situação de Aprendizagem procura incentivar a discussão sobre os 

movimentos de contestação à ordem oligárquica, durante a Republica Velha 

(...) O produto final será um jornal histórico produzido por toda a classe: 

cada grupo elabora uma página de jornal com um dos movimentos(...)   

Durante as aulas sobre a Primeira República, seu professor já deve ter 

abordado questões fundamentais referentes ao tema, como funcionamento 

político e a estrutura sócioeconômica. Assim você já conhece os principais 

conceitos relativos a esse período e é capaz de identificar  a sequência dos 

acontecimentos históricos.(...) 

Lição de casa:  
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Você deve realizar uma pesquisa para responder, no mínimo, às questões 

abaixo sobre o conflito selecionado(...) 

Dicas para realização da pesquisa 

Você deve buscar diferentes fontes de informações.(...) Não se esqueça de 

que o próprio livro didático é uma excelente fonte de consulta. 

(SÃOPAULO,  Caderno do Aluno de História (páginas 37-38) 

  

Passemos a análise dos dados da professora:  

Excerto 18 – Entrevista 2a -  Professora de História 

9- PP: Na revistinha, essa introdução... como é introduzido esse tema? Como fazem essa introdução?  
10- Helena: Então tem assim os títulos: Revolução.. 
(...).  
13- PP: Certo.  
14- Helena: Então fiquei aulas e aulas com eles para pesquisarem isso. E era isso aqui olha, a data, 
o local, as características, as lideranças e como terminou o movimento. A fonte de pesquisa, eles 
usaram o livro didático, era para eles pesquisarem na sala de aula, então demorou bastante. 
20- PP: Ah, eles já começavam com a parte de pesquisa para introdução do tema? 
21- Helena: É, mas aqui e coisa atual, né?! Eu voltei para eles saberem o que era a República no 
Brasil, foi assim de repente? 
22- PP: Tá, mas eles começam assim fazendo uma abordagem do que está acontecendo hoje para 
depois voltar? E Senhora começou do livro? 
23- Helena: É eu comecei... dei um resumozinho do que era Republica, aí fizemos isso ((pesquisa)) 
depois passamos para cá, eu estou aqui ((a professora aponta para uma atividade no livro))... estou 
atrasada. 
(...) 
44- Helena: Por exemplo essa pesquisa aqui que aparece, sobre os componentes da Revolução  Russa. 
Eu pulei porque eles não fazem a pesquisa e essa pesquisa deveria ser feita em enciclopédia ou 
internet. O livro didático não tem essas coisas, então e pulei. Eu sabia que eles não iriam fazer 
mesmo. Aquela que era do livro didático, tava ali prontinho pra ser lido e feito, eles não fizeram, 
então... 
(...) 
84- PP: A senhora falou de algumas atividades, mas tem assim algum tipo de... algum critério que a 
senhora fala assim ah esse tipo de atividade acho que não é adequado, a senhora tem um exemplo... 
olha quando tem atividade dessa maneira eu não... 
85- Helena: Não, eu quando... não é adequado por esse motivo que eu te falei ou é por que eu tô 
achando que eu tô muito atrasada. Eles não tem condições de pesquisar...eles até teriam condições 
de pesquisar, porque tem gente que vai na lan-house, o que eu não gosto de impor que  vá na lan 
house porque gasta dinheiro e as vezes as pessoas não podem, então tem as pessoas que podem e as 
que não podem. Quando há uma atividade eu eles podem procurar numa enciclopédia, qualquer um 
pode, ele vai ali no centro cultural e fazem a pesquisa, mas é que eles não iriam fazer. Pelo que eu 
vejo o trabalho em sala de aula, eu sei que eles não iriam perder tempo em ir lá. (...) 
 

Podemos observar pelas realizações linguísticas da professora nos turnos 21 e 23, que, 

para realizar a atividade sugerida na prescrição, ela parece ter visto a necessidade de situar os 

alunos sobre o conteúdo a ser estudado. Para isso ela interrompe a sequência da atividade 

inserindo um instrumento não previsto na prescrição: um resumo. Entretanto, essa é uma 
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visão particular da professora, pois a prescrição indica  que a professora já deveria ter 

abordado questões referentes ao tema.   

Podemos inferir que os sentidos-e-significados da professora Helena são que o tema 

não foi trabalhado de maneira suficiente para que os alunos o compreendessem. Nessa 

perspectiva, a ação da docente parece uma forma de sistematizar o conhecimento 

supostamente adquirido em situações de aprendizagens propostas anteriormente. Ao contrário 

do que diz a prescrição, ela acha que esse conteúdo não foi desenvolvido.  

É possível observar também que houve uma mudança no procedimento sugerido no 

material prescrito no momento em que a professora, aparentemente se precipita em relação a 

compreensão das orientações nele contidas como vemos no trecho “A fonte de pesquisa, eles 

usaram o livro didático, era para eles pesquisarem na sala de aula”. No entanto, 

considerando a fala da professora no turno 85, parece que ela assim o fez pela falta de 

comprometimento dos alunos em realizar as atividades extraclasse. Esse parece ser um fator 

que influenciou consideravelmente o trabalho da professora no que refere a organização da 

atividade, o que levou a professora a redefinir a tarefa (LOUSADA, 2004).  Apesar disso, a 

ação da professora parece, como vemos no turno 44, não ter contribuído para 

desenvolvimento desta. Podemos observar também nos turnos 14 e 23, que o 

desenvolvimento da atividade demandou um tempo maior do que o previsto.  

O procedimento adotado pela professora parece indicar o que Amigues (2004) chama 

de autoprescrição que decorre da necessidade de redefinir a tarefa de maneira a torná-la mais 

eficaz.  Aparentemente a professora assim o fez, pautada no seu conhecimento sobre seu 

contexto e grupo de trabalho.  

No caso da professora de matemática conforme já mencionado, ela compreende o 

material didático como auxiliar.  

Excerto 19  - Entrevista 1 – Professora Matemática 

11- PP: E você ta usando? Chegou a usar a apostila tentou seguir, ler? 

 12- N: Eu li, é... vou utilizar no final do bimestre. É só que antes, ... eu não entrei direto com a 
apostila, eu segui o livro eu segui no livro. 
 

Na realização linguística da professora percebe-se que ela continua priorizando o uso  

do livro didático como prescrição. Dessa forma podemos afirmar que a professora  abandona 

as prescrições oficiais, atribuindo outro valor ao material prescrito pela SEE/SP.  

Para melhor analisar a compreensão da professora no que se refere às orientações 

metodológicas, recorremos novamente a prescrição: 
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A tarefa que propomos para o professor é desafiar seus alunos a 
encontrarem procedimentos com régua sem escala e compasso para 
localizar na reta real a maior quantidade de números que for 
possível. Uma forma de organizar a exploração seria partir dos 
números naturais, depois pelos racionais não inteiros e, por fim, 
pelos irracionais, eventualmente dividindo-os em irracionais 
algébricos e transcendentes. (SÃO PAULO, Caderno Professor de 
matemática, 2009:34) 

 

Passemos a análise das considerações da professora. 

Exceto 20 -   Professora de Matemática  - Entrevista 1 

17 -PP: Mas pela proposta da apostila a forma que está lá a metodologia de trabalho esta muito 

diferente do que você acredita que é o ideal? 

18 -N: Sim, porque eles pulam etapas eles comem etapa, eles passam, por exemplo, uma parte de 

construção lá. Eles pediram para que fizesse uma construção sendo que eles não tem base nenhuma 

de construção, sendo que eles ((referindo-se Proposta Curricular)) nunca exigiram construção e nas 

outras apostilas dos anos anteriores não tinham construções como que eu vou chegar numa oitava 

serie e já de cara fazer uma construção sendo que eles não sabem o que é uma réplica, segmento 

eles nem sabem usar uma régua  não sabem nem utilizar o mínimo dos materiais.Você sabe que 

eles não sabem utilizar o compasso. Então não tem como você ir direto aquele conteúdo a não ser 

que você passe na lousa e fale: “o gente vocês tem que fazer isso!” sem... eles nem sabem porquê.  

 

Observa-se pelas realizações linguísticas da professora nos trechos “eles pulam 

etapas”, “eles comem etapas” a avaliação a respeito da sequência dos conteúdos 

apresentados no material prescrito, que aparentemente, na sua opinião, não obedecem a uma 

organização hierárquica que possibilite a os alunos apreender o conteúdo desenvolvido. A fala 

da professora no trecho “como vou chegar(...) já de cara fazer” de certa forma 

aparentemente demonstra que, na sua visão, a aplicação da orientação é inviável e pouco 

significativa, pois  tem um nível de dificuldade além do alcance dos alunos.  Dessa forma, 

podemos afirmar que a professora demonstra acreditar que a aprendizagem de matemática 

deve ser orientada a partir dos conhecimentos já adquiridos pelos alunos, ou seja, a 

sequenciação dos conteúdos deve se pautar na noção de pré-requisito. 

 Nesse sentido podemos inferir que os sentidos-e-significados da professora em 

relação ao ensino de matemática são de a aprendizagem deve se dar de forma linear, de 

maneira a prepará-los para os conteúdos subsequentes. Na fala “(...)eles não sabem o que é 

uma réplica, segmento eles nem sabem usar uma régua(...) Então não tem como você ir direto 

aquele conteúdo (...)”, parece ficar subentendido que, de outra maneira, não é possível 
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desenvolver as atividades propostas. Os sentidos-e-significados expostos pela professora 

parecem demonstrar que sua concepção de ensino-aprendizagem está pautada num significado 

construído e partilhado pelo meio sócio-histórico-cultural no que diz respeito ao ensino de 

matemática. Diferentemente, os PCN colocam que as possibilidades de sequenciar os 

conteúdos são múltiplas. A organização dos conteúdos da Proposta Curricular, bem como as 

orientações metodológicas enfatizam as conexões que se estabelecem entre os conteúdos e os 

conhecimentos já construídos pelos alunos e que os conteúdos não precisam ser esgotados em 

uma única vez. 

 É interessante observar que os argumentos da professora parecem não ser pertinentes, 

pois a proposta da prescrição era desafiar os alunos a encontrarem uma forma de realizar a 

atividade. No entanto, a professora parece não considerar esta possibilidade. Vale ressaltar 

que não encontramos indícios na fala da professora de referência ao Caderno do Professor. 

Dessa forma, é possível inferir que a prática da professora está pautada na percepção que tem 

de seu contexto e da especificidade do grupo, o que Canagarajah (2005) define como saber 

local e sua concepção de ensino-aprendizagem. Esses são fatores que refletem na maneira  

como a professora ensina e consequentemente, na aprendizagem dos alunos, além impedirem 

uma avaliação dos efeitos da abordagem metodológica inscritas no material, já que a 

professora abandona as prescrições.  

Finalizando essa parte do trabalho, apresentamos um quadro-resumo dos grupos de 

sentidos-e-significados depreendidos das falas dos professores sobre a Proposta Curricular e 

os Cadernos da SEE/SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

Quadro 7    - Grupos de sentidos-e-significados dos professores sobre a Proposta Curricular e os 
Cadernos da SEE/SP 

 

  

 

 

Para melhor visualização dos grupos de sentidos-e-significados apresentamos um 

quadro que sintetiza os sentidos-e-significados que emergiram com base nas realizações 

lingüísticas das professoras. 
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Proposta Curricular e Cadernos do Professor e do Aluno 
Professores 

participantes 
Estabelecimento de Conteúdos para o 

Estado  
Problemas na Aplicação dos Cadernos  

Abordagens e Orientações Metodológicas 
Delimitação 

dos Conteúdos 
Continuidade no 
desenvolvimento 

dos conteúdos 

Falta do Caderno dos Alunos Falta de articulação entre Cadernos 
e livro didático 

 

História 

- A Proposta 
estabelece alguns  
limites  

- Os conteúdos já 
estão lá e só 
precisam ser 
desenvolvidos 

-  A Proposta é 
importante para o 
aluno que se transfere 
de uma escola para 
outra é o mesmo  

- Não tem condição para fotocopiar 
e nem passar os textos do Caderno 
do Professor  na lousa 

- Com a entrega do Caderno do 
Aluno ficou mais fácil trabalhar 
textos e exercícios 

- A escola recebe muitos livros  

- Usa os livros que estão disponíveis na 
escola e que tratam do tema do Caderno 

- No livro fica mais complicado aplicar as 
estratégias do Caderno.  

- Não segue as para orientações e faz do 
próprio jeito.- A realidade é diferente 
daquela idealizada na proposta  - Com a 
entrega do Caderno do aluno o livro 
passou a ser auxiliar 

- Os  temas não são trabalhados de maneira 
suficiente. 

- Há uma necessidade de retomar os temas por 
meio de um resumo para que os alunos entendem 
sobre o que estavam estudando. 

 

- É necessário modificar procedimentos sugeridos 
no Caderno 

- Os alunos não conseguiriam realizar os 
procedimentos sugeridos fora da sala de aula 

Línguas - Cada professor 
pode fazer as 
alterações que 
achar necessárias  

- A Proposta é 
importante para o 
aluno que se transfere 
de uma escola para 
outra 

 

- A falta dos Cadernos dos alunos 
empobreceu as aulas. 

- Aumentou o uso da lousa  

-  Fazia com que fosse necessário 
mostrar as figuras de carteira em 
carteira. 

- Os alunos podem não entender a 
letra se o texto for passado na lousa. 

- Passar o material para o aluno 
compromete o tempo da aula. 

- Não tem condição para fotocopiar 
o material - Com a entrega dos 
Cadernos dos alunos, usou menos a 
lousa 

- Trabalhar como livro didático e Caderno 
do Professor causou um desnorteio em 
relação a qual material priorizar.  

 

Os textos para  5ª. série são extensos e cansativos. 

- Trabalhar com a obra O Crime do Padre Amaro é 
inadequado para a turma. 

- A organização da atividade não contribui para que 
o objetivo desta seja alcançado. 

- Trabalhar com trechos de obra literária não é 
interessante nem significativo para o aluno. 

- As palavras desconhecidas dos alunos não 
permitem que compreendam o texto da maneira 
desejável. 

Matemática A Proposta 
norteia a ações 
dos professores 

  

 

-Segue o livro didático e não o Caderno 

- Quem segue o livro está de acordo com a 
Proposta 

- O Caderno é resumido  

-O Caderno é material auxiliar 

- O livro didático permite que se  explore 
mais os conteúdos. 

- A sequência dos conteúdos do Caderno não tem 
uma linearidade 

- O aluno não tem preparo para desenvolver as 
atividades sugeridas 

- Os alunos não sabem usar minimamente os 
materiais para desenvolver as atividades sugeridas 
no Caderno 

- Não é possível aplicar  a atividade “direto”.  
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Conclusão da análise  

 

A análise dos sentidos-e-significados revelados pelos professores indicam que 

Proposta Curricular atende suas expectativas no que se refere à unificação dos conteúdos.  As 

escolhas lexicais dos professores apontaram que os sentidos-e-significados são semelhantes 

quando se trata de estabelecer uma base comum que garanta aos alunos acesso aos mesmos 

conhecimentos independentemente de sua localidade dentro do estado. Nesse sentido, a 

Proposta Curricular é vista como uma forma de solucionar problemas recorrentes causados 

pela falta de padronização dos conteúdos. Na visão dos professores, ter uma Proposta 

unificada que delimite os conteúdos a serem desenvolvidos por bimestres durante o ano nas 

diferentes séries, é um fator necessário para a constituição do ciclo de aprendizagem do aluno, 

pois possibilita que haja continuidade nos conteúdos a serem desenvolvidos, o que favorece 

principalmente os alunos que tenham de se transferir para outras escolas em uma localidade  

diferente. Além disso, os professores entendem a Proposta Curricular como uma forma de 

organização do seu trabalho e mesmo de organização da rede estadual de ensino.  

 No que diz respeito aos problemas de aplicação dos materiais prescritos, a princípio 

eles se mostraram, em grande parte, relacionados às condições materiais e ao contexto em que 

os professores estão inseridos para sua realização. Os sentidos-e-significados dos professores 

indicam que a falta de condições materiais influencia consideravelmente as suas ações em sala 

de aula, pois as formas encontradas para suprir a falta desses materiais nem sempre são as 

mais adequadas para alcançar os efeitos desejados nos alunos e muitas vezes implica 

desconsiderar os procedimentos sugeridos. Os professores deixaram transparecer que essas 

questões os afetam inclusive emocionalmente e possivelmente têm impactos na maneira como 

ensinam. 

  Nesse sentido, as escolhas lexicais dos professores evidenciam que há um esforço para 

articular o material proposto e os recursos disponíveis na escola, no caso, o livro didático. É 

importante ressaltar, no entanto, que essa articulação por eles mencionadas configura-se na 

realidade, especificamente nos casos das professoras de História e Matemática, no uso do 

livro didático para aplicação dos conteúdos sugeridos por bimestres na Proposta Curricular, 

desconsiderando as orientações para gestão da sala de aula.  

 Analisando os sentidos-e-significados dos professores, observando os mesmos 

aspectos acima discutidos, num momento diferente da implementação da Proposta Curricular, 

foi possível apreender que os professores acreditam que o acesso aos materiais por parte dos 

alunos torna a aula mais produtiva e facilita seu trabalho. Entretanto, esse fato não impede que 
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os professores continuem tendo autonomia na gestão das aprendizagens na sala de aula. Dessa 

forma, percebemos que, embora os alunos já tivessem os materiais em mãos, as adaptações  

feitas a eles continuaram acontecendo de diferentes maneiras, tais como utilizando o livro 

didático como recurso complementar, fazendo inserções de exercícios que acham necessárias, 

modificando procedimentos ou a ordem de exercícios, ou ainda, utilizando as prescrições 

como material auxiliar.  

Dessa forma, pode-se dizer que os sentidos-e-significados dos professores sobre a 

Proposta e os Cadernos são construídos e reconstruídos a partir da relação dialética que se 

estabelece entre o que é prescrito e as suas próprias práticas pedagógicas. As diferentes 

adaptações realizadas pelas professoras são o que Amigues (2004) denomina de 

renormalização, que durante esse estudo percebemos como algo constante nas ações. Nesse 

sentido, os dados mostram nos sentidos-e-significados das professoras em relação às 

orientações metodológicas,  que as renormalizações são necessárias pois de certa maneira o 

contexto em que elas e seus alunos estão inseridos, não condizem com o contexto projetado 

nos materiais para aplicação nas situações de aprendizagem.  

 Se olharmos mais cuidadosamente, por trás dessas falas, percebemos que essas 

renormalizações englobam algumas questões. Ao realizá-las, as professoras se pautam nos 

seus conhecimentos locais e nas suas experiências ao longo da vivência no âmbito escolar, 

conhecimentos que são também constituídos com base nos seus conhecimentos globais.  A 

relação entre prescrição e prática depreendidas por meio das ações das professoras revela suas 

concepções de ensino-aprendizagem que em alguns casos se diferenciam das concepções que 

permeiam o material prescrito. Além disso, percebemos que as renormalizações feitas pelas 

professoras aparentemente acontecem sem um estudo mais atento ou um olhar mais global das 

intencionalidades e objetivos das situações de aprendizagem propostas. Dito de outra forma, 

não percebemos uma preocupação com desenvolvimento de habilidades voltadas para uma  

formação que atenda aos objetivos sociais como orientação para cidadania, conforme 

propõem os documentos prescritos. 

 Dessa forma podemos concluir, olhando os dados de maneira mais geral, que os 

sentidos-e-significados revelados pelos professores nos permitiram perceber que a definição 

de um projeto como este proposto pela SEE/SP é muito importante para o âmbito educacional 

e contribui para os avanços em relação aos objetivos ao qual se propõe; entretanto, representa 

apenas uma parcela desta ampla e complexa dimensão em que se constitui o trabalho do 

professor. 
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CAPITULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

      Não se pode transformar o que não se entende. 

E isso não é uma tarefa simples (...) 

                         Moita Lopes 

 

Nessa seção apresento as considerações finais sobre esta pesquisa. Para tanto, retomo 

o que me levou a desenvolvê-la; em seguida apresento considerações sobre os resultados 

obtidos; finalizo traçando objetivos para futuras investigações e comento as possíveis 

contribuições que este estudo possa ter oferecido.  

 Conforme mencionado na introdução deste trabalho, desde quando ingressei na rede 

estadual de ensino há alguns anos, tenho observado e vivido a frustração de professores e 

alunos em relação a crescente dificuldade e desinteresse que estes últimos apresentam no 

processo de aprendizagem no decorrer das séries e dos anos. Professores, pais de alunos e 

alunos pontuam alguns fatores que contribuem para a configuração desse quadro, que 

atualmente, parece ter ganhado maiores proporções. 

 É do conhecimento de todos que a educação sempre passou por problemas e que as 

reformas educacionais pouco têm contribuído para uma transformação desse cenário. 

Sabemos também que as políticas educacionais adotadas, muitas vezes, são 

apresentadas aos professores que, sem o mínimo de preparo ou reflexão sobre tais projetos, 

tem de implementá-los e executá-los eficazmente. Entretanto e apesar disso, atribuem-se aos 

professores a responsabilidade pelos resultados insatisfatórios. Mesmo assim, novas propostas 

são elaboradas na busca de uma fórmula que solucione os problemas educacionais. Nesse 

sentido, buscando acompanhar a implementação da mais recente reforma no âmbito 

educacional e seus impactos na atuação dos professores, este trabalho teve como objetivo 

investigar a compreensão e uso dos materiais prescritos pela SEE/SP na perspectiva de 

professores de diferentes áreas. Para tanto, este estudo foi norteado por uma pergunta de que 

surgiu a partir do objetivo exposto: Quais são os sentidos-e-significados de professores de 

História, Línguas e Matemática a respeito da Proposta Curricular e dos Cadernos do Professor 

e do Aluno prescritos pela SEE/SP? 

Esta investigação buscou compreender os sentidos-e-significados dos professores 

sobre a Proposta Curricular e os Cadernos do Professor e do Aluno unificados para rede 

estadual de ensino. Sabemos que há uma distância entre o compreender e o solucionar, mas 

cremos que fazer conhecer o que permeia a prática dos professores mediante os meios que são 
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definidos ou prescritos para se atingir um fim, nos permite conhecer de forma mais ampla as 

dimensões do cenário pedagógico em que estes estão inseridos. Dessa forma podemos 

perceber o quanto se faz necessário uma aproximação cada vez maior dos professores e das 

situações concretas em que estes realizam seu trabalho. 

Observando os sentidos-e-significados revelados pelos professores nos dados 

coletados foi possível perceber que muitas das questões discutidas estão relacionadas ao 

processo de implantação do projeto que parecem seguir um sentido contrário daquele que 

seria necessário para causarem os efeitos desejados. Dito de outra maneira, as implantações 

das reformas educacionais, assim como as discussões sobre por que, quando e de que maneira 

elas devem acontecer são definidas hierarquicamente e os que de fato exercem o ofício não 

são considerados em situações reais e particulares.  

Nesse sentido, pudemos observar que os sentidos-e-significados dos professores 

revelaram que estes são favoráveis a uma proposta unificada para a rede estadual. No entanto, 

no processo de implantação, a princípio, não foram oferecidas aos professores condições 

materiais para que as atividades fossem realizadas. Esse fato influenciou na forma como estes 

materiais foram utilizados, pois demandou um maior esforço dos profissionais em realizar 

manobras para reorganizar as atividades propostas.  

Outra questão que podemos ressaltar nesse processo é a relação da prescrição e da 

prática dos professores. Pudemos verificar, observando a relação entre o prescrito e o 

realizado (Souza-e-Silva et al, 2004) que, mesmo num outro momento em que aparentemente 

os problemas em relação às condições materiais pareciam solucionados, os professores em sua 

prática realizavam renormalizações em relação ao material prescrito durante as aulas. 

Apoiadas em seus conhecimentos sobre seu contexto de atuação e nas suas experiências 

adquiridas ao longo de sua atuação profissional, as renormalizações realizadas pelas 

professoras evidenciaram que estas agem com autonomia diante dos materiais.   

No entanto, foi possível perceber também em que muitas das renormalizações 

realizadas a partir da definição das auto-prescrições (Amigues, 2004), os professores tiveram 

como base a leitura aparentemente superficial dos materiais, já que muitas vezes, para sua 

prática em sala de aula foram consideradas as prescrições dos alunos. De qualquer maneira foi 

possível constatar que as prescrições se distanciam das situações reais de sala de aula. Além 

disso, os dados revelaram nas falas dos professores sobre suas ações, que essas são permeadas 

por suas concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem. Essas concepções, por sua vez 

parecem em alguns momentos se distanciarem daquelas que permeiam o material prescrito.  
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Assim, pudemos perceber que as adaptações no material prescrito realizadas pelos 

professores em sua prática em sala de aula de certa maneira buscavam reproduzir suas 

práticas habituais, privilegiando os conteúdos e preterindo a forma de desenvolvimento 

destes. Essas questões podem estar relacionadas com os embates que os professores enfrentam 

no exercício de seu trabalho. As dificuldades com que estes se deparam diariamente como o 

número excessivo de alunos por sala de aula, a carga horária de trabalho, os problemas de 

indisciplina, podem contribuir para que os professores procurem se manter em um território 

de conforto por meio de práticas que lhes pareçam familiares.  

Nesse sentido pudemos verificar que as questões apontadas pelos professores como 

desfavoráveis aos materiais se limitaram a uma análise de questões mais pontuais, sem 

apresentar relação com intenções mais amplas dos materiais, como por exemplo, as relações 

com valores sociais. Esse fato certamente traz implicações para o projeto da SEE/SP e para o 

processo de aprendizagem dos alunos, pois envolve os efeitos destas ações no 

desenvolvimento das habilidades e competências sobre o qual se pauta o referido material.  

Dessa forma é importante ressaltar reformas educacionais que busquem de fato a 

transformação da realidade instaurada nas escolas estaduais devem primeiramente focar seu 

olhar numa figura essencial para essa transformação, o professor.  Prescrever materiais com 

objetivo de apoiar e orientar o professor na gestão de sua sala de aula tem pouco efeito na 

aprendizagem dos alunos, se o professor for visto apenas como um executor dessas 

prescrições, sem considerar toda a complexidade do seu trabalho e que este pode compreender 

ou se apoiar em concepções diferentes daquelas que permeiam esses materiais. Assim,  

qualquer material de apoio, seja o livro didático, Proposta Curricular, os Cadernos do 

Professor ou do Alunos devem ser vistos como recursos norteadores das aprendizagens, sem, 

no entanto, desconsiderar que estes somente se concretizarão a partir da mediação do 

professor. Esse fato mostra que tão urgente quanto a implantação de novas propostas para área 

da educação, está a necessidade de se investir em cursos de formação que tenham o propósito 

de propiciar aos professores oportunidades para refletir/repensar as suas práticas em sala de 

aula e como estas se refletem na aprendizagem dos alunos.   

Nesse sentido muitas pesquisas têm apontado para a importância da formação que 

instrumentalize o professor para o processo reflexivo-crítico conforme foi discutido no curso 

do qual participei Reflexão sobre Ação, mencionado na Introdução desta pesquisa. Uma 

formação que envolva a reflexão sobre o significado das escolhas feitas e o entendimento dos 

interesses que embasam as ações nas práticas diárias em sala de aula, de maneira a focar não 
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apenas no micro contexto da sala de aula, mas num contexto social. Afinal, o período de 

desenvolvimento dos alunos dentro do espaço escolar é uma preparação para a vida.  

Todas essas questões, no entanto, a nosso ver, não eximem o professor da sua parcela 

de responsabilidade de, como qualquer profissional consciente, buscar os próprios meios para 

procurar entender a dinâmica do fazer profissional, ou seja, é preciso que os professores 

adotem uma postura reflexiva sobre a sua prática e as implicações para aprendizagens dos 

alunos, ainda que isso gere incertezas sobre as possíveis transformações que possam ocorrer.    

Considerando o exposto até esse momento, entendemos que esta pesquisa não está 

encerrada, pois, conforme mencionado na introdução desse trabalho, o período de 

desenvolvimento desse estudo compreendeu a fase de implantação dos documentos prescritos 

pela SEE/SP. Ainda se faz necessária a retomada de alguns aspectos aqui explorados num 

outro momento e que este acompanhamento possa compreender um período maior de 

investigação., de maneira a assumir um caráter mais colaborativo do que o realizado por mim. 

Além disso, é preciso considerar a tensão do momento em que se deu a coleta dos dados, em 

função desse projeto tratar de uma mudança muito significativa para o sistema estadual de 

educação e refletir diretamente na atuação de todos os professores em sala de aula. 

 Contudo, creio que este estudo possa contribuir para que outros pesquisadores se 

interessem em ampliar as discussões aqui iniciadas, de maneira a intervir nesse contexto a 

partir de um trabalho que envolva os professores num processo de transformação e 

conscientização do papel do professor ainda que seu trabalho seja regulado por instâncias 

superiores.  
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ANEXOS 



 
 
Anexo 1 – Roteiro de Entrevista 
 
Período: 2º semestre/2008 
Roteiro da entrevista semi-estruturada 

 

 

1) O que você está achando da Proposta Curricular (unificada) para o Estado de São Paulo?  

 

2) Como você estruturava seu plano de aula antes da proposta? Normalmente esse plano era 

seguido/cumprido? 

 
 

3) Você acha que ter uma Proposta  pré-definda tem ajudado seu trabalho? 

 

4) Com relação aos Cadernos (material didádico), você poderia relacionar os pontos positivos e 

negativos de ter um material prescrito e unificado? 

 
 

5) Você tem utilizado o material, seguido as orientações e propostas de atividades em sala?  

 

6) Você tem tido dificuldades para desenvolvimento das atividades propostas no material?  

 
 

7) De que maneira ter um material prescrito tem ajudado no desenvolvimento das aulas? 

 

8) Você faz uso de outro material além do material do Estado? 



 
Anexo 2 – Entrevista 1 – Professora Línguas   

 
SENTIDOS-E-SIGNIFICADOS DE PROFESSORES DE DIFERENTES ÁREAS SOBRE 

 A PROPOSTA CURRICULAR E OS CADERNOS DA SEE/SP 

 
 

Entrevista gravada em: 26/11/2008            Tempo: 29’: 55’’ 
Lídia: Professora Línguas (Portuguesa /Inglesa)                PP: Professora Pesquisadora 

 

1- PP: O que você esta achando da Proposta Curricular?    

2 – LÍDIA: Da área de Língua Inglesa?        

3 - PP: É, da sua área. 

4 - LÍDIA: É que eu tenho português e inglês . 

5 - PP: Ah, você pode falar um pouco das duas. 

6 - LÍDIA:  Bom, a proposta de língua portuguesa, na minha opinião, eu não gostei muito, 
principalmente das 5º séries, uma das minhas salas este ano, porque os textos trabalhados são extensos, 
cansativos e por mais que o objetivo seja trabalhar os clássicos, não precisa escolher O Primo Basílio, 
não precisa sugerir e que passe O Primo Basílio aqui na escola sendo que O Primo Basílio é pra acima 16 
anos e eles põem como sugestão para passar para 11 anos. Então são inadequados. Também para 5ª série 
pede-se como gênero textual... faça crônicas. Então estudar crônica... eu acho que crônica não é um 
gênero apropriado para esta série, porque vira simplesmente um texto: Conte como foi seu dia...né? Se 
não tiver essa linguagem especial que o aluno ainda não adquiriu na 5ª série. Das outras séries também 
que são as séries do ensino médio a parte de língua portuguesa é pobre porque você precisa ter muito 
texto. Você ta começando a trabalhar com literatura, então você precisa de muito texto  é muita coisa de 
literatura que um livro didático vai trazer. Se você se...se... Se você se preocupar em só em seguir a 
proposta curricular acaba ficando mais pobre a sua aula do que já era antes com o uso do livro didático. 
Uma reclamação minha e de todos profe... é que é um pouco confuso então você aborda um monte tema 
nos bimestres lá... e:: não tem um fechamento entre eles, não tem uma seqüência, uma conclusão do 
assunto em nenhum momento. Eu sei que o aprendizado é em espiral e nunca se conclui assunto nenhum, 
mas mesmo assim fica confuso ... fica::: confuso. Essa espiral fica... fica ... bagunçada (risos) muito 
espiral...  

Agora com relação inglês, né? 

7 - PP: Isso, pode ser. 

8 - LÍDIA: Com relação a inglês. Então... A proposta de inglês de 5ª série é bonitinha, até que gostei e os 
caderninhos seguindo os bimestres são... são interessantes, porém você tem nos caderninhos muitas 
imagens que são muito importantes para eles, são muito importantes eles fazerem associações, pra deixar 
divertido pra tudo mais... e é ...de onde a gente vai tirar recursos para passar essas imagens para 
eles?..Então eles ...Áté no... no..  A Rede aprende com a rede tem lá: Ah, use o...o... datashow. E tem um 
professor usando o datashow. Ah imagine você se os professores de todas as salas forem usar o 
datashow... E que momentos vai acontecer? Como é que vai acontecer?...Isso não existe...Nem todas as 
escolas tem essee recurso como aqui por exemplo. E ai... 

9 - PP: Aqui, embora tenha, não está funcionando!?  

10 - LÍDIA: Tem mais, a gente não conseguiria utilizar, se nem na útima reunião houve a maior 
confusão pra poder utilizar, ninguém conseguiu utilizar... 

11- PP: Você nem tentou colocar, usar em vídeo, ou algum outro recurso?  

12 - LÍDIA: As figuras? 

13 - PP: Isso. 

14 - LÍDIA: Na verdade eu usei as figuras assim.. falando com eles, mostrava para eles, passava nas 



mesas, que é meio pobrinho assim, né? Na verdade, a minha opinião sobre inglês, é que inglês é uma 
matéria que deveria ter um livro didático... aliás, na verdade todo esse material que a gente recebeu, eu 
tinha uma grande esperança no começo do ano, né! Quando ia vir esse material, por causa até mesmo do 
jornal que veio um para cada aluno. A minha grande esperança é que viria tudo fosse apostilado como 
nas escolas particulares que funciona é interessante. Pro aluno ter seu material em mãos, poder trabalhar 
nele. De preferência uma um material que não fosse reutilizável. Que não pudesse ser reutilizado. Que 
ele pudesse escrever nele, principalmente de inglês, porque inglês se você ficar passando as coisas na 
lousa os alunos podem copiar com ... né? Não entender sua letra e tudo mais ... Se for xerocar tudo, você 
fica louca e... e... tem, muitos textos muitos extensos de inglês para trabalharem ... 

15 - PP: Então você acha que o maior problema é que os alunos não têm esse material em mãos? 

...((silêncio)) 

16- LÍDIA  Sim! 

17 - PP: Se eles tivessem, você acha que não teriam os problemas que você esta falando e outros talvez, 
que estão... 

18 - LÍDIA: Não teriam não, ainda dava para ser um pouquinho melhor, ainda dava consertar algumas 
coisas...  mesmo que eles tivessem o material em mãos.. eu conheço um outro livro didático que eu já 
utilizava que é de uma editora do Rio de Janeiro e... pouco conhecida  e que trás o mesmo que o ... a 
mesma  proposta deles que é  trabalhar com as palavras... os termos cognatos, que é trabalhar com 
scaning com é ::: com outras formas de leitura  rápida, leitura avançada, leitura detalhada que eles 
explicam. Então eu jaá trabalhava com esse material e é um material mais legal, por exemplo, com... 
com...com textos mais atuais, mais dentro da realidade. 

19 - PP: E...e você acha que em português seria a mesma coisa ou não? 

20 - LÍDIA: Não, em português consegue ser um pouquinho pior. Eu acho o conteúdo dos bimestres um 
pouco pior, porque é um pouco mais desorganizado o de inglês está mais organizado. Então você tem 
temas para trabalhar e aquilo segue... permeia né?  o né? trabalho do bimestre inteiro, então funciona 
mais. Em português ta mais bagunçado, tipo você tem um exercício trabalhando sobre adjunto 
adnominal, aí logo em seguida você tem um texto modernista pra ser seguido por um texto romântico, 
que aí você tem que fazer... o aluno tem que fazer a comparação entre esses dois textos e aí geralmente 
ele não tem esses textos em mãos... 

21 - PP: Você só está falando do material didático, agora vamos falar da proposta curricular. Em relação 
à proposta você acha que condiz com sua maneira de trabalhar esta de acordo com o que você montaria 
como plano de aula?  

22 - LÍDIA  É sim. Acho que sim .... estaria, mas estaria..  como posso falar ... estaria de acordo  porque 
na proposta eles ensinam mais ou menos,  dão idéias, dicas que a gente já utilizava na sala de aula. 

23  - PP: Como você montava seu plano de aula antes da proposta? 

24 - LÍDIA  E...é... Então, antes da proposta era um planejamento voltado para gêneros, até a 8º série, 
dentro de um gênero você ia usando a parte gramatical, aí eu ia colocando as atividades da parte 
gramatical e depois a partir do ensino médio mais voltado para parte literária e separado da parte 
gramatical, agora parece que pela proposta uniu um pouco as coisas. 

25- PP: Mas esse plano de aula você conseguia cumprir, antes da proposta do estado você conseguia 
cumprir seu plano de aula, de acordo com que você programava? 

26- LÍDIA  Da manhã e da tarde, conseguia. Da noite, não! 

27 - PP: À noite é mais problemático?! 

LÍDIA  É as aulas são mais curtas e tem mais ausências.  

28 - PP: Você falou, apontou alguns problemas desse material, você conseguiria apontar o que veio  a 
acrescentar, o que veio contribuir com seu trabalho? 

29 - LÍDIA  Com meu trabalho? 



30- PP: É, ter esse material em mãos, a prescrição... 

31 - LÍDIA  É... como é novo, é natural, como tudo que é novo que a gente implique um pouco no 
começo, desgoste e tudo mais... né!?  Com o tempo se a gente... se eu perceber que realmente vai seu 
uma coisa fixa... Eu não estou investindo nesse material, digo, eu poderia pegar e xerocar todos os textos 
e tudo mais, se eu tivesse certeza que na mudança do governo não ir vir um outro material ou que no ano 
que vêm eles não fossem achar que o material tava ruim e mudar. Então eu achei que não valia a pena 
esse ano...  Tá meio assim, eu investir nisso.... Então eu achei é::: que o material empobreceu as minhas 
aulas este ano por conta de eu ter que passar muito mais coisa na lousa, fazer muito mais leituras extras 
assim com eles... não  ter né?... Ou eu cuidava, ou prestava mais atenção no material, ou prestava mais 
atenção no uso, no livro didático que eles receberam que tava lá na mão deles, uma tentação para usar 
né? Mas focando no material, então eu perdi muito tempo com essa... com como  passar esse material 
para os alunos, por causa da falta de recursos também... 

32 - PP: Então tanto em Português quanto em Inglês você usa outro livro como material de apoio? 

33-LÍDIA  Uso. Em inglês na verdade eu parei de usar, mas é, na parte de livro didático eu já tava 
usando este livro que eu gostava muito há bastante tempo porque... porque também analisa gêneros e 
tal... e eu já tinha um monte de blocos de xérox que eu usava com os alunos. Então, às vezes eu uso 
pouco em inglês o que já tenho de material, mas eu to seguindo a proposta e eu to perdendo bastante 
tempo passando isso na lousa trabalhando com os alunos, além do que  a proposta de inglês está um 
pouco fora da realidade. Eu acho. 

34 - PP: Por que? 

LÍDIA  Porque é::: por exemplo, 2º colegial, que é o que eu tenho esse ano 2º ano do ensino médio, já de 
início eles pedem pro aluno produzir, eles lêem e trabalham com uma resenha crítica e pedem para os 
alunos produzirem uma resenha crítica em inglês sobre um filme,  que é um filme super confuso ainda de 
entender pra eles, é bem legal , mas é confuso. E acontece que só no 3º ano do ensino médio eles têm 
uma proposta de ensinar o que é uma resenha crítica e no 2º ano eles pedem para fazer uma resenha 
crítica em inglês e no 3º eles ensinam o que é em português. Então eles não sabem o que é no 2º e eles 
tem que produzir em inglês pra depois ensinarem, pedir pra produzir no 3º em português. Então uma 
coisa não está conectada com a outra é isso que eu senti falta. Pra que o governo faz uma proposta única 
pra todas as escolas, tudo junto, se eles não conseguem associar duas matérias que são muito fáceis de 
fazer interdisciplinaridade que é português-inglês. Imagine o resto? 

35 - PP: Pelo que você falou, você percebe que não tem, nos materiais, a preocupação com a 
interdisciplinaridade?  

36 - LÍDIA  Não, não tem nada conectado. As pessoas que fizeram cada um cada material, não se 
falaram, não combinaram e que não houve organização nenhuma, preparo, planejamento que é uma coisa 
típica do governo. 

37- PP: Nem por parte do governo, nem por parte da escola? 

38- LÍDIA  Não nem por parte da escola que recebe tudo de última hora e não tem nem tempo de passar 
nada pra gente. Outra coisa que está fora da realidade é que tá lá: produza propagandas em inglês, 
produza não sei o que... tá fora. Além de o governo achar que vai pegar um texto, um texto real retirado 
de um material... de um... de alguma coisa dos Estados Unidos, uma coisa real assim... uma coisa cheia 
de termos como gíria, figuras de linguagem, é phrasal verbs e vai achar que  o nosso aluno vai bater o 
olho naquilo ali e pelo menos entender o significado do que ta falando e depois vai fazer uma leitura 
mais detalhada, isso não vai acontecer. Então acaba sendo  nosso trabalho superficial dentro da proposta.  

39- PP: E você que tem as duas matérias consegue ver bem essa não relação, você consegue fazer 
alguma associação de conteúdos? 

40- LÍDIA  Não consigo fazer nenhuma associação de conteúdos, nenhuma. É todos os conteúdos de 
inglês estão focados num tema. 

41- PP: Você acha que está fora da realidade em todo estado ou para nossa região, aqui? 

42 - LÍDIA  Não. Acho que talvez no interior , os alunos... é porque no interior, mesmo que, no interior 



tem uma vida mais classe média, e mesmo que eles sejam mais pobre como nós eles tenham um família 
mais estruturada, imagino, né? Conseguem chegar em casa tem um pai que cobra lição, talvez isso 
influencie um pouco, ou talvez a escola ... se empenhe. Porque também não houve um empenho da 
escola em falar: Não pessoal vamos lá, vamos xerocar isso a gente ajuda vocês a gente usa material da 
escola. Por nenhum momento... 

43 - PP: Essa falta de apoio, respaldo da escola atrapalha? 

44 - LÍDIA  Também, sim . O material chega todo errado até agora meu não tenho certos livros que não 
vieram para cá eu já solicitei ... a própria diretoria manda tudo errado...  o erro vai subindo em espiral 
também, assim como o conhecimento. Assim a diretoria falha, assim como a secretaria falha, assim com 
que ta acima da secretaria falha também... tudo é recebido em ultima hora como a gente já conhece há 
dez anos no Estado 

45 - PP: O que você tem feito para adaptar esse material que você diz estar fora da nossa realidade, 
realidade da nossa região, você ta tentando seguir o conteúdo, a proposta independentemente ... de que 
maneira você desenvolve isso? 

46 - LÍDIA  Tem certos tipos de atividades que vejo não tem jeito então: pula. Tem outras que eu acho 
legal . O conteúdo acaba sendo mais do que o  suficiente para aquelas aulas. Então é uma outra 
reclamação, eles colocam lá uma quantidade de aulas que não acontecem. Eles colocam 15 minutos você 
vai fazer isso, isso , aquilo... 15 minutos você está arrumando a sala pra eles sentarem e prestarem 
atenção no que você está falando. 15 minutos você vai fazer isso, nos os 15 você vai fazer aquilo, nos 
outros ... Então a proposta vai ficando mais curtinha sucinta, mas como eu já não gosto da maioria das 
coisas mesmo então tudo bem, aí eu corto as que eu não gosto, aí acaba dando certinho nas aulas as que 
eu gosto. 

47 - PP: Então você cumpre o conteúdo, mas não necessariamente da maneira eu está ali pedida?      

48 - LÍDIA  Não exatamente com aquelas atividades propostas. 

49 - PP: Mas ai você consegue fazer o que eles tão propondo que é a  interação , trabalhar de uma forma 
diferenciada, não só daquela forma meio de fachada de só pegar o conteúdo e jogar para eles? 

50 - LÍDIA  Mesmo  que não seguindo ... Eu não corto...    Falando assim parece que eu corto tudo que é 
inovação  e eu só passo o que é tradicional. Eu já não era uma professora tradicional. Então essa proposta 
talvez tenha sido boa até para ensinar aqueles professores que estão parados há muito tempo pra eles 
verem as novidades da área da pedagogia, porque o mundo ta mudando as coisas tão mudando. Só que 
como eu já me considerava, modéstia à parte, como uma professora que já trabalhava de uma maneira 
atualizada até porque eu nunca parei de estudar e tudo mais... Então eu só faço uma limpeza, uma 
limpeza em coisas que eu acho que tão fora do nosso, da nossa realidade.  

51 - PP: Então de alguma maneira esse material contribui? 

52 - LÍDIA  É, eu acho que contribui, só que é uma coisa mal feita. Porque não adianta tacar um material 
que professor tradicionalista que não estuda há muito  tempo, ele não vai estudar agora só porque você 
tacou o material na mão dele, ele não vai ter nem criatividade, assim ... nem interesse, nem vontade ele 
não vai ter para fazer aquilo. Então tinha haver uma coisa que... tinha que haver um curso, um 
treinamento, né? Como é que eles querem , o Estado pegar isso e transformar numa empresa que cobra 
metas que cobra objetivos que eu até não acho ruim. Mas eu conheço empresas, as empresas também, 
elas separam dão curso, dão curso com pessoas qualificadas chamam gastam dinheiro que não sejam 
desviado para corrupção como deve acontecer aqui né?  gastam dinheiro com atividades reais, né? Agora 
o Rede aprende com a rede que é interessante, eu quis assistir as aulas que não são da minha matéria, eu 
já não sou permitida... deveria ser uma coisa aberta, deveria ser uma coisa real, deveria ser uma coisa não 
mentirosa e fingida como é no caso do... do... fórum. O fórum é falso, ridículo. As pessoas que estão 
falando no fórum, eles podem verificar são sempre as mesmas com simples frases puxando o saco, 
absolutamente mentiroso. Eu não vou falar nada porque eu não quero ser apedrejada, então também 
coloquei uma frase mentirosa, falsa lá, porque já que é isso que eles querem ver... então é isso, voltando 
lá ao que o nosso querido Maluf dizia: um faz de conta que aprende, outra faz de conta que ensina, outro 
faz de conta que paga. E continua no mesmo faz de conta até hoje. Então esse material foi enviado por 
uma questão... algumas pessoas tem no coração delas super boa vontade de melhorar o ensino, a maioria 



delas tem super boa vontade de fazer politicagem e o negócio veio mal feito pra gente. 

53 - PP: O que você está achando do fato de ter uma proposta curricular unificada para o Estado? 

54 - LÍDIA  Eu acho positivo, eu acho positivo. Por mais que tenha os regionalismos que a gente 
conhece... mas aí cada professor pode diferenciar em algumas...alguns textos, algumas coisas. Mas eu 
acho importante até pela ideia de que o aluno tenha que se transferir... para o interior , ele vai encontrar 
.... vai pegar uma coisa totalmente fora da matéria, né? Então achei legal,  recebi de braços abertos a 
ideia inicialmente. Foram mesmo os é::: os problemas que a gente teve depois, que murcharam todos os 
professores, diminuíram a alegria de todo mundo. Mas achei que contratando pessoas de alto nível, 
pessoas super qualificadas e tudo mais, eu esperava uma coisa melhor muito mais bem feita....  
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1-PP: Bom a gente já tinha conversado daquela vez é mais para retomar algumas coisas que você falou e ver como 
é que está agora né, já que mudou um pouquinho o quadro né, algumas coisas que você tinha esperança se tivesse 
alguma coisa diferente, eu quero saber o que é que você esta achando agora que os alunos têm os cadernos, como é 
que está o seu trabalho e o deles também? 
2 – LÍDIA: De Português e Inglês? 
3 - PP: Se você puder comentar sobre os dois. 
4 - LÍDIA: É, então, eu lembro de uma das coisas que eu mais tinha reclamado é que o material só veio pra gente, 
os professores, e não pros alunos e que eu acharia muito bom se viesse né se os alunos tivessem também ia acelerar 
o processo e tudo mais  e realmente eu gostei de ter vindo gostei, do fato, de eles terem recebido o material. E... o... 
material, eu tenho uma quinta série de português e ensino médio, 1º e 2º do ensino médio e o material da quinta 
serie eu não gostei. 
5 - PP: Por quê? 
6- LÍDIA: Você gostou?  
7 - PP: Eu não tenho 5ª. esse ano. 
8 - LÍDIA: Porque eles não entendem nenhum enunciado, a lição de casa é impossível de eles fazerem em casa, 
você terminou de explicar eles já estão com duvidas de novo é... o primeiro caderninho eu levei dois bimestres para 
concluir o da 5ª série, por mais que agente tenha cinco aulas por semana sempre a o que acrescentar, eles pedem pra 
trabalhar pronome verbos e... então tem que procurar muitos exercícios e toda parte teórica de exercícios assim, tem 
que procurar no livro didático à parte, mas não é só isso que demora. O que demora mesmo, é que eles não 
conseguem fazer nada em casa, é muito complicado. O nível de complicação de quinta e de ensino médio é quase o 
mesmo. Então... não sei que base eles teriam que ter de primeira a quarta serie , porque  eles não tem de maneira 
nenhuma essa base. Não é divertido o livrinho da quinta série, por exemplo, o ensino fundamental, aliás o primeiro 
e segundo ano tem o caça palavras, tem um complete, um monte de complete, tem palavra cruzada enquanto que no 
da 5ª série não tem nenhum. Então enquanto no ensino médio tem algumas coisas diferentes, no da 5ª série não tem 
nada e eles ainda são crianças. Tá muito puxado esse livrinho da quinta série, por isso a gente demora muito mais 
tempo pra explicar o que eles querem com aquilo e o professor pra entender o que eles querem com aquilo, que nem 
a gente só lendo consegue entender, a gente tem que ler o outro caderninho pra entender.  
9 - PP: O dá orientação? 
10 - LÍDIA: É, não é um....não é auto-explicativo de jeito nenhum. Enquanto do ensino médio, gostei dos livrinhos 
do ensino médio, gostei, principalmente porque a gente não perde tempo passando coisas na lousa e tudo mais e é 
interessante as parte de lição de casa são bastante... eles conseguem fazer em casa. 
11 - PP: Você acha que tem relação com o conteúdo que você tem trabalhado? 
12 - LÍDIA: É... não. Ai vem outro ponto, tanto de inglês como de português a parte de lição de casa...de Português 
tá até um pouco menos, a lição de casa foge um pouco do assunto, eu acho que lição de casa deveria ser uma síntese 
do conteúdo, deveriam ser exercícios complementares em cima do que foi falado. Eu entendo lição de casa assim e 
não, lição de casa é uma coisa extra, uma coisa a mais. 
13 - PP: Mas não é a retomada de outro conteúdo que eles viram em outros anos, outros bimestres? 
14 - LÍDIA: Então só se eles viram em outros anos. Então não adianta muito, porque a forma que eles viram pelo 
menos se eles não passaram por esses livros, né. E eu não sei se quem esta começando a utilizar esse material na 
quinta série se quando chegar na oitava vai estar usando o mesmo, por que vai ter o lado das políticas publicas 
então, não vai adiantar muita coisa. 
15 - PP: E como é que você trabalha isso, já que têm esses problemas, a parte de lição de casa não ta condizente 
com... com o conteúdo em sala de aula  ou sei lá, a exposição do livro é muito grande? 
16  - LÍDIA: é a parte de lição de casa  eu faço ela seguido-a na mesma ordem. Então a lição de casa, inclusive, eu 
faço na sala e passo outras lições pra fazer em casa do próprio livrinho, só as partes de pesquisas, trabalhos tal, mas 
ai eu passo exercícios que não são chamado de lição de casa, ainda mais pela parte de ...eu não sei por que eles 
deram o nome de lição de casa,  primeiro porque é não tem função de lição de casa,  que é aquela função de reforço 
de conteúdo e...e ai assim nunca se encaixa nas datas que você quer dar a lição de casa . 



17 - PP: Como assim? 
18 - LÍDIA: É que as aulas não são completas: uma hora aula, duas horas aula e depois lição de casa não é bem 
organizadinho assim né, de repente tem uma lição de casa lá, ai se eu tiver na continuidade dos exercícios eu passo 
a lição de casa na sala mesmo e passo outros exercícios de lição de casa . 
19 -PP: e você acha que isso contribui para atrasar mais ou você consegue...? 
20 - LÍDIA: é:: é:: é::: então, é outro problema sério que o livro foi feito pra todos, todos os tipos, foi generalizado, 
padronizado; eu acho até bom  isso nos livrinhos, no interior, porque se o  aluno muda de escola apesar de que a 
gente sabe que se o aluno muda de escola  mais ai o problema dessa padronização é que quem da aula de manhã né, 
por exemplo pode pedir  lição de casa e tudo mais que adianta e quem da aula a noite tem aula de quarenta e cinco 
minutos, tem uma aula a menos de português  e tem que terminar a mesma quantidade de matérias e o outro 
problema e que isso é com o ensino médio.E quinta serie você mal consegue terminar  em dois bimestres um 
livrinho só né, um caderno  do aluno só. 
21 - PP: mas o que você acha, qual é o problema?  Que é a quantidade ou o tempo estimado estipulado pra cada  
atividade ou a realidade da sala de aula que não contribui? 
22 - LÍDIA: bom. É a quinta serie é... definiu-se trabalhar nesse primeiro caderninho aspectos da narrativa né ... só 
que de uma forma muito aprofundada porque são exercícios  muito reflexivos que eles não conseguem ter não 
conseguem nem chegar perto. Um da sala, um ou dois da sala  que já são brilhantes de natureza conseguem chutar 
alguma coisa que fizeram, alguma resposta. 
23 – PP: Você pode dar um exemplo do que eles estão pedindo? Eu tenho a apostila aqui, só que é do ano 
passado. É a revista do professor com as orientações. 
24 – LÍDIA: Por exemplo, essa coisa do tempo cronológico e tempo psicológico... e é tão aprofundado isso e já que 
a gente fala muito em aprendizagem em espiral, que depois vai aprofundando e tal. Eles vem nessa parte da 
narrativa é muito profundamente.... textos assim... pera aí, deixa eu ver se tem aqui em alguma revistinha... eu não 
to.... ah esse aqui. Olha O homem que entrou pelo cano e logo em seguida tinha um aí ... como é que é o nome? Ai 
é que não tem aqui , não tinha na revistinha do ano passado, mas tem na de agora que é Cíntia, por Sofi é do 
Álvares de Azevedo mas um texto de....é... um texto onde não tinha nem  personagem eu perguntava quais eram os 
personagens e eles tinha que perceber, né, essa ausência do narrador, muda de foco narrativo dentro do mesmo 
texto. Assim eles tinham que encontrar o tempo,o espaço,o narrador num texto onde tudo isso tava muito 
escondido, né, alem de ser um texto muito chato. Eles conseguiram pegar um textinho pequenininho totalmente 
descritivo, não se usa mais textos assim tão descritivos, só daquele momento de terror, né, então eu achei que esse 
texto... e não gostaram também. 
25 – PP: Eu lembro que a gente conversou da outra vez e você tinha falado da questão da literatura pra quinta serie 
é... nesse tempo quando agente conversou o material era o crime do Pe. Amaro, né? 
26 - LÍDIA: Exato. Eles tiraram. 
27 - PP: E eles trabalham algum outro agora? 
28 - LÍDIA: Olha quase todos ... trabalham sim. 
29 - PP: Espera, deixa eu pegar.É esse? 
30 - LÍDIA: É... ta achando? 
31 - PP: Eu acho que se eu não tivesse misturado a do primeiro ano, mas eu não tenho 5ª. este ano eu achei que não 
tivesse mudado, porque a do primeiro não mudou, né? 
32 - LÍDIA: Não, na verdade, não mudou, é:: acrescentou alguns textos como tal e então é... deixa eu ver... Você 
tinha me perguntado. 
33 - PP: O que tinha de literatura e o que você estava trabalhando? 
34 – LÍDIA: Eu tenho uma de Edgar Allan Poe aqui. Essa parte que ele de terror, que eles tentam incluir coisa de 
terror é... triste viu... é um terror mesmo. 
35 - PP: Por que? 
36 - LÍDIA: Por que, assim, esse olhar é:: ao invés de colocar aquele olhar de terror querendo saber o final, que eles 
acham interessante eles pegam um trecho de um obra que deve ser meio extensa,  é.. assim de Noite na Taverna e ai 
pega só um trechinho que não diz nada  pro aluno porque não tem interesse ver a historia. Você acaba só 
...procurando... é..procurado assim exemplos de coisas ... e pergunta assim,   o que pode indicar, o que tal elemento 
é... de terror tal a que efeito é... A escolha do foco narrativo contribui para o efeito de medo que o texto quer 
provocar no leitor?. 
37 - PP: Ah ta e ai não dá pra entender? 
38 - LÍDIA: É, é esse é o exemplo de pergunta que, por exemplo, ai eles já sabem que é foco narrativo ai eles vão 
procurar o efeito de medo. Eles falam: que efeito de medo, porque esse texto aqui da medo assim... de você 
encontrar uma palavra escrita assim: esse olhar lânguido, porque isso da medo só desse textinho aqui se você 
procurar vai encontrar varias palavras como jaz morto em sepulto não da medo neles jaz morto em sepulto, por que 
eles não sabem o que é isso,  então eles não vão ficar com medo não vai dar o efeito de medo e como é que ... aqui, 
Se a historia fosse modificada e narrada por outra voz dentro do texto, que resultado essa mudança poderia causar? 
É... eles não conseguem  é... fazer essa sucessão  e...ainda mais que são exemplos de historia de medo... e ai depois 



mais pra frente, eu até queria pegar aqui uma parte de lição de casa vê se essa ta boa pra ser uma pesquisa pra eles 
fazerem . 
39 - PP: Nessa parte aqui o que você fez pra... pra ... chegar ao que queriam... 
40 - LÍDIA: E ai eu pedi pra eles trazerem historias de terror de casa. Então eles contaram lá na frente  as historias 
que eles queriam contar e ai agente fez essa análise dessas perguntas aqui,  né,  dentro das historias deles então 
agente pegou as coisas mais comuns como a loira do banheiro pra eles fazerem e ai fica muito mais fácil da gente 
encontrar essa parte  de terror e de medo em uma historia que tenha começo, meio e fim . 
41 - PP: Você acha que o resultado foi mais positivo? 
42 - LÍDIA: é. 
43 - PP: Foi melhor, atingiu a sua proposta? 
44 - LÍDIA: Acho que o problema é quando eles tentam colocar alguma coisa literária e que eles colocam trechos e 
trecho não tem graça nenhuma pro aluno. Só trecho da historia até pra gente não tem graça só trecho de historia 
assim e imagina pras crianças né . 
45 - PP: Mesmo que a intenção ai... era de trabalhar uma parte narrativa, um aspecto da narrativa, mas mesmo 
assim ...? 
46 - LÍDIA: É... mas mesmo assim se você vai... o problema é assim... você pede uma... eles não tão acostumados, 
talvez seja uma falha de em casa pegar o dicionário, né, procurar, tentar entender a pergunta então, por exemplo, 
tem  uma lição de casa que eles não entenderam que é um texto aqui  que é do Irerê e ai tem a pergunta assim : A 
descrição que você fez é coerente com as ações que os personagens pratica na historia? Pra começar o Irere... aliás, 
era pra eles caçarem uma outra  historia e tal. Então, eles já não  sabem o que é coerente a forma como é perguntada 
é muito difícil e então o que eu encontrava eram alunos dizendo assim: Ai perguntei pro meu pai e pra minha mãe  
eles também não entenderam nada e ai eles trazem a lição não feita . 
47 - PP: mas ai como é que você resolveu isso?Tentou fazer alguma coisa pra que eles conseguissem compreender 
essa atividade?   
48 - LÍDIA: É não. Eu::: essa exatamente, falando seriamente, eu expliquei antes de passar para eles fazerem em 
casa depois chegou os que fizeram eu corrigi e os que não fizeram eu passei pra frente  pra eles não ficarem muito 
atrasados. 
49 - PP: Ah, tá problema do tempo?  
50 - LÍDIA: É, e ai vem aqui uma historia enorme maravilhosa mesmo desse Guide Passant(???.) A sorte é que eu 
encontrei aqui até um novo  livro dele e tal  e... saiu na Época de maio, né, e deu certinho deu lá, eu levei a foto dele 
que saiu na Época e tem um novo livro deles sendo lançado cento e vinte e cinco contos com certeza  não é um 
livro para  crianças aqui mesmo ta falando foi lançado pela cento e vinte e cinco contos de Guide Passant pela 
Companhia das Letras ai é ... ta falando né dos oitocentas paginas ... que é do caso dele ter presenciado a guerra de 
fraco (inaudível) e nanana, obviamente, não, é:: ele nunca quis escrever pra crianças, não é um autor de livros 
juvenis ou infantis. Eu não digo que a gente tem que colocar sempre pra eles. Só que assim, enquanto que eu chorei 
porque eu achei tudo maravilhoso  eles não conseguiram é.. eles não conseguiram captar os sentimentos principais a 
profundidade desse texto maravilhoso. 
51 - PP: Mas qual que era o objetivo de trabalha esse texto? 
52 - LÍDIA: Ah, bom o objetivo era... é que a historia tem... tem um tempo cronológico e um tempo psicológico. É, 
tá bom! ... esse texto o objetivo sei que eles alcançaram... (risos), mas é que eu queria que tivessem talvez alcançado 
com outra profundidade. 
53 - PP mas pra aprofundar é... não sei... talvez esse contato primeiro que eles não perceberam e talvez numa 
releitura daqui um tempo...? 
54 - LÍDIA: é então eles vão lembrar que a tal ... 
55 - PP: Já vi com a professora I... 
56 - LÍDIA: É... então... (risos) é verdade... 
57 - PP: esta sendo positivo eles terem esse material em mãos, mesmo com esses problemas?  

58 - LÍDIA: mesmo assim eu acho. 

59 - PP: e ai você tinha comentado sobre uma coisa quando a gente conversou  que assim é ... que pro ensino médio 
na parte de literatura você acha que eles precisam de muito texto e... que o livro de didático  trazia, foi o seu 
comentário na época é...  você acha que...  ai você comentou que se você só se preocupasse em trabalhar com 
proposta didática que a aula ficaria pobre, ficava mais pobre do que já era antes, né,  você ainda continua 
pensando... nesse sentido?  



60 - LÍDIA: Na verdade, o que eu estava reclamando mais é que os textos teriam que ser passados na lousa se me 
preocupasse só com a proposta e agora eles têm aqui. Então tanto no primeiro como no segundo tem um texto do 
Machado de Assis um conto né, do Machado de Assis e dividido em partes, então, com perguntas intercaladas é... 
que eu achei interessantes, mas enfim não tem muitos textos. Novamente a parte de literatura tem que se toda dada 
extra  é... eles não trabalham a parte literária e muito menos naquela ordem, na ordem de vestibular, das escolas, na 
ordem cronológica. Então tudo isso teria que ser dado a parte é... eles trabalham muito é... muitas atividades, mas 
sem não é ...é engraçado... ta bem obvio que uma equipe fez o ensino fundamental e a outra o ensino médio, porque 
enquanto no ensino fundamental eles se aprofundam muito em um aspecto, no ensino médio jogam-se vários 
aspectos uma, duas perguntas cada um assim,né, só que ainda assim eu gostei. 
61 - PP: é você não acha assim, que é uma retomada do ensino fundamental talvez não seja ...((fala interropida))  
62 - LÍDIA: A sim,  é retomada mas só quem faz a retomada principal é o professor, porque você tem duas 
perguntas sobre alguma coisa ai diz: o professor vai falar pra vocês sobre a diferença é... pronomes ,verbos e 
adjetivos e ai já tem exercícios de pronomes , verbos e adjetivos. Ai você faz essa retomada toda, coisa que eu peço 
muito pra casa que é pesquisa  pra eles fazerem em casa gente não perder muito tempo, mas é bastante coisa. No 
segundo, por exemplo, tem ai um... eles já jogam o exercício tudo junto sobre oração coordenada, subordinada, 
e...tipos e já jogam o exercício e sendo que uma retomada assim é quase impossível de se fazer, né,  ai você leva 
mais de um mês pra voltar todo esse assunto que tem uns dois exercícios, que acaba dando mais necessário, além 
disso esses exercícios se não me engano foram enfiados na parte de lição de casa. 
63 - PP:  mas você acha, como você está falando que não dá tempo, que é muita coisa  pra pouco tempo ou muita 
coisa junta pra ser trabalhada, mas o que você acha que seria ideal, então?Como é que seria colocado isso? Há a 
necessidade de aprofundar ou de retomar tão detalhadamente pro ensino médio o que já foi visto, talvez no 
fundamental? 
64 - LÍDIA: Há, na verdade, há a necessidade. O problema é que eles não viram tão bem assim, ao ponto de 
recordar agora, muitos nem viram . 
65 - PP: Mas por que sei lá com a proposta do ano passado é você entende que antes disso agente trabalhava 
aleatoriamente cada um da sua maneira, talvez seja por isso, em função disso, ou você não acredita? 
66 - LÍDIA: Não o que eu acredito mesmo é que tem algumas partes é, como por exemplo, períodos e orações 
coordenadas, subordinadas que os professores não trabalham com toda profundidade, porque é uma matéria tão 
complicada que eles acabam dando só uma pincelada mesmo. 
67 - PP: Você não tem uma sétima série, ou outras pra saber como é que eles estão trabalhando agora, pra saber 
como é que está agora e pressupor como vai estar no ensino médio? 
68 - LÍDIA: Não, não tenho. 
69 - PP: O problema é que como a gente pega série diferente, a gente pressupõe que eles já venham com este 
conhecimento e quando você vai ver não tem. 
70 - LÍDIA: Então no ensino médio a única coisa que eu senti falta mesmo foi teoria, é eles podem até ter essa 
teoria nos livros didáticos que eles trazem e tal. Só que você não consegue trabalhar o livro, trabalhar, eu digo, 
cobrar, porque essa cobrança teria que ser, eu teria que cobrar com exercícios ou nota, ou não sei o que. E eu não 
consigo cobrar essa leitura perceber se eles leram mesmo, incentivá-los a buscar esse conhecimento, né. Mas 
enquanto no livro didático deixam de ler muitas páginas e tal, e tem exercícios baseados naquelas páginas todas, eu 
... esse aqui eu não tenho como verificar isso, eu acabo trazendo, trazendo tal, só que devido a quantidade de 
exercícios eles acabam ficando sem essa leitura. 
71 - PP: E o que que você acha assim que seria ideal, o que você mudaria pra ficar, sei lá chegar mais próximo do 
que você acha ideal? 
72 - LÍDIA: É... eu acho que ele podia ter mais base teórica dentro do caderno do aluno. 
74 - PP: O que que isso significa de fato? 
75 - LÍDIA: É... textos, por exemplo, informações sobre literatura. É ... as partes que ... eu sei que esse é um  
caderno só de exercícios mesmo, mas eu acho que  com o tempo poderia ir acrescentando, incluindo assim como 
nos livros didáticos mais tradicionais a parte de teoria dos assuntos abordados. Acho que seria interessante. 
76 - PP: Você acha de que maneira isso contribuiria pra formação do cidadão. A preocupação da escola hoje é toda 
essa questão de formação do cidadão e o que, que isso teria a ver, se informar mais sobre a escola literária, o 
período literário? 
77 - LÍDIA: Ah, na verdade é ... não ia acrescentar muita coisa, mas tem muitos alunos que pretendem prestar 
vestibular e aí eles teriam que buscar isso e tendo isso iria facilitar, né a vida desses alunos. 
78 - PP: Mas assim, o vestibular de certa maneira também ta mudando, agora já com base no ENEM, o ENEM 
talvez esteja um pouco mais próximo do que eles estejam pedindo pra gente hoje. 
79 - LÍDIA: È então, só que vai ser sempre essa briga né. O ENEM não vai seguir muito o que o governo estadual 
quer, né. O governo Federal vi querer uma coisa o governo estadual vai cobrar outra. No final das contas os alunos 
vão ter que ter os dois lados. Não, até que ta bom esses cadernos pedem questões reflexivas, pedem pra eles 
refletirem um pouco sobre si mesmos. Tem umas parte que eu acho muito repetitivas, né, mas que eu acho 
interessante, que a parte de:: de:: que eles tem::: você aprendeu?, né? Então eles colocam o que você acha que pode 



mudar nisso o que pode mudar naquilo. Se eles realmente se dignarem a pensar e refletir e fazer uma auto-crÍtica e 
uma crítica externa isso é interessante.  
80 - PP: Você falou agora se eles se dignarem a pensar e refletir, mas o que você ta fazendo para que eles...eles se 
mobilizem para isso, como você organiza isso. 
81 – LÍDIA: Ah extraoficialmente, eu to cobrando respostas bem longas ((risos)) não aceito cinco linhas porque 
assim eles tem que refletir um pouco mais.  
82 - PP: Mas como é que fica a questão da interação, essas cinco linhas provavelmente eles fazem individualmente. 
83 - LÍDIA: É, é individualmente mesmo, mas é... quando tem alguma coisa assim... é... alguma coisa sobre si 
mesmo eles se interessam, mas quando é sobre o aprendizado, sobre a aula... tem umas respostas interessantes 
assim, que eles colocam que eles mesmos se assumem que podiam estudar mais que podiam melhorar. OU então 
“Ah , que a professora podia fazer mais jogos pra ficar mas divertido.” Até ensino médio coloca alguma coisa 
assim. Ah podia ter alguma coisa. Aí acaba eu lendo as respostas achando interessante e aprendendo também com 
algumas das respostas.  
84 - PP: E você acha que as respostas deles te ajuda, te mobiliza de alguma maneira...? 
85 - LÍDIA: Sim, sim. Quando eu vejo alguma coisa, eu penso “ah então vou trazer e::, fazer alguma coisa 
diferente” ai você faz alguma coisa diferente ai já ficam mais animadinhos, durante um mês porque dá uma 
quebrada, né? Ai depois eu e eles vamos ((expressão de desânimo) murchando, mas ai tem outra situação que::: 
anima de outra maneira. 
86 - PP:Você acha que antes dessa proposta, I, essas questões que você ta levantando... tinha esse tipo de coisa 
também ou esse material ta contribuindo pra haja esse espaço de interação você como professora, professor/aluno, 
pra que se pense no que se pode fazer de diferente? 
87 - LÍDIA: Não... Bom, não sei. Na verdade pra mim, pode ser uma extrema arrogância da minha parte, mas 
acho... talvez tenha servido, resposta mais arrogante, tenha servido mais pra outras pessoas do que pra mim mesma. 
É ... eu tinha um estilo de dar aula assim... que eu não tinha muito essa... essa... não tinha tanto essa interação de 
ficar perguntando: “E aí o que pode fazer, dá...”porque até mesmo, muitas das nossas ânsias não são viáveis, né? A 
gente gostaria de mudar muita coisa, assim como eles gostariam, mas não é viável, não entra no sistema social, né? 
Não dá pra entrar na nossa... Mas eles, mas acho que isso tem ajudado até em outras matérias em outras matérias, 
em outras circunstâncias, pra, pra, no geral, para todos professores darem uma pensada uma refletida sobre a sua 
aula. Acho que é uma coisa positiva sim. Apesar de que esse “ se você sabia”, “ se você entendeu”, ficou pela 
metade tarde por que vi que não ia dar tempo e era a parte e::  tomava um pouco essa vistoria e tal é um coisa que 
foi acelerando um pouco, eu dei uma cortadinha, pra acelerar um pouco mais e a gente terminar com eles 
(inaudível). 
88 - PP: Eu lembro mesmo disso que você falou que corta, pula algumas coisas... e que critério você usa?... ah isso 
aqui vou pular, isso acho que é importante. Que critério que você usa pra deixar de dar alguma coisa e dar 
prioridade pra outra? 
89 - LÍDIA: Na verdade esse volume 1, eu trabalhei com ele todo começo do ano. Então foram QUAtro meses 
trabalhando uma revistinha só. Então meu critério, foi trabalhar tudo, completo, de cabo a rabo bonitinho. Só que no 
próximo bimestre vai vir o problema porque vou ter que trabalhar o volume 2 e 3. Que acho que serão três, isso 
ninguém sabe. Acho que isso é um pouco problemático também, porque acho que nós deveríamos ser os primeiros 
a saber de tudo, e não chegar assim em cima da hora e vc tem que pensar e se programar. Então eu só começar a 
trabalhar com eles o volume dois em agosto, vou trabalhar volume 2 e 3, então minha seleção vai ser bem mais 
rigorosa de cortes. Então pra começar... eu vou ... toda essa parte de você aprendeu que foram um pouco repetitivos, 
por exemplo, durante desenvolvimento desse conteúdo, foram agradáveis de estudar:, foram pouco interessantes. 
Olha coloquei até um não aqui, olha, não que não vai dar tempo. Aqui olha “você aprendeu?” Não. Porque demora 
muito além de ser um pouco repetitivo. Então no primeiro você manda um email pro colega, depois manda uma 
carta pro colega, manda um recado pro colega, ai você reflete. Ai acabou e começam a repetir as mesmas coisas, eu 
sei que é importante para eles fazerem uma síntese do conteúdo, mas fica meio chato pra eles e pra mim também. 
Então não dá tempo de corrigir tudo isso. Então eu acabo pedindo e não lendo e não fazendo a correção em sala de 
aula. Eu acabo só vendo quem fez e quem não fez, pela quantidade só eu acabo não lendo, o que eu acho que seria 
bom, porque seria uma auto avaliação pra mim mesma. 
90 - PP: Mas assim I,... você não precisa fazer isso exatamente nesse momento, né? 
91 - LÍDIA: È... daria pra juntar tudo no final e depois juntar 3,4,  né? porque todo final de capítulo tem essa mesma 
coisa e ai da juntar depois eu olho tudo de um vez... Sobre cortar eu vou ler e estudar por que eu não peguei ainda 
os volumes, pela repetição pela quantidade de vezes que aparece, pela necessidade mesmo do exercício,porque tem 
alguns exercícios que pelo meu critério eu acho mais bobinhos e corto. Então eu vou fazer isso e corto. E também 
eu vou pedir muita coisa pra casa, no período da manhã. Agora à noite eu dou inglês é ... então á noite eu to tendo 
um problema muito maior, não sei, você dá aula de inglês? 
92 - PP: Não. 

 



93 - LÍDIA: Porque é assim você tem cada capitulo tem texto com interpretações, questões, exercícios, atividades 
em cima daqueles textos tal, sempre focando (inaudível). Só que quando chega na lição de casa tem uns exercícios 
enormes de inglês sobre gramática, isso não dá pra ser lição de casa e não dá tempo de eu aprofundar gramática em 
sala de aula pra eles fazerem em casa. Além de eles não fazerem lição de casa de forma nenhuma. Então quando eu 
vi que não dar tempo de terminar nem a apostila vol. 1 nos dois primeiros bimestres,eu peguei as lições de casa e 
simplesmente cortei. Então eu falei não vou dar a lição de casa porque lição de casa vocês não fazem mesmo. Então 
quem quiser vai fazer vai trazer pra mim, eu corrijo sem dar nota, porque se eu falo todo mundo copia um do outro 
e eu fico corrigindo tudo. Então como eu não ia dar nota, só pela boa vontade deles, eles também não fizeram. 
Agora não sei nos próximos bimestre como vou trabalhar 2 volumes, eu acho vou fazer isso com a lição de casa, eu 
vou cortar todas as lições de casa.  
94 - PP: È...e ai você não vai fazer um avaliação antes, pra ver dali, da lição de casa, o que de fato contribui para o 
entedimento do que você ta tratando? 
95 - LÍDIA: Ah,  se for uma lição de casa super legal eu vou deixa é claro. Só que pelo que eu vi no volume 1 todas 
as lições de casa eram assim que a gente ai trabalhar 2 semanas pra corrigir, 2 aulas pelo menos. Que a gente tem 2 
aulas na semana de 45 minutos, cada exercício da lição de casa tem que ter uma base teórica, todo uma explicação 
para eles fazerem o exercício e entre fazer o exercício e a correção aí sobra só a correção pra próxima aula, ai a 
próxima aula eu passo Sá fazendo a correção e tirando dúvida; num exercício eu perco 2 aulas sendo que eles estão 
calculando que eu devo trabalha uma unidade do livro em duas aulas, não dá né? 
96 - PP:Outra coisa, você falado do material de inglês e você falou de um livro que você tinha, um livro de apoio... 
97 – LÍDIA: È ... então, esse ano eu acabei largando ele de lado, porque ele é realmente muito bom e a diferença 
dele pra esse material é... são um pouco semelhantes... a diferença desse para aquele é que os enunciados naquele 
são em português e os enunciados da apostila de inglês são em inglês. Inicialmente eu fui trabalhando os 
enunciados de inglês com eles numa forma de adivinhação, então a gente ia fazendo e descobrindo; era divertido, 
interessante, só que era muito lento né. Eu ainda acho que esse livro que é carioca com exercícios mais criativos e 
interessantes.  
98 - PP: Você comentou, sobre os textos desse livro, que eles estavam mais atuais, mais dentro da realidade. Eu 
queria entender melhor, o que é esse estar dentro da realidade, o que você quis dizer? 
99 - LÍDIA: Então, agora no livrinho eles pegam textos bem grandes, vou falar do primeiro ano por exemplo, eles 
pegam texto maior retirado mesmo da internet.  
100 - PP: Textos originais? 
101 - PE: Isso, são textos originais sobre, por exemplo, intercambio, pessoas dando depoimentos sobre intercâmbio 
e tudo mais... tem uma certa dificuldade porque, por serem textos originais, tem um vocabulário muito... o 
vocabulário não é facilitado,né, como os textos adaptados que a gente  coloca palavras latinas pra dar uma 
ajudazinha e não coloca gírias ou terminologias ou frases muito, mas ai a gente vai trabalhando, mas a diferença é 
que um texto longo da ma preocupação maior no aluno ele desiste com mais facilidade. Ai vem questões, questões 
em inglês que vou ajudando eles a fazer a tradução, a compreender as questões, sem muita tradução porque perde 
muito tempo... 
102 - PP: Qual é a diferença do outro material? Que você colocou que esta mais dentro da realidade?  
103 - LÍDIA: Ah, que nem intercambio. E interessante, mas nossos alunos não sabem bem o que intercambio. Há a 
porcentagem de, talvez, de 1 para 1000 que façam intercambio na vida, enquanto outros... 
104 - PP: I, você ta subestimando nossos alunos. 
105 - LÍDIA: Não, mas é que ...a cada ano se formam mil alunos na escola, e quantos deles fazem intercambio? 
Nenhum pra mil. Pense nos nossos grupos de anos anteriores, quantos a gente sabe que já viajaram para o 
exterior?... È.. até que não subestimando muito... (risos) 
106 - PP: Até porque já foram dois, né? 
107 - LÍDIA: E tem uma que veio nos visitar que foi ser babá...foi o que ela disse,,,então esses outros textos, textos 
jornalísticos, uma propaganda ou textos menores que são mais fáceis de compreender e também são mais curtos 
com exercícios voltados pra aquele... exercícicos mais divertidos, como poderia colocar, de você encontrar no texto, 
localizar informação. Com textos com mais... com mais... palavras em negritos, grifadas...mais diferentes, só que 
também não eram textos originais...a maioria não eram textos originais, então eu também sou a favor dos texto 
originais. 
108 - PP: Então como você resolveu isso? Tem um texto original sobre intercambio eles não conhecem  que é 
intercambio? 
109 – LÍDIA: E até não foi tão complicado, eu, tirando os enunciados e tentando animá-los ne´? Eles iam 
percebendo que conforme eles iam fazendo os exercícios eles iam compreendendo muita coisa do texto. Eles tem 
aquela... já se negam de inicio... depois vão tentando fazer, vão percebendo. A parte que faz... tem alunos que são 
irredutíveis, né, vão só sentando do lado do que faz e copiando. Mas a parte que faz, vai percebendo e se animando, 
mas...então, eles fizeram essas compreensões todas e acharam interessantes... A única parte que eu cortei mesmo foi 
a parte do ensino médio que tinha uma produção final. No 1º.tinha que produzir um texto até que não era assim tão 
absurdo...mas é que não deu tempo e também...assim... eles não iriam conseguir sem uma ajuda externa, né, mas era 



pra eles produzirem um texto de propaganda para alunos, em inglês, de propaganda para alunos que quisessem fazer 
intercâmbio no Brasil. No ensino médio era para eles produzirem uma resenha critica de um filme em inglês. Então 
eu acabei fazendo do 2ª. do ensino meio a resenha crítica de um filme em Português o que já foi difícil,  porque já 
saiu... assim...umas resenhas...assim... não tão boas, né, mas só... pelo menos eles puderam treinar a estrutura 
puderam comparar com a resenha que eles tinham trabalhado, estudado, visto na matéria em inglês, então eles 
puderam fazer uma comparação, foi interessante, só que...  
110 - PP: E...você acha que você conseguiu atingir o objetivo da apostila? Porque, apesar de você ter dito que não 
fez a atividade final ou trabalhou de outra maneira a atividade final, acho que o objetivo não era só a atividade final, 
né? 
111 - LÍDIA: É... eu entendi que eles tem, como em qualquer vestibular, qualquer concurso, questões com 
diferentes graus de dificuldade para atingir todo mundo. Aí eu entendo que na apostila tem também questões e aí 
cabe a nós selecionarmos ou próprios alunos fazerem uma seleção natural dessas questões, respondem as que eles 
conseguem, outras que eles não conseguem não fazem. Aí a seleção que eu fiz foi cortando essa parte de produção 
escrita em inglês porque... 
112 - PP: Você acha que ainda não tá..não é possível... pelo menos não nesse momento...  
113 - LÍDIA: Não...não...até a forma que eles fizeram foi interessante, eles foram separando por partes eles iam 
respondendo cada parte, mas eles não conseguem produz... mas mesmo assim...  
114 - PP: Nada que seja uma produção ideal...? 
115 - LÍDIA: É, é... eles tentaram fazer sim alguma coisa ... eles tentaram produzir alguma coisa na parte de ... eles 
fizeram uma tradução bem ao pé da letra e tal que valeu o esforço em todos os exercícios, então não é que eu cortei 
toda a produção escrita é que u não fiz aquela...o grand finale, aquela coisa longa. Eles produziram alguma coisa, 
mas bem assim ao pé da letra. Achei que foi válido, eu gostei. 
116 - PP: I, como é que você vê, agora que tem um material todo pronto apostilado, quase que autoexplicativo, 
como você vê seu papel agora?  
117 - LÍDIA: É... então... na verdade mais como um incentivador, porque o ser humano, quase que geral e 
sobretudo o brasileiro ele só faz as coisas quando muito incentivado, quando muito cobrado e até sob penalidade, 
né.a gente vê até em outras situações, né, se não houvesse a multa todo mundo faria o que queria no trânsito em 
todos os lugares, então nós somos praticamente os guardas, né, da situação. A gente define, a gente alinha o 
material não tão autoexplicativo assim, né, em que a gente não possa acrescentar muita coisa, né, e também a gente 
cobra e::: avalia.  
118 - PP: Então você falou a gente faz o papel de incentivar, motivar... o que você faria no sentido de motivar o 
aluno a ficar mais interessados nesse material, não necessariamente no material, mas na aprendizagem ou o que 
você faz nesse sentido? 
119 – I :É::::: é::::então acho que... eu acho que... existem... às vezes até eu sinto desmotivada diante da 
desmotivação deles,né. 
120 - PP: A coisa é contagiosa? 
121 - LÍDIA: É... é verdade. Só que... então... a gente... primeiro acho que é importante você ser uma pessoa 
motivada. O professor dar o exemplo como um ser motivado que gosta, que vai, que incentiva,  então, eu acho 
importante eu gostar do material, porque se não é uma coisa que eu gosto e apoio, os alunos vão desprezar e colocar 
fogo muito mais do que já fazem atualmente, né. Como eu gosto, gosto mesmo. Eu posso falar mal, mas eu gosto. 
Eu gostei de ter aparecido esse material. Então incentivo... e... você mostrar com seu próprio exemplo já é uma 
coisa motivadora. Outra forma também é a valorização pessoal e a valorização daquele aluno que gosta de fazer, 
que gosta de aprender. Eu tenho muita essa coisa de trazer para si o outro também, o que não gosta, o que não tá 
dando tanta atenção. Eu acho isso importante também. Eu particularmente costumo dar atenção para aqueles. E eu 
gosto mais daqueles que gostam, claro, como todo mundo. Então eu  tento incentivar, claro, fazer mais, ir atrás mais 
dos mais motivados. Com relação a inglês então, eu passei os dois filmes que tinham a resenha críticas daqui do 
livrinho eu passei para eles assistirem. Claro que eu fiquei desmotivadíssima, quando eles  ficaram tacando papel 
um no outro, né, ficam reclamando depois de ter que fazer as atividades associadas, né. Eu fiquei pensando, poxa 
vida a gente faz um coisa ... (risos) 
122 - PP: Por que será que não dá certo, né? ... 
123 – LÍDIA: Mas é que sempre vão ter esses mesmos, mas gente tem que manter a motivação... e::ah ... então é 
isso... tentar fazer alguma coisa diferente... 
124 - PP: No caso como esse que eles ficaram lá jogando papel que atitude você tomou, que num ... que naquele 
momento você fez uma coisa que num próximo episódio faria diferente? O que você pensou em relação a isso? 
125 - LÍDIA: É... o que eu pensei em relação à isso?... Na verdade eu pensei que não devia ter pedido tantas vezes, 
por favor, e sendo tão educada, porque  no momento em que eu estava pedido por favor e sendo educada eles 
continuaram fazendo gracinhas e quando coloquei dois pra fora e sendo mais intransigente funcionou, então acho 
que da próxima vez eu serei mais brava. 
126 - PP: Então i, nessa parte, se... pelo que eu estou entendendo a maioria tava li motivada a fazer até por conta da 
sua motivação, o que será que esses dois ou três não se interessaram, como você avalia? 



127 - LÍDIA: Eu não consigo ver tudo como uma situação escolar ou associado a minha matéria, na verdade o que 
eu acho dos alunos que não conseguem se concentrar ou se motivar é :::é::: que eles são muitos centrados em si 
mesmos, são muitos problemas psicológicos que estão acima das nossas possibilidades; é carência, é a vontade de 
ser o centro das atenções que eles não se permitem nem quando tem um filme acontecendo, quando tem uma 
situação em que tem os outros... eles não conseguem deixar de ser o centro de querer ser o ser, então acho que 
muitos alunos que fazem bagunça é só para levar bronca mesmo, é só uma forma de chamar a atenção. Então 
enquanto eles estão fazendo bagunça eles estão gostando, olhem pra mim, me vejam.  
128 - PP: Mas você acha que o que você estava fazendo no momento estava sendo significativo pra eles? 
129 - LÍDIA: Eu achei... eu achei sim. Porque sempre... você não consegue atingir... se você achar que vai atingir 
todos, você vai ficar decepcionado. Sempre cometo esse erro, sempre fico decepcionada. Você tem assumir que 
você não vai atingir mesmo as vezes até nós adultos as vezes a gente vai numa palestra numa reunião importante e a 
gente não consegue se concentrar, até a gente nossos momentos... 
130 - PP: Você falou uma outra coisa sobre sua percepção da relação dos alunos com o material, como você avalia 
essa relação?  
131 - LÍDIA: Olha eu acho que estão gostando, por mais que eles destruam acho que eles gostam de receber 
qualquer coisa,é como um presente, todo como todo mundo. É... é leve, eles não tem que carregar os livros pesados 
todos os dias, eu vejo como uma forma positiva. Vai muito do professor, acho eu o professor que chega e fala... eu 
gosto de enquadramento eu gosto de padronização, mas é personalidade, né, então eu acho interessante todo mundo 
ter tudo igual e os professores terem também terem aquela coisa padrão que lembra um pouco escola particular e 
com o material pronto, tudo certinho. Agora tem professores que se sentem muito enjaulados, aí já chegam e 
criticam ai o aluno também vê dessa forma. 
132 - PP: Você percebeu me algum momento na sua matéria resquícios de fala de outras pessoas que eles 
incorporam como sendo deles? 
133 - LÍDIA: Sim, sim. Ah coisas falando do governo. É que o governo vem com essas porcarias que não servem 
pra nada, é... que não tem as matérias. É que o de matemática ta ruim, porque não tem a matéria principal da 5ª., da 
7ª., do ensino médio, né. Aí você percebe... quem falou que o aluno sabe qual é matéria principal do ensino médio, 
ele não sabe, é a fala de outro, né. 
134 - PP: Ai como é que você trabalha isso, por que de alguma maneira isso também influencia ali no seu trabalho, 
né? Por que a gente ouve, né, é “eu odeio esse material” nossa, por que tanto ódio, né, e não tem motivo. 
135 - LÍDIA: É, talvez não seja nem tanto a culpa... às vezes, falam eu odeio sem nenhum argumento do porque 
odeiam é porque eles querem odiar alguma coisa que venha do governo. Acho que o que eles odeiam mesmo é  
vida, é a corrupção, são os políticos. O material é uma coisa que vem do governo e imposto pra eles fazerem, é 
quase uma conta a pagar . então esses que não gostam, não gostam outras coisas, mas não é o material em si, o que 
eles não gostam é essa imposição, por isso significar uma coisa... política até, né. E eles percebem: nossa, ficam 
socando a gente de livro. Por que? Porque o governo além de dar isso, ele comprou milhões de livros didáticos 
desnecessariamente fazendo... E assim ta dando muito. Não nessa escola, mas na outra escola que eu trabalho, a 
coordenadora fala assim se vai levar pra casa sim, por que o (inudível) não quer, e governo mandou muito livro. Ah 
porque esse aqui eu peguei o ano passado. Não, mas esse é desse ano, é outro. Então é incompreensível porque 
houve tanta distribuição de livros didáticos em cima desse aqui.É incompreensível e um pouco desnecessário. Na 
minha opinião, é lavagem de dinheiro mesmo. É você comprar com outro valor só pra poder distribuir, pra poder 
fazer sua graninha. 
136 - PP: I, da outra vez que a gente conversou você também falou que assim: como é um material novo e tudo que 
é novo a gente implique um pouco no começo e acaba desgostando e tudo mais, mas com o tempo se você 
percebesse que fosse uma coisa fixa, né... e agora que veio de novo, veio pros alunos, você acredita... (fala 
interrompida) 
137 - LÍDIA: É eu ainda não tenho certeza de que vai ser uma coisa fixa, tudo vai depender da eleição do ano que 
vem, né. Que ai se mudar e virar PT, com certeza isso aqui vai mudar tudo. Mas no sentido geral, eu gostei da vinda 
desse material, ta forçando a gente a ler e estudar. Tem os planejamentos, né. Forçando todos os professores... acho 
que é importante até mesmo porque pra mostrar pros professores um pouco da desatualização deles mesmos.(risos). 
Eu tenho que para de criticar (fala bem baixa).Mas eu gostei, principalmente, principalmente de inglês, que a gente 
não tinha material nenhum, agora a gente tem esses caderninhos, apesar de que eu olhei no site da educação e ta 
escrito que foram distribuídos dicionários de inglês para todos os alunos, ta escrito e isso nunca existiu e já ta 
escrito isso desde fevereiro. E está com o verbo no passado,  já foi distribuído, então fazem uma propaganda 
enganosa desgramada, Né, de Português até que tinha material, de inglês não. Então eu fiquei contente de eles 
terem alguma coisa escrita até para eles valorizarem... 
138 - PP: I, eu vou retomar uma pergunta que você já comentou , mas estou com necessidade de entender melhor. 
Você falou assim  que o material empobreceu as suas aulas, isso o ano passado por conta de ter de passar muita 
coisa na lousa, agora que você e os alunos também, tem esse material e não há necessidade de passar esse material 
na lousa, isso contribuiu, de que maneira contribuiu? 
139 - LÍDIA: O ano passado, se eu soubesse que a gente iria ter esse material eu teria ficado mais aliviada, mas eu 



fiquei preocupada é que eu... realmente o caderno do professor que veio ano passado, tava pedido pra gente passar 
tudo, não na lousa, né, mas pedia pra gente usar o datashow... coisas assim imposíveis... e realmente, se tinha uma 
interpretação de texto tinha que xerocar, fazer de algum jeito. Agora com a vinda disso aqui, realmente melhorou 
bastante, acho que eu passei assim umas três vezes coisas na lousa, mas alguns acréscimos, mas de jeito nenhum 
textos, porque aqui já traz alguns, até eu gostaria de acrescentar alguns, mas não daria tempo, mas eu não achei que 
empobreceu não. Agora ficou bom, também não enriqueceu, né, porque a gente já trabalhava com o livro didático 
antes; e tinha empobrecido a partir do momento que você tinha que trabalhar com o caderno do professor, com essa 
proposta nova e passando na lousa, fazendo de outras  formas, aí tinha empobrecido. Agora, com esse material 
ficou tão bom quanto o livro didático só que diferente.  
140 - PP: Você ta falando do livro didático e proposta, você vê essa diferença da maneira de se trabalhar de se 
trabalhar com livro didático e da proposta? 
141 - PE: Vejo. 
142 - PP: Qual é a diferença?  
(...) (( silêncio)) 
143 - PP: Como posso falar, qual é o enfoque dado? 
144 - LÍDIA: A principal diferença o livro didático é voltado para vestibular então os livros didáticos seguem uma 
ordem cronológica de matérias, que um a ordem que eu conheço desde que eu comecei a estudar, desde que a gente 
faz faculdade, que gente estudava no colégio, então é aquela ordem que não foge, né:Primeiro você vai ver aquilo 
de gramática, aquilo de literatura, aquilo de produção, produção, às vezes variava um pouquinho, mas quase sempre 
era narrativa pra no final ser dissertação e::: aí tinha aquela coisa que eu também gostava, porque eu gosto de 
regrinha... eu também gostava porque ai separa 1º.2º.3º. Só que essa proposta nova, a principal diferença dela é que, 
de jeito nenhum ela valoriza essa ordem dos fatores. Ela é uma mistura... só que uma mistura boa que faz os alunos 
refletirem, então eu acho que prepara um pouco mais para a vida enquanto que o outro contribuiria para acumulo de 
conhecimento mesmo. Eu não to querendo elogiar bastante, porque eu acho que podia melhorar em muitas 
coisas...um pouco também por mais que esse caderno tenha lição de casa, não tem por exemplo... falta ainda 
conteúdo e eu não consigo trabalhar ele mais os conteúdos do livro didático. Isso é impossível, enquanto do livro 
didático por exemplo, leia  a página  tal, tal, tal. Uns três exercícios e responda a página tal. Então eles tinham 
aquele conteúdo para estudar em casa, mas exercícios, então a lição de casa ficava mais gordinha, mais cheia de 
leitura. O que acontece agora com  vinda desses caderninhos eles não querem ler mesm e eles acabamo, por que 
acaboiu a leitura, são só exercícios. Então você dá a matéria mastigadinha, toda explicação pra eles, eles acabam 
fazendo o exercício aqui. Qualquer tipo de leitura tem de ser extra classe e acaba ficando um pouco pesado o 
professor cobrar essa leitura e mais  o material.  
145 - PP: Você falou que não quer elogiar tanto, porque você acha que precisa melhorar algumas coisas, e o que 
precisaria melhorar? Porque você falou que a proposta prepara mais para vida, o que você acha mais positivo, o 
livro didático, que tem essa preparação para o vestibular ou...?  
146 - LÍDIA: É::: na verdade, eu acho os dois  muito bons. Essa preparação para o vestibular, tem muita gente que 
acha e eu também, que é muito conteúdo que não vai ser utilizado, por outro lado quando você aprende esse 
conteúdo você tá dentro de uma discussão, uma conversa, uma aula, aí te falam ... citam, por exemplo, uma... sei 
lá... um... algum...Gil Vicente, por exemplo, que não apareceu aqui, né, o aluno que se preparou para o vestibular, 
ele vai entender:Ah, isso aqui né... o Auto da barca do inferno, ele viu uma propaganda de peça teatral: Ah que 
legal, Gil Vicente, que a gente viu na escola, não sei o que... Então, ele consegue  fazer essa associação, porque ele 
já estudou, não é que ele não vai citar, isso não serve para muita coisa, ele não passe em vestibular nenhum, mas 
isso é interessante. Agora aqui ele não tem de jeito nenhum no 1º. e já era pra gente ter visto. Então não tem nada 
falando de nenhuma das épocas literárias iniciais que era pra gente estar vendo, né, aí ele não vai conseguir fazer 
essa inferência: Ah, isso ai eu já vi, fala disso. Coisa que seria interessante para o crescimento dele, então perde um 
pouco isso. Tá preparando para vida, tá. mas uma vida meio medíocre. 
146 - PP: Uma coisa que você tinha comentado, eu queria sabre como está agora e o que você fez pra resolver esse 
problema, que tinha produção pro 2º. ano que você falou, de uma resenha crítica, né, só que eles viam resenha 
crítica em Português no 3ª. ano. Não faziam esa associação de conteúdo. Alguma coisa mudou? 
147 - LÍDIA: Ah... é que como eu não peguei 3º. do ensino médio eu não consigo comparar né, mas tem isso sim, 
por exemplo, no 2º. Tem resenha crítica...não e isso mesmo, acredito que continuou, porque eu não vi os novos 
livrinhos, mas por exemplo no primeiro do ensino médio não tinha nada de resenha crítica, então, os alunos não 
tinham visto. Aí agora eu tive que pedir a resenha do filme pra eles no segundo, pelo material que eu conheci do 
ano passado eles não estudavam esse gênero, eu continuo... até pelo que eu vi até agora os temas não batem, não 
esta tendo aquela interdisciplinaridade que podia acrescentar que podia melhorar, não só disso, de outras matérias 
também. 
148 - PP: Uma coisa que você comentou, da outra vez, foi que você falou: falando assim parece que eu corto tudo e 
só passo o que é tradicional, na sua visão, o que é ser tradicional, considerando esse material? 
149  - LÍDIA: (...)A gente muda tanto com o tempo que eu não me lembro exatamente dessa fala...mas... 
150 - PP: Se você quiser eu relembro um pouco mais, a gente tava falando das atividades o que você tinha feito para 



adaptar esse material que você disse que achava que o material estava fora da realidade e você disse: Tem algumas 
coisas que eu vejo que não tem jeito então eu pulo, ai no final acaba dando tudo certinho.  
151 - LÍDIA: Ah, eu lembro. Eu pensei em relação a exposição de fotografias que teve o ano passado. Eu continuo 
cortando algumas coisas e continuo cortando coisas desse tipo, né, até porque ... mas não é tanto o tradicional mas... 
e´... o que vai trazer algum tipo de constrangimento talvez. Essa exposição também que está esse ano outra vez, eu 
já to, esse ano, achando não é porque é o novo, mas é o impossível, né. As vezes tem pra passar filme né, mas tem o 
problema do datashow que não é tão simples assim, então tem algumas coisas que a gente acaba cortando. Você faz 
outras exposições, coisas assim, mas ainda continua tendo algumas coisas assim que eu ainda corto um pouco.  
152 – PP: Mas não tem a ver com a questão de ser tradicional?  
153 - LÍDIA: Não. 
154 - PP: Mas o que é ser tradicional? 
155 - LÍDIA: É... eu acho que eu tava querendo dizer alguma coisa disso mesmo...cortar as modernidades né?A 
gente é meio dinossauro e acaba... pelo menos eu sinto assim com relação a utilização das coisas, das tecnologias. 
Primeiro porque é difícil esta sempre quebrado e até você utilizar demora umas duas horas...mas era mais nesse 
sentido. Agora aqui nos caderninhos, não teve muita coisa... o ano passada teve muita coisa que era Xerox, 
comparação com imagem ou alguma bricadeira, jogos, sei lá alguma palavra cruzada, alguma coisa assim e eu 
acabava cortando e passava só texto, porque pra essas coisas a gente tinha que usar recursos, né. Mas agora com o 
uso dos livrinhos isso agora melhorou.  
156 - PP: e agora, como você vê, o que é ensinar português o que é ensinar inglês? 
157 - LÍDIA: Bom... vou começar com ensinar inglês que é mais fácil. Ensinar inglês não sei se é o jeito que eles 
gostariam é assim o meu ensino de inglês é mais voltado para leitura e produção escrita, nada da oralidade que eu 
esqueci o nome... é intrumental, seria mais o inglês instrumental que é mais em produção escrita, não tem nada de... 
e aí as vezes os alunos...ai eu falo pra eles já no inicio do ano que existe este ensino de idioma instrumental que faz 
eles despertarem mais, na verdade o ensina, a ato de ensinar o português, o inglês, eu não vejo muito como as 
matérias em si, eu vejo mais um desenvolvimento mental, então, quando você ensina e quando eles se esforçam, 
quando há essa junção de ... simbiose assim do esforço do aluno de estudar, dele entender o que você está passando 
também, naquele momento ele está fazendo aquelas sinapses, compreendendo e o cérebro deles vão desenvolvendo, 
vão crescendo e a pessoa vai ficando um ser mais esperto, mais evoluído, mais capaz de aprender qualquer coisa 
que seja, então não é o Português, o Inglês e sim o desenvolvimento que ele ta tendo naquele momento que é aquilo 
que eu falei quando a gente tava dançado quadrilha: A pessoa que é esperta ela pega o passo em um segundo 
enquanto quem não é esperto por falta de estudo... não é por que nasceu esperto, mas quanto mais a pessoa estuda, 
mais ela desenvolve essa capacidade de aprender tudo a volta dela com mais velocidade, então, acho que esse é o 
principal objetivo do estudar do ensinar também, a pessoa desenvolver habilidade de aprender sozinha também. 
158 - PP: Você acha que esse material contribui para que a pessoa tenha esse caminho? Porque de acordo com os 
PCNs, que o nosso papel com relação a orientação... para pessoa achar seus caminho não pra gente dar tudo, não dá 
pra gente fazer tudo, pelo aluno. Você acha que esse material contribui nesse sentido? 
159 - LÍDIA: Eu acho que não é definitivo, até por que nada no mundo é definitivo, mas eles estão num caminho 
certo, o que há de aprendizagem, o que tem de novo de aprendizagem de Português, Inglês está sendo utilizado 
nesse material aqui,né. (...) Tudo bem 5ª. eu desprezo, não tá sendo utilizado, ta impossível, mas eu acho que... tem 
um esforço, não é uma coisa ultrapassada, é bem inovador e::: e::: tá bom, tá bom. Acho que ta trazendo pra um 
caminho assim pra um aprendizagem, ta seguindo uma sequência assim que faz o aluno a pensar, faz o aluno a 
descobrir algumas coisas.  
160 - PP: I, você falou que da 5ª. série que não dá, mas não dá para nossa realidade ou não esta para uma realidade 
de 5ª. série indepedente da região já que é unificado? 
161 - LÍDIA: Não esta para realidade de 5ª. série, claro que tem regiões que vão achar um pouco mais fáceis. No 
interior eu acho que o ensino é mais... mas não está na realidade de 5ª. série, não ta mesmo. Nem há quando a gente 
dava aula e os alunos eram mais certinhos... aliás, nem nas escolas particulares que eu dei aula ou no SESI essa 
apostila não iria agradar. Enquanto eu trabalhava, pra você ter uma idéia, com o Cereja tinha um livro de gramática, 
mas era uma gramática baseada em textos, né, uma gramática contextualizada que servia de 5ª. a 8ª. série e eu 
trabalhava isso com 5ª. série, os textos eram mais compreensíveis, mais interessantes. 
162 - PP: Mais significativos? 
163 - LÍDIA: A hã.   
164 - PP: Com relação ao treinamento, a gente falou da Rede aprende com a Rede, né, teve um treinamento que não 
atingiu a todos, você acha que facilitou ou precisa continuar... 
165 - LÍDIA: Ah, eu acho que precisaria ter vários treinamentos que esses treinamentos fossem muito cobrados por 
que assim nós somos eternamente alunos. Então, enquanto tem cobrança,enquanto tem valorização daquele que faz, 
nota, algum tipo de valorização, que igual aluno, a gente precisa de algum tipo de beneficio, enquanto tem 
benefício, continua estudado, se esforçando, quando não tiver nenhum benefício, a gente não vai ter tanto estimulo 
assim. Aquilo apareceu, veio, mas foi muito pouco, mas foi só do livrinho, uma parte, além do que eles fazem 
atividades nas reuniões, nas OTS né, eles fazem com os coordenadores e nunca chega na gente, não veio uma vez, 



em nenhuma da s escolas não chegou nenhuma informação, até mesmo porque os coordenadores não são da área, é 
ridículo, ne´. Então o que está acontecendo mesmo é que o governo está querendo fazer bonito. Então um grupo 
querendo uma coisa positiva e outro grupo se lixando, porque se tivessem se importando mesmo haveria uma 
valorização do profissional, né. A gente vê que os melhores professores são aqueles que vão prestar concurso agora 
para ir pra prefeitura e o Estado vai perdendo cada vez mais o seu grupo de bons professores.  
166 - PP: Que relação que você faz com seu trabalho agora e o que você fazia antes da proposta?  
167 - LÍDIA: Não mudou muito a maneira de trabalhar não mudou muito em Português, porque e a gente tinha 
material e as aulas eram mais leitura e agora é um pouco mais expositiva, né, isso é positivo como os alunos não 
tem onde ter a base, então, somos nos que passamos então nesse sentido é bom. Com relação a inglês que antes não 
tínhamos material, então a gente perdia muito tempo com Xerox ou ... e agora com material de inglês ficou mais 
fácil e eu ainda estou fazendo adaptações, até um mês, por exemplo eu fazia questão que os alunos comigo 
tentassem fazer a tradução de todos os enunciados para fazer as questões aí de repente agora, mês passado caiu a 
ficha de que isso não vai dar tempo e então a gente esta em fase de adaptação ainda, então a gente começou assim: 
Pessoal anotem o enunciado do 1,nananana, pessoal anotem o enunciado do 2, ...e eles vão anotando. 
168 - PP: Mas eles não conseguem fazer, mesmo fazendo associações, por exemplo, as palavras que aparecem no 
enunciado com alguma que aparece no texto? 
169 - LÍDIA: Ah, sim, sempre um crescimento vai trazer, né, é claro que do jeito tava sendo muito mais legal que 
eu falava: “Olha pessoal onde é que já apareceu o you?Que que é you?” Depois de um tempo alguém falava você 
((murmurando)), mas mesmo assim tinha uma coisa, as aulas eram mais participativas, aí eu ia colocando olha e 
esse já apareceu na página 8, volta lá pra ver e a gente ia traduzindo junto e era bem divertido, só que isso não ia dar 
tempo. 
170 - PP: Procurando informações?  
171 - LÍDIA: É... procurando as informações juntos... 
172 - PP: Você falou que não ia dar tempo, mas o que é mais importante passar todo aquele conteúdo ou trabalhar 
dessa maneira com eles?  
173 - LÍDIA: A sim, mas é que eu percebi é que não ia dar tempo de passar nem metade daquele conteúdo, ai eu 
deu uma acelerada, mas é claro que eu vou continuar no máximo fazendo assim, algumas vezes, né... mas eu ainda 
estou me adaptando. Eu ainda não sei como vai ser os dois próximos bimestres, porque eu tenho dois volumes pra 
trabalhar em dois bimestres, sendo que eu passei 2 bimestres trabalhando um volume só. Então até agora foi 
interessante bem aprofundado, trabalhando tudo.  
174 - PP: Porque eu fico imaginando assim, isso, esse processo de leitura, fazer associações, localizar informações
 , será 
que a gente não conseguiria fazer um trabalho assim, para nos próximos eles conseguirem fazer esse mesmo 
trabalho que a gente fez inicialmente. Que fosse uma constante, que eles conseguissem relacionar, “mas eu fiz isso 
daquela vez eu posso fazer o mesmo processo, aplicar isso agora”, né? 
175 - LÍDIA: É... vai facilitando mesmo. Enquanto nas primeiras atividades de inglês eles não entendiam nem o que 
era para fazer, pra procurar onde, como? E aí porque é tudo inglês, agora pelo menos assim, né, eles estão se 
conscientizando; Ah, então ta o mesmo exercício que tem em Português como lição de casa é nosso homework aqui 
do nosso inglês, ai eles vão ... tudo isso é crescimento, né? Parece pequeno,né, mas eles estão entendendo melhor o 
funcionamento da apostila.  
176 - PP: I, agora pensando em você, o que você acha que você poderia melhorar em você para você melhorar seu 
desenvolvimento profissional? 
177 - LÍDIA: (...) é... bom.... eu sou pouco... eu sou um pouco... eu acabo associando muito da minha vida assim 
com a parte psicológica, mesmo da parte profissional com a parte psicológica. Eu sempre percebo que quando você 
está motivado, quando você está contente e quando você não tem assim, nenhum resquício de mau humor ou 
rancor, pelos alun... de qualquer coisa, né, você ta dentro do ambiente escolar feliz, você passa isso pros alunos e as 
coisas funcionam, ficam  ais redondo, funcionam muito melhor. Então eu acho que sempre buscar motivação, é 
sempre tentar brotar denovo essa chaminha. Entrar na sala de aula positiva; às vezes, eu fico mau humorada, porque 
aconteceu uma situação em sala de aula e eu passo pra outra, você já entra com uma nuvenzinha assim, as coisas 
não funcionam mais, os alunos não aprendem e precisa ter m ambiente bem propicio, bem favorável. Então eu 
poderia falar: precisaria estudar mais, não acho que não, dentro do meu conhecimento, acho que ser uma pessoa 
ainda mais positiva que não se deixe abater pelas situações...até que eu me deixo pouco, mas as vezes sim, mas não 
se deixar abater pelas coisas ruins que acontecem com alunos que as vezes te desanimam, tentar compreender a 
situação como um todo assim. 
178 - PP: E com esses alunos que te desanimam que postura tomar? 
179 - LÍDIA: Ah, então eles precisam de atenção. Quando você chega de peito aberto para resolver  problema e não 
dar uma passadinha rápida: Ah, mas o que acontece você ou não sei o que acontece com você que não presta 
atenção em nada... se isso não for uma pergunta retórica e quiser realmente saber o que acontece, e realmente ver e 
realmente se dedicar,dá uma diferença na vida pessoal do aluno, não literalmente assim, ne´, mas assim criar uma 



conexão com aluno é importante ´so que por diversos motivos a gente nõ consegue fazer isso, né, não com todos. 

 
180 - PP: Você acha que isso é importante em relaçãoa aprendizagem mesmo, por que aquela matéria aquele 
conteúdo não ta motivando? 
181 - LÍDIA: (...) se for uma matéria especifica eu prefiro acredit... eu acredito nas inteligência múltiplas, né, o 
aluno que é bom em matemática ele acaba... ele não consegue... como ele não teve uma base, ele não consegue sair 
daquela base... até falo por mim mesma, já até tentei dar matemática, já fiz cursos extras, eu não consigo sair 
daquela base da matemática, você não consegue passar pra frete, acaba te cortando mesmo no meio do caminho. É o 
que acontece com a gramática muitas vezes, ai você não consegue ter aquela base bem formada e você na 
consegue... você fica desmotivado e não quer fazer o resto, né, mas isso poder ser um dos motivos. Agora aquele 
aluno que não consegue se motivar com nenhuma matéria, isso que eu falei é com uma matéria ou outra, mas 
aquele aluno que não consegue se motivar com nenhuma matéria o problema dele é mais psicológico do que com as 
matérias em si, não é a liç]ao porque você precisa de uma força motivadora desde a infância. Tem as crenças que 
falam, não, Freud, Ah você, quando tinha 1 ano ou 2 sentia muito ciúme do seu pai da sua mãe respectivamente, por 
isso você criou aquela raiva motivadora para crescer e ser melhor que aquele, por isso você faz as coisas. Você quer 
ser mais bonitinho, você quer ser, quer chamar mais atenção, mas é devido a sua ligação com seu pai e sua mãe. 
Então sempre precisa daquela força, daquela força, daquele porquê existencial, né. Por que você estudava, sei lá... 
porque parecia uma coisa natural a se fazer, porque eu não queria decepcionar meu pai e minha mãe que eram 
pessoas que eu gostava e eu queria mostrar pra eles... que seria chocante mostrar pra eles uma nota ruim, porque eu 
queria receber elogios, isso mais ensino fundamental. Depois ensino médio, porque eu queria numa faculdade e 
porque eu não podia admitir ser uma pessoa a tirar nota baixa, pelo meu orgulho talvez, esse é o meu porque e 
quando os alunos não tem. Tem alunos que não tem nenhum porquê, eles não tem pai e mãe para admirar, não tem a 
necessidade para vestibular, não objetivo para trabalhar, eles não tem ninguém para se espelhar ai falta o porquê. 
182 - PP: Acho que é isso... 
 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexo 4 – Entrevista 1 – Professora de História  
 

SENTIDOS-E-SIGNIFICADOS DE PROFESSORES DE DIFERENTES ÁREAS SOBRE  

A PROPOSTA CURRICULAR E OS CADERNOS DA SEE/SP 

 
 

Entrevista gravada em: 25/11/2008        Tempo: 25’:52’’ 
Helena: Professora História                                PP: Professora Pesquisadora 
 

 
1- PP: Então, professora, é sobre o material, tanto a Proposta Curricular – o caderninho preto, o plano anual  – 
quanto ao material didático de sala de aula. Eu gostaria de saber o que a senhora está achando de ter uma proposta 
anual unificada para todo o estado? 

2 - HELENA: Por ela ser a proposta para o estado eu achei ótimo , que aí  o aluno se transfere e a matéria é a 
mesma. No meu caso que sou de história, a matéria é muito longa extensa, então a proposta dá uns limites, então eu 
acho bom. Você não precisa escolher os pontos, os conteúdos, já estão lá é só você desenvolver, nesse ponto eu 
achei bom. Agora tem um problema: nós temos muitos livros, a escola recebe muitos livros então eu to adequando 
a proposta aos livros que eu tenho. Eu não uso aquele material lá...  a... aquelas... aqueles textos de lá, porque eu 
também não tenho condição nem de passar na lousa, nem de xerocar. Então eu uso os livros que estão aqui 
disponíveis na escola e trato o tema que foi escolhido na proposta. Então, é isso que eu to fazendo. 

3 - PP: Mas antes da proposta, a senhora tinha... a senhora ou o grupo que  montava o plano anual? 

4 - HELENA: Então, antes da proposta, a gente montava um planejamento, logicamente privilegiando alguns 
temas, né? Agora era aqui da escola, agora é unificado que eu acho melhor por causa disso.  

5 - PP: E antes a senhora conseguia cumprir os prazos, o plano que tinha? 

6 - HELENA: Nem sempre, nem sempre porque história é uma coisa muito longa. Então, a gente conversa muito,  
a gente debate, então, aparece... certas salas aparecem problemas pra gente discutir, outras salas não. E assim vai, 
né?! Nem sempre a gente cumpre todo o planejamento e mesmo a proposta também não cumprimos. Primeiro 
porque ela começou tarde. Acredito que no ano que vem, se a gente começar no primeiro bimestre, dê. Agora esse 
bimestre, o primeiro foi aquilo do jornal, que já foi bastante tempo, que eu acho que o jornal foi muito bom. E 
depois começamos tarde, então logicamente, não conseguimos completar o programa.  

7 - PP: Na matéria da senhora não foi utilizando a proposta, feito planejamento em cima disto? 

8 - HELENA: Não.  

9 - PP: Foi seguida só a proposta, né? Porque em algumas escolas, parece que houve, mesmo com a proposta, foi 
feito um planejamento para os professores... 

10- HELENA: Não, mesmo porque os professores aqui de historia são... às vezes, são ACTs, então o professor 
efetivo sai e vem o ACT e a gente já está encaminhado, né? Então... não fizemos isso não. 

11 - PP: E ter essa proposta tem  ajudado? Pelo que a senhora falou ta ajudando, ta sendo mais produtivo?  

12 - HELENA: Então o único problema são os textos que são bons, mas a gente não tem condição de passar na 
lousa, nem de xerocar, então eu uso o livro, mas eu gostaria de ter essa revistinha junto.  

13 - PP: É, por que a proposta para o próximo ano, né?. 

14 - HELENA: Aí os textos estariam com os alunos, em vez de emprestar o livro aqui da escola para ele 
emprestariamos a revista. Apesar que tem muito livro aqui na escola e é um disperdício.  

15 - PP: Porque, provavelmente, no ano que vem o livro vai continuar mesmo que venha a revista. 

16 - HELENA: Então, eu acho que em vez de... é que esse livro é federal e a revista é estadual. Por que se a gente 
gastasse dinheiro desses livros pra fazer a revistinha, seria...né? Ai casaria: a proposta e o uso da revistinha. Ai 
seria muito melhor, porque a revistinha tem texto, tem exercícios...né? Tem alternativas que é ótimo porque eles 
não estão acostumados e eu não faço alternativas nas minhas avaliações, eu faço perguntas ...ou dissertativas ou 
mais objetivas, mas não alternativas.  

17 - PP: Então com relação aos cadernos o ponto negativo seria este: os textos que são... 

18 - HELENA: È não ter a revistinha para os alunos... 



1 9 -PP:  Não ter a revistinha e ter que passar tudo na lousa... 

20 - HELENA: Aliás, todo mundo deve estar tendo este problema , principalmente essas matérias: português, 
história, geografia que tem muito texto a gente precisa, né? Então fica complicado mesmo. 

22 - PP: Então a solução seria: se tivesse a revistinha para os alunos, da parte da senhora... 

23 - PP: Seria bom porque os conteúdos estariam unificados para São Paulo inteiro, se o aluno mudasse de escola 
não teria problema e fica mais... por que aqui a gente escolhia  o conteúdo que a gente achava melhor e assim fica 
tudo unificado e tem que escolher mesmo, não dá pra dar tudo, então tem que se selecionar alguns conteúdos, né? 

24 - PP: Isso com relação a proposta, agora com relação aos cadernos. Por que, pelo menos em Português , eles dão 
quase que passo a passo  do que fazer  e de como fazer. Em historia acontece isso também? 

25 -HELENA: Ta acontecendo, Acontece isso sim... 

26 - PP: E isso é positivo? O que a senhora acha? 

27 -HELENA: É:: Em história também fala comente um texto, leia com eles, veja o:: o problema do vocabulário. 
Tudo isso eu fiz no jornal, agora no livro fica mais complicado é o :: eu não faço isso não. Eles lêem sozinhos e 
trabalham sozinhos. ((aponta para o gravador e fala com voz baixa))Aquele livrinho lá do::, aquelas instruções lá, 
eu não dei muita bola. Que eu faço do meu jeito. Acho que cada um faz do seu, né? Mesmo porque há coisas que 
não dá para fazer em sala de aula a realidade é uma e a proposta é outra, que nem o SARESP completamente 
dispare. Você não precisa ser psicólogo para saber que adolescente não é aquilo que eles retrataram no livro não. É 
outra coisa. Que eles não sabem ... ((risos)) 

28 - PP: E neste sentido de estar usando o material mesmo, a senhora acha que dentro sala de aula, a senhora agia 
da mesma maneira como esta as orientações do material? 

29 - HELENA: Ah, eu to agindo da mesma maneira que eu sempre agi. Agora uma coisa boa que eu esqueci de 
falar daquele livrinho, da proposta são sugestões para outras leituras e filmes eu gosto muito de trabalhar com 
filmes, mas não trabalho muito, né. Mas por exemplo eu gosto de pegar filme dublado, se não for dublado não dá aí 
eu faço questões do filme, né? Ai dá certo. Ai se colocar um filme numa tela pequenininha desta com legenda aí 
eles não conseguem ler, então vira bagunça. Então eu acho que a proposta de algumas leituras e filmes e sites eu 
também acho muito bom. 

30 - PP: A senhora disse que faz do seu jeito e é muito diferente do que eles estão propondo? 

31- HELENA: Não é muito diferente, mas é mais... mais a nossa realidade. Quando dá eu faço, se a classe 
num...num... 

32- PP: Dê um exemplo, professora do que eles estão orientando, que a senhora acha que deve colocar do seu jeito. 

33- HELENA: Ah...um exemplo... a:: a:: .... o ambiente na sala de aula não é sempre silêncio;  o momento que a 
gente vai explicar  matéria é muito pequeno. Você tem que... Eu, no meu caso, eu tenho... eu... Olha gente, presta 
atenção! São cinco minutos, presta atenção! Aí eu explico, aí eles começam a conversar outra vês, porque se eu 
demorar mais que cindo minutos, não dá  e assim mesmo eu tenho que fazer a parte. Então é isso o aluno não 
escuta muito a explicação. Aí ele vem em outra hora pedir para explicar. Então aí é mais difícil. Eles ficam 
trabalhando sozinhos, mais tempo do que eu orientando. Eu oriento cinco minutos. Eu tenho as oitavas... eu tô 
falando isso das oitavas principalmente, que são as mais agitadas. Que as minhas oitavas são as melhores, então eu 
peço cinco minutos. Eles trabalham muito bem, mas eles estão sempre conversando. 

34 - PP: Isso é diferente da orientação do caderno? 

35 - HELENA: O caderno acha que eles tão sempre ouvindo, que eles tão sempre só trabalhando, né? Trabalho de 
grupo, por exemplo, eles conversam muito. Lógico, o grupo tem que conversar, mas, às vezes, a conversa não é 
aquele assunto que a gente propôs. 

36 - PP: Neste sentido, a senhora tentou em algum momento trabalhar exatamente como a proposta sugere? 

37 - HELENA: Acho que não, eu também nem tentei porque eu já tenho tanta experiência, né?  Porque daquele 
jeito não dá. Por exemplo o filme que eu te falei. Se não for desse jeito não dá certo. Assistir um filme dublado... 
Eu assisto primeiro, faço as questões, depois eles respondem as questões depois de assistir o filme. Tem que prestar 
atenção senão não dá. Desse jeito. E quando não tem filme dublado, que eu não consigo filme dublado, eu não 
utilizo aquela sugestão do caderno. 

38 - PP: E lá nos cadernos, normalmente,  tem o número de aulas previstas... 

39 - HELENA: Ah, eu excedo, eu excedo porque aquilo nem sempre a gente dá aquela aula programada,né? Ah, 
uma hora vai ter reunião disso, agora dispensa se os alunos, agora não sei o que...Nem sempre a gente dá aquela 
aula que a gente programou. 



40 - PP: Ai a senhora faz as adaptações de acordo com o tempo disponível? 

41 – HELENA: É:: é. Isso é uma coisa que tem que  gente tem que adaptar, que não dá. Mesmo no jornal, no jornal 
que era... eles tinham o mesmo texto... então eu trabalhei, principalmente nas quintas sérias, o negócio do::: dos 
sinônimos, do vocabulário, aquilo demora muito. Que você tem que ler o texto e tem que aplicar aquela pala..., 
aquela palavra que você ta procurando no dicionário tem vários significados e não são todos que vão se adequar 
aquele texto. Então é tempo que demora eles colocarem a palavra certa naquele texto, então demora. 

42 - PP: A senhora ta falando do jornal, a senhora acha que o jornal foi melhor? 

43- HELENA: Eu gostei muito do jornal. 

44- Por quê? 

45 - Porque nós, os professores e eles tinham o material. Então você chegava na sala e nós todos tínhamos o 
material. Eles sabiam que a gente ia ler aquele texto as questões que nós iríamos fazer. Então eu acho que correu 
muito bem. Se a proposta tivesse a revistinha, que nós esperávamos, ia correr muito mais fácil. 

46- PP: A promessa para o ano que vem é que tenha. 

47 - HELENA: É??... 

48 - PP: Pelo menos, é que se tem ouvido falar...    

48 - HELENA: Ah::: será que é verdade?... Seria tão bom. Ai fala que professor é preguiçoso. É porque vai dar 
tudo mastigado ali, mas eu acho que o livro a gente tem tudo ali. Só que a gente... O livro, quando eu usava só o 
livro, eu selecionava algumas coisas e outras não. Sempre tem o papel do professor. E o papel do professor é 
fundamental naquela hora pra orientar, principalmente na quinta série. Por que eu acho que na oitava eles podem 
até estudar sozinhos, não estudam, mas poderiam estudar. Já tem oitava série, né? É mais ler e entendimento de 
texto. E colocar o que aprendeu no papel, aí é que fica complicado. 

49 - PP:  A senhora falou sobre o papel do professor, com relação a isso, o material didático, ta pronto, está 
propondo, sugerindo todas as atividades, a senhora não se incomoda com isso? 

50 - HELENA: Não me incomodo, mas eu adapto. Na verdade nem todos eu usei por causa o do livro. Os textos do 
livro são diferentes. O conteúdo é o mesmo, mas os textos são diferentes. Então eu tive que colocar as minhas 
questões.Eu não utilizei as questões do livro, da proposta. 

51 - PP: Outra coisa, a questão da interdisciplinaridade. É possível, está sendo possível? É previsto isso no 
material? 

52- È: Agora eu vou falar um pecado meu: eu não sei fazer isso. Eu gostaria muito, mas olha, eu sou sua colega na 
quinta B, só. Mas eu tenho todas as quintas, ai vou fazer iner com você, aí eu teria que reunir todos os outros. Sabe, 
eu acho que pra organização do Estado fica complicado, né. A gente poderia fazer acho que seria muito bom, mas 
eu não sei fazer. Teve uma ano que nós tentamos fazer. Eu tentei me adequar, que foi a professora de português que 
liderou esse projeto,né? Mas eu entrei assim na rabeira, não sei bem fazer isso, mas seria ótimo. 

53 - PP: Mas no material, em nenhuma parte a senhora percebeu que houve a tentativa de fazer a inter... 

54 - HELENA: Não, tem sugestões pra isso. Só que eu não fiz, mas gente precisa planejar antes. Que nem, eu já 
estava atrasada com os cadernos. Nem sei em pé os outros estavam. Isso a gente precisa ter os cadernos em mãos 
planejar o primeiro bimestre, fazer outra reunião planejar o segundo, lá sei eu se precisa outras, então é muito 
conteúdo. Então precisa muita... muita. 

55 - PP: E a escolar favorece para que haja? 

56 - HELENA: Que não haja a inter, não porque a escola, mas a organização da escola. Tem muito professor. Se 
fosse um professor de Português para todas as quintas, né? Ou pra maioria, da manhã. Ai ficaria mais fácil. 
Educação Artística, Português, História e Geografia acho que dá muito bem.pra fazer a inter, né. Porque nós somos 
bem::: próximos. 

57 - PP: Então não houve e nenhum momento uma reunião em que os professores fizessem uma troca, 
conhecessem um pouquinho da material do outro para ver a possibilidade de um trabalho? 

58 - HELENA: Não houve. Da minha parte não houve e nem vi ninguém se chegar a mim. Então não seio se foi 
relapso meu. Eu não sei gostaria até de fazer. Quem sabe o ano que vem a gente faz, né? Acho que os professores 
meteram o pau na proposta porque eles acham “Ah porque a proposta vem, pensam que a gente não sabe fazer 
isso...“ Mas eu acho que ajuda. Acho que cada um tem um jeito de trabalhar. A proposta não tira essa 
individualidade, esse nosso jeito de fazer as coisas Mas ajuda bastante. 

59 - PP: Então pra senhora tem ajudado? 



60 - HELENA: Acho que tem ajudado. Tomara que continue. Não vão eles o ano que vem mudar tudo. Que é bem 
possível. Educação é tudo tão repentino. 

61 - PP: E a senhora participou de algum curso de formação para aplicação da revista? 

62 - HELENA: Não, não. Agora nos estamos participando, né? Da::: Rede aprende com a Rede.A última vídeo-
aula... a primeira eu amei. Aliás eu já fazia isso, usar obras de arte na aula. Mas essa última ela usou conto de fada. 
Eu achei que...  já pensou seu colocasse um conto de fada, A Cinderela, por exemplo, numa sétima série o que que 
eles iam fazer. 

63 - PP: A senhora nem tentou? 

64 - HELENA: Eu não tentei, mas porque eu não dou aula para a sétima série, mas o conteúdo que ela passou foi o 
antigo regime que é de sétima série. Eu fiquei pensando se eu passasse Cinderela para sétima série o que que eles 
iriam falar, fazer...porque assim, eles iriam se achar infantis. Iriam dar risada. Então eu acho que poderia passar 
outras coisas, mas não a Cinderela. Podia passar um filme de  ((inaudível)) Espada, por exemplo, que também entra 
a sociedade daquela época do antigo regime. A obra de arte na aula de história eu acho ótimo,mas...  ((inaldivel))A 
primeira vídeo aula foi... iclusive foi muito boa, mas essa última do conto de fada eu não gostei muito não, Porque 
era um conto de fadas. Porque usar literatura na aula de história, eu acho ótimo. Porque a literaura... o momento... a 
obra de arte, ela retrata o momento histórico, então nada mais casado do que literatura, a pintura, escultura, o 
filme... nada mais casado do que a obra de arte com história tudo... e qualquer obra... muito evidente a hitoria na 
oibra de arte porque ela retrata o movimento no momento histórico, seja de governo, de injustiça social. Por 
exemplo, um dessas aulas que eu  fiz há um tempo eu pedi para eles trazerem alguma coisa: uma música, um filme, 
uma obra de arte. Eu lembro que um grupo trouxe uma ...uma obra do ... daquele pintor  brasileiro que tem um 
nome... de Brodoswki... como é que ele chama... Agora me esqueci... Que era Os Retirantes... 

65 - PP: Candido Portinari.  

66- PE : Isso. Então, uma obra que mostrava perfeitamente a vinda do nordestino pra cá. Quer momento histórico 
mais notável que este?... Que eles mesmos alunos vivem, então foi ótimo. E as musicas também foram muito boas 
eu aprendi a gostar do ... daquele grupo do Renato... 

67 - PP: Legião Urbana. 

68 - HELENA: Com eles, com os alunos. Nossa eles trouxeram... eles traziam a letra, a música, o CD, o aparelho 
de som pra gente ouvir, aí eles analisavam a letra ... 

69 - PP: Pra que série ? 

70- HELENA: Pra sétima, mas isso era outra época ... Teve um grupo que trouxe um filme. Era um filme de dança, 
ah! Foi muito bom. Mas era uma sétima série excelente, era outro tempo. Hoje eles não procuram a música. Eles 
não trazem nada, não se pode fazer nada, né?! 

71 - PP:  Mas a senhora chegou a propor uma atividade com música... 

72 - HELENA: Nessa época não, não... 

73 - PP: Do caderno para cá? 

74 - HELENA: É do caderno pra cá, não. Quem sabe, né... Agora com mais tempo, porque foi meio rápido, meio 
repentino esse caderno. A gente não tinha... a gente não sabia que iria receber esses cadernos, então não ficou nada 
assim muito acertado. Mas a partir deste ano que eu já tomei  nota, tomei consciência desse caderno, as coisas 
vão... vindo idéias pra gente colocar em prática. Pode ser que o ano seja melhor nesse sentido.  

75 - PP: A senhora não teve nenhuma formação pra autilização do caderno. Teve, sentiu alguma falta em algum 
momento? 

76 - HELENA: Acho que não... o caderno é claro, não tem que seguir receita nenhuma. Inclusive há coisas que a 
gente já fazia.. Então... não tem nada que seja assim .... mistério... 

77 - PP: então acho que é isso, professora... 

78 - HELENA: Não sei, às vezes escapa alguma coisa... 

79 - PP: É, mas é como eu falei para senhora essa é só uma primeira conversa... até porque nos tivemos essa 
realidde esse ano e minha pesquisa continua e o ano que vem ... não se sabe, né?! Nos começaremos com material 
no primeiro bimestre... 

80 - HELENA: Você vai fazer outra pesquisa? 

81 - PP: Não a pesquisa é a mesma, sobre  o material didático e a percepção dos professores... 

82 - HELENA: Com outra visão... 



83 - PP: Isso... Provavelmente a gente terão outros momentos... 

84 - HELENA: Ah, eu acho bom. Porque quando a gente lê um livro, principalmente quando você é muito jovem e 
você lê numa idade mais... o livro tem outro sabor ... você entende o livro de outra maneira. Então eu acho que a 
proposta também, a gente vai precisar amadurecer essa proposta, tanto da maneira como a gente vai dar , utilizar 
todos os instrumentos necessários acho que vai ser bom você retomar essas perguntas.  

85 - PP: Com relação a escola, aos recursos com relação ao que se pede na revistinha, a senhora tentou usar alguma 
coisa? Foi tranqüilo ou teve algum problema? 

86 - HELENA: Eu já usei a televisão, eu acho horrível  a não ser que o filme seja dublado eu não faço legendado, 
mas se a gente pudesse usar o telão, né?! 

87 - PP: Seria bom... 

88 - HELENA: Seria ótimo. 

89 - PP: O material da senhora não propõe nenhuma atividade com computador? 

90 - HELENA: Não, não ... Há sites lá, pro aluno e professor consultar, mas que seja pra colocar na hora ... 

91 - PP: Tá bom... 

 
 
  
 
     
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 5 – Entrevista 2  - Professora de História  

 

SENTIDOS-E-SIGNIFICADOS DE PROFESSORES DE DIFERENTES ÁREAS SOBRE  
A PROPOSTA CURRICULAR E OS CADERNOS DA SEE/SP 

Entrevista gravada em: 06/06/2009                 Duração: 28’30’’ 

Helena: Professora História                            PP: Professora Pesquisadora 

Obs: parte da entrevista foi perdida 

1-PP: Essa parte era tão importante essa que a gente falou para ... 

2 – HELENA: Mas vamos retomar... 

3 -PP: Tá então, Por que... Como é que seria um trabalho mais interessante para eles, esses alunos? 

4 - HELENA: Então eu dei um trabalho teórico pra eles e você me chamou atenção que, nos poderes, né?, Nos 
poderes o que o vereador faz, o que o prefeito faz. Então você deu uma sugestão muito boa, se a gente partisse de 
um problema que a população sofre que é a enchente e a partir daí eles iriam investigar se é uma tarefa do 
vereador e o que ele poderia fazer para contribuir ou pra sanar esse problema.  

5 - PP: Você acha que assim então...(fala interrompida) 

6 - HELENA: Então, eu acho que essa sugestão é ótima até eu vou até fazer isso, é que eu só tenho uma sétima 
série, vou praticar esse exemplo que você falou pra  ver se realmente dá certo, porque eles são... uma classe muito 
desinteressada, quem sabe eles se interessam por isso. 

7- HELENA: Você acha que com outros assuntos outros temas não daria para fazer essas associações do sei lá, 
talvez do contexto real (falas sobrepostas). 

8 - PP: (...)Do trabalho infantil, por exemplo, será que aqui em Diadema existe trabalho infantil? 

9- HELENA: Existe... os meninos catadores, que a gente vê muito. 

10 -PP: Ah, existe sim inclusive dizem que alunos nossos que ficam trabalhando...Eu vou falar para eles 
pesquisarem isso também eles devem conhecer, mas não foi colocado no cartaz não... (falas sobrepostas) é que 
eles devem ter mais consciência do que eu, porque eu não moro aqui, porque eles falam. Tem muita criança na 5ª. 
série que a gente vê que tem problemas  financeiros e dizem que trabalham no farol. Aquilo nem é trabalho né?! 
Seria uma mendicância.  

11- PP: Mas eles intitulam como trabalho, né?  

12- HELENA: Mas tiram eles da escola, né!?  

13 - PP: Sim, mas eles intitulam e entendem... e o que será que eles entendem como trabalho? 

14- HELENA: È e as vezes ajuda pra comprar alguma coisa na casa deles, então ai já conta como trabalho, né?Vai 
ver que o pai e a mãe nem tem trabalham, né? E eles ajudam com esse trabalho.  

15 - PP: Talvez partir daí, considerar daí,o que eles endentem dos assuntos, partir do micro pro macro, do macro 
pro micro, sei lá fazer essas relações... 

16 - HELENA: Talvez fosse interessante... 

17 -PP: Bom, A, a gente estava entrando num assunto dos textos que você falou... que são bons os textos da 
revistinha (fala interrompida) 

18 -HELENA: Ah, então você me perguntou dos textos. Então eu trabalho os textos... as questõezinhas que 
aparecem na revistinha as vezes aparecem, elas estão relacionadas a pesquisa do livro didático que a gente tem 
que usar, as vezes são da leitura do próprio texto, então tem o texto, eu não preciso mais passar o texto na lousa, 
só passei aquele da 5ª. série que  estava mal feito e era importante, os outros eu aproveito, as vezes, pela 



dificuldades deles de ler e de ter assim... as vezes as questões fala de pontos que não apareceu na pesquisa eles 
não estão sabendo e ai eu completo.  

1 9 - PP: E A, como você esta vendo a relação deles coma revista, eles terem o material para manusear, anotar? 

20 - HELENA: Eles gostam. Não vejo ninguém falar que não, porque a gente usa os dois, mas eles usam o livro, 
trazem o livro... a 6ª série traz o livro e apostila, a 5ª. série traz só apostila, porque eu acho que ela dá...pode ser 
que agora que a gente vai entrar nas civilizações antigas ai talvez eles precisem usar o livro , mas ai eu vou falar 
para eles trazerem o livro, por enquanto não estão trazendo, só apostila. Na 6ª. 7ª. e 8ª. é apostila e o livro. 

21- PP: A, você ta falando que faz as adaptações que são necessárias ... quando dá pra fazer as relações ...mas 
você acha que o jeito que eles estão propondo para trabalhar na apostila,a metodologia do material didático condiz 
com a sua visão de trabalho? 

22 - HELENA: (...)Eu acho sim, acho que dá certo... 

23 - PP: A, alem da limitações que todos temos que são as salas muito cheias, problemas diários que a gente tem,  
é... assim focando no material didático mesmo, você acha que tem alguma coisa que limita sua prática hoje em 
relação ao material mesmo? 

24 - HELENA: Você falou de classe cheia, a gente pode falar da 8ª. E que é nossa. A 8ª. E era uma sala uma 5ª. , 
uma 6ª... 5ª. 6ª. foram minhas, já na 7ª. não foi. Mas a professora a 7ª.E falava muito bem deles. Agora na 8ª. 
entraram alunos, outros, que prejudicou a classe toda. Então o Bruno o Cleber eles não são alunos que participam 
então os outros ficam meio ... eles fazem o trabalho deles como se eles tivessem pressionados, né, assim no 
cantinho deles... será? Agora que você falou muitos alunos, será que se esses alunos não tivessem entrado no meio 
deles a gente poderia discutir melhor as coisas, porque os outros fazem muita brincadeirinha e tira a seriedade da 
discussão, às vezes. Talvez se eles não tivessem entrado na sala, a sala seria tão produtiva quanto foi na 6ª. e na 
7ª., inclusive o Guimarães, tem muito Rafael lá né? Eu chamo o Rafael Guimarães de Guima. Ele era muito ruim 
e eu falo sempre pra eles, o Guima não está melhorando? Que  o pessoal é colega dele, é mesmo né professora. 
Ele não fazia absoltamente nada. Ele está melhorando e quando ele faz ele ta fazendo melhor não é aquele prim... 
o ideal ainda, mas acho até que melhorou. Então eu acho que se não tivesse tanto aluno na sala essa sala fosse 
como antigamente seria melhor. 

25 - PP: Mas o que a senhora acha, no caso d Rafael, por que ele melhorou? 

26 - HELENA: Não por que ele melhorou ...(risos) eu não sei se ele já estava, na sétima,  série melhor. Porque eu 
conheço ele da  5ª.e 6ª. ele não era bom. Agora na 7ª. a professora que indicou a 8ª.E pra pegar disse que a 7ª. era 
ótima. É uma professora de Português é a Rose ne´. E Português é uma matéria que está sempre ali tem muitas 
aulas, então ela conhece bem a sala. Ah pode pegar a 8ª. E que é boa, só que o Bruno repetiu, ficou na 8ª., então... 

27 - PP: Mas, e:: aí o que a gente faz (risos) o que a gente faz com esses meninos? 

28 - HELENA: É então... não sei o que a gente faz... 

29 - PP: Ou que pode ser feito? O que você acha que...  

30 - HELENA: eu tenho uma... eu acho que tem alunos ali que seriam excelentes... O Nicolas eu não conhecia é 
um bom aluno. O Mateus me encanta, eu falo Mateus eu fico agradecida de ter sido tua professora, porque ele é 
ótimo. As coisa dele são bem feitas, caprichadas; ele escreve muito bem. Ele não copia ele escreve. É muito bom, 
eu gosto muito dele e ele é novo na sala. Só veio acrescentar. Agora  o que fazer?... 

31- PP: Eu pergunto agora o que a gente faz por que esses alunos: o Mateus, o Nicolas, o Carlos Henrique...eles 
estão... eles vão sozinhos, né. Ai o nosso... o nosso... papel, sei lá, de educador é fazer com que esses outros 
acompanhem de alguma maneira... 

32 - HELENA: Então, depois que o Cleber fez o Rap eu dei um dez de atividade pra ele que não é da miha 
matéria, mas ele mostrou criatividade. Ele precisa passar de ano, ele não pode mais ficar na 8ª. série de jeito 
nenhum. Ele ficou com 5 de média ele fez 3 pesquisas ele fez não ele copiou das meninas... 

33 - PP: A senhora falou do Rap, por que será que como Rap ele desenvolveu... 

34 - HELENA: É ... era na aula de Educação Física, eles gostam de jogar, mas como estava chovendo, eles  
ficaram... A Bete deu uma atividade diferente e ele fez tão engraçadinho.  



35 - PP: Falava sobre o que? 

36 - HELENA: Falava sobre professor, mesmo. Ele falou muito bem, se ele sentisse isso seria ótimo . Não sei se 
Le fez só pra agradar... (risos) 

37 - PP: Que ele é danado, né? 

38 - HELENA: Ele é muito esperto. .. 

39 - PP: Será que...Estou pensando assim  que será que mobilizou  o Cleber para fazer, produzir algum coisa. 

40 - HELENA: O Cleber seria um desses alunos sabe... que ele vai fazer tudo que ele quer fazer, infelizmente o 
que ele quer fazer não e uma boa coisa. Porque ele é muito ligado muito inteligente. Se ele quisesse fazer coisas 
boas ele teria todas as condições. Eu fico muito preocupada quando tem me meninos  assim na 5ª. série. Eu falo 
pras mães deles, olha fica muito esperta, tome cuidado com ele, por ele pode ir pra cá ou pra lá, depende só d você 
estar orientando. Porque eu fico na 5ª. só três vezes por semana. E  palavra do professor não é o suficiente. Ele 
tem que ter o respaldo da família ali e todos os dias, educar é uma tarefa cotidiana. E o Cleber, por exemplo, é 
muito esperto, é muito vivo e ele vai para o lado de lá... 

41 - PP: Uma outra coisa que você também comentou da oura vez que a gente conversou, que assim...é:: eu tinha 
perguntado pra você se em algum momento você tinha tentado trabalhar exatamente como estava na proposta, aí  
você falou “acho que não, também não tentou porque você já tem uma certa experiência, conhecimento em 
relação a escola, as turmas, né, enfim, uma coisa que senhora não fazia a questão do filme legendado e a senhora 
explicou porquê, né, e a senhora falou assim “quando eu não consigo filme dublado eu não utilizo a sugestão do 
caderno, a senhora já disse que faz adaptações, mas assim a senhora coloca outra coisa no lugar ou...? 

42 -HELENA: A sugestão do filme? 

43 - PP: È ou qualquer outra sugestão que venha e a senhora não consegue...(fala interrompida) 

44 - HELENA: Quando é sugestão de pesquisa eu dou ou eu... se a pesquisa pode ser tirado do livro   gente faz. 
Se a pesquisa não pode ser tirada do livro, pro exemplo na 8ª. série tem um pesquisa que é pra pesquisar fora, né, 
eles não fizeram e a 8ª. do ano passado fez, inclusive ela fez até cartazes, era outra 8ª. né. Está 8ª. não fez, aliás a 
pesquisa esta na revista da 8ª. série é uma pesquisa sobre armas usada na 2ª. guerra mundial uma curiosidade que 
não acrescenta nada, pra quem faz é ma curiosidade... o ano passado fizeram a foto, que tinha que fazer a foto, 
ilstração e a pesquisa de como funcionava, como usava e eles fizeram e acho que são vinte armas assim... cada um 
fez uma, então foi muito simples eles fizeram os cartazes foi tão bom e´é bom porque é diferente 

45 -PP: Ou igual, né, porque falar de armas pra eles... 

46 - HELENA: Mas as amas de guerra?... 

47 -PP: Mas talvez eles fazerem a correlação, o que eles usavam, faziam antes o que tem a ver com que se tem 
agora?... 

48 - HELENA: E eles gostam muito assim de avião, de submarino. Eles gostam, né. Eles gostam de carro 
também. Eles fizeram muito, esse ano eles não fizeram nada. Esse ano eu sugeri a pesquisa por que eles viram, 
por que eles tem a revista, mas eles não fizeram, mas também eu não cobrei porque ninguém fez e no ano passado 
eles tiravam da internet e traziam a ilustração da internet e eu sei que isso é caro, não tem... quer dizer tirar a 
ilustração da internet gasta muita tinta da impressora, meu marido acha ruim quando a gente gasta tinta. Eu sei 
que eles não podem,né. Isso eles fizeram por conta deles, porque no ano passado a pesquisa foi feita e eles podiam 
ir no centro cultural pesquisar e muitos trouxeram o desenho, eles desenharam e outros colocaram a ilustração da 
internet que ai fica mais caro ai eu não quero dar nenhum peso de dinheiro pra eles, né. Porque eu também eu não 
quero ah eu não fiz porque era caro. Não tem essa pode fazer de graça, agora quem quiser gastar dinheiro se o pai 
e a mãe permitir... 

49 - PP: Mas talvez o mais importante até do essas ilustrações é a discussão que se tem depois com isso, o que foi 
provocado, as consequências do uso...(fala sobreposta) O que se tinha e o que a gente tem hoje... as armas 
químicas, até a linguagem como uma arma... que a gente tem e como se usa e não considera uma arma de guerra,  
talvez a linguagem seja a pior delas, né?! 

50 - HELENA: É ...é... (risos) 



51 - HELENA: Você ta fazendo esse trabalho só comigo? 

52 - PP: Não, tem outro professores também. 

53 - HELENA: Tem que ter outra visão, né. Por que eu sou daquela época em que o professor entrava na sala de 
aula e ele era o deus, como aluna, né. A gente levantava... hoje não é nada assim, hoje eu tenho assim uma certa 
resistência com a classe organizada, não gosto de classe bagunçada, sabe. Eu não fico falando a aula inteira, eu 
explico assim, a, gente dá cinco minutinhos pra eu falar aí eu explico, porque senão eles não agüentam,né. Mas eu 
sou de uma outra época e é bom que você tenha uma visão de uma pessoa bem diferente de mim, porque tem 
muita gente criticando a revista. Eu gosto. Não se estou certa ou errada, mas eu gosto. 

54 - PP: Embora você tenha dito que é de uma outra época, mas você não... não...você acha que esse material... ta 
mais... por dentro do que gente tem hoje? 

55 – HELENA: Não, eu acho que hoje é bom, porque seleciona, a gente tem aquele compromisso com o 
SARESP, então a gente acredita que vai ser em cima do eles selecionaram, não é, por exemplo, na Revolução 
Francesa, o conteúdo não foi dado, não foi dado aquela parte, talvez eles vão cobrar só isso. Mas eu acredito que o 
aluno precisa ter uma noção do que foi, porque que aconteceu, então eu dou. Eu acho que as questões vão ser 
baseado no que eles selecionaram na revistinha,eu acredito, aí tem coerência. Porque se o SARESP no for em 
cima do que foi dado na revistinha , pra que foi feita a revistinha?Não é? 

56 - PP: Outra coisa, eu tinha perguntado se a revistinha tava ajudando você falou assim, ah tem ajudado tomara 
que continue. E agora, porque o no passado a gente tinha essa insegurança de não saber se vinha o não se 
continuaria ou não. Agora que veio pros alunos, agora que estão recebendo... 

57 - HELENA: Então, por exemplo nas 6as. Séries eu estou adiantadíssima nas apostilas, por que é uma 
série,muito cheia muito barulhenta, então eu fico feito general trabalhando apostila,  livro e apostila. Sá apostila 
não dá, né , porque eles trabalham (inaudível). Inclusive teve uma pesquisa lá que era para pesquisar palalvras de 
origem árabe, porque estava falando da reconquista né. Então eu falei ah quem tem internet? Se vocês puderem 
fazer a pesquisa pra aula que vem ... se vocês puderem, né. Ai na aula eu perguntei quem fez? Ninguém levantou 
a mão, mas um aluno falou eu não fiz porque não ia ganhar nota, mas agora você vai fazer e eu vou te dar nota. 
Porque eu não tinha mandado, aí como ele falou isso então ele fazer,ué. Na próxima vez você não fala essa 
besteira!  (risos) 

58 - PP: Você comentou também, ainda sobre a revista, “acho que a proposta também a gente vai precisar 
amadurecer essa proposta, tanto a maneira como a gente vai dar, utilizar os instrumentos, retomar... (fala 
interrompida) 

59 - HELENA: Eu acho que a revistinha vai continuar o ano eu vem com o mesmo conteúdo, então eu vo sabre 
melhor tirar os frutos disso,proque eu já conheço, eu já pratiquei. Já vi como dá certo, o que da errado. Eu acho 
que vai ser melhor, acredito eu. Porqe quando a gente usa o mesmo livro a gente sabe, ah essa parte o aluno não 
vai entender ou não adianta nada dar isso pra ele, né o que vai acrescentar. Então eu acho que a revistinha vai ser a 
mesma coisa. 

60 - PP: Talvez amadurecendo a maneira de abordar ...(fala interrompida) 

61 - HELENA: Sabe eu não sei se eu já falei, mas a minha maneira, a minha prioridade quando eu dou os 
exercícios é eles aprenderem a ler e escrever. Isso é fundamental. Inclusive na 5ª. séries, eles lêem o texto, mas eu 
leio com eles, que eles não fazem pontuação e o texto fica sem sentido. Eles não entendem um texto porque eles 
lêem mal.  

61 - PP: E o que é ler bem?  

((risos)) 

62 - HELENA: O que ler bem, é saber o que está escrito no texto, não é juntar as letras eu falo pra eles logo no 
inicio... no ano passado teve o jornalzinho que privilegiava a leitura e a escrita... se você souber ler...até 
matemática, você pode saber fazer a continha direitinho, ótimo, mas se vc não souber o que o problema está 
pedindo você não vai resolver o problema. Então você precisa saber ler, primeiro a fase de juntar as letrinhas, 
juntar as palavras e depois saber o que aquelas palavras estão falando. E tem aluno que sabe, viu, sabe bem fazer 
isso, mas aluno que não. A falta de uma boa leitura faz com ele não saiba responder a questões que estão ali na 
apostila.  



63 - PP: A, você falou de uma boa leitura como que a gente pode ajudar nosso aluno a fazer uma boa leitura, 
porque eu não sei de todos os textos que estão na sua apostila, mas eles só textos científicos? Ou crônicas, 
músicas? 

64 - HELENA: Não eles usam documentos históricos e textos de historiador que podem estar em qualquer livro 
didático, agora música infelizmente não, que eu gostaria.aliás eu já trabalhei, numa época áurea.  
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SENTIDOS-E-SIGNIFICADOS DE PROFESSORES DE DIFERENTES ÁREAS SOBRE  
A PROPOSTA CURRICULAR E OS CADERNOS DA SEE/SP  

Entrevista gravada em: 07/06/2009     Duração: 57’42’’ 

HELENA: Professora História                           PP: Professora Pesquisadora 

 

1-PP: Vamos retomar um pouco do que falamos naquele dia em relação ... de como está o trabalho 
hoje agora que os alunos tem os cadernos, já que uma das reclamações de todos era a falta de material 
para os alunos.  

2- HELENA: Agora com os cadernos está mais fácil, não precisa... os textos estão lá, os exercícios 
também, embora a gente continue usando o livro para dar um suporte pra revistinha   alguns 
exercícios eu passo por minha conta e outros uso aqueles que estão lá, que inclusive são de alternativa 
que eu acho que eles precisam treinar. E é isso, eu gosto de usar a revistinha. 

3- PP: Senhora  acha que está adequado para as séries? 

4- HELENA: É adequado, embora eu tenha falado que um texto para 5ª. Série estava mal feito que eu 
refiz, fora isso não tem nada demais. 

5- PP: Qual é critério que a senhora usa para em determinado momento utilizar a apostila e em outros 
o livro? 

6- HELENA: Dependendo de como revistinha está, o conteúdo, o texto está começado primeiro eu 
começo, com o livro principalmente na 6ª., 7ª. e 8ª. eu uso muito o livro, na 5ª. eu não uso muito o 
livro que tem muito e ta dando pra entrar bem na matéria sem precisar do livro. Não sei se vai precisar 
daqui pra frente, mas até agora eu não tenho usado o livro. Então na 6ª., 7ª. e 8ª; eu uso o livro pra 
introduzir o tema, depois eles leem  textos, alguns textos são documentos mesmo e as atividades que 
estão ali. 

7- PP: A Senhora disse que dá introdução no tema usando o livro, mas o que tem de diferente no livro 
que não tem na apostila. 

8- HELENA: Não, é que às vezes a apostila abrange um tema, por exemplo, Revolução Francesa, mas 
num, num,... Ela pega uma parte da Revolução Francesa. Por exemplo,pego na 7ª. série o::: 
Declaração dos Direitos do homem, cidadãos, então precisou fazer uma introdução do que foi a 
Revolução Francesa e porque que foi feita esta Declaração dos Direios dos homens e dos cidadãos. É 
isso. Eles dão pinc...na revistinha no meu caso, eles pegam alguns temas, tema central. Revolução 
Francesa, pegam esse tema. Revolução Industrial, trabalho infantil, né?! Daí  precisa introduzir o tema 
porque eles não conhecem. 



9- PP: Na revistinha, essa introdução... como é introduzido esse tema? Como fazem essa introdução? 

10- HELENA: Então tem assim os títulos: Revolução... 

11- PP: Eu trouxe uma revistinha aqui, A, se você quiser dar uma olhada para facilitar... 

12- HELENA: Essa é de 8ª., quer ver... Aquela pesquisa que eu falei pra você, ah não essa, essa aqui é 
outra... das pessoas... Olha,  situação de aprendizagem da Republica no Brasil. Então tem uma 
motivação pra entrar no tema, depois tem... tá vendo essas 9 revoltas? 

13- PP: Certo. 

14- HELENA: Então fiquei aulas e aulas com eles para pesquisarem isso. E era isso aqui olha, a data, 
o local, as características, as lideranças e como terminou o movimento. A fonte de pesquisa, eles 
usaram o livro didático, era para eles pesquisarem na sala de aula, então demorou bastante.  

15- HELENA: Isso. Isso daqui como eu tenho poucas aulas na 8ª. série,  eu dei... eu fiz um resumo da 
República. 

16- PP: Que foi o início, que senhora deu como início?! 

17- HELENA: É, pra eles saberem o que é a Republica como foi dividida, porque ela tem várias 
subdivisões: República Velha, Republica Nova , né?! 

18- PP: O que eles faziam aqui, o que eles pediam para fazer primeiro, como início do, da atividade? 

19- HELENA: Eles começam aqui, olha: Leve em sala de aula jornais com manchetes... (inaldivel) 

20- PP: Ah, eles já começavam com a parte de pesquisa para introdução do tema? 

21- HELENA: É, mas aqui e coisa atual, né?! Eu voltei para eles sabem o que era a Republica no 
Brasil, foi assim de repente? 

22- PP: Tá, mas eles começam assim fazendo uma abordagem do que está acontecendo hoje para 
depois voltar. E Senhora começou do livro... 

23- HELENA: É eu comecei... dei um resumozinho do que era Republica, aí fizemos isso (pesquisa) 
depois passamos para cá, eu estou aqui... estou atrasada. 

24- PP: E A, você lembra qual era o objetivo disso tudo, de fazer essa relação com o que está aqui no 
início e depois como trabalho desses temas. 

25- HELENA: Essa pesquisa aqui... é essa pesquisa eu não fiz, eu fiz esse daqui que é do livro, só que 
do jornal. E depois eu passei pra cá...Das problemas que ocorrem durante a revol... a República. 

26- PP: Mas aqui não está, né? Nós temos aquele caderninho de orientações para o professor que fala 
dos objetivos, o que eles... 

27- HELENA: Mas isso eu nem . Aquela revista de orientação eu nem olho, eu vou mais por aqui.  

28- PP: Ah, ta. A Senhora foi direto então no que a senhora achava...(fala interrompida) 

30- HELENA: Agora isso daqui... (silêncio enquanto olha a revista). 

31- PP: Mas a senhora conseguiu fazer alguma relação... Como a senhora fez a relação com os nossos 
dias? 

32- HELENA: È então, eu falei que... pra introduzir essas revoltas, eu falei que do mesmo jeito que 
nós temos problemas hoje: dos sem terra, problemas de corrupção na política,né? Que esses 
problemas vem mesmo antes e eles pesquisaram isso. Depois que eles pesquisaram eu fiz a discussão, 
sobre... sobre aquela conclusão que eu falei pra você, né?Que há Revoltas que as causas foram mais 



sociais e há Revoltas que foram mais políticas, contra o governo mesmo. A maio... alguns fizeram 
direitinho, outros fizeram... eles copiam uns dos outros, os primeiros a gente sabe como é que foi 
feito. Depois que a gente fala que está certo, ou então corrige: Olha, aqui tem um problema, pensa 
bem... Aí os outros já vão... já trazem aquilo corrigido. 

33- PP: De que maneira a senhora resolve esse problema da cópia, a senhora faz alguma coisa... 

34- HELENA: Então, porque olha, era a ultima aula minha naquele semestre em julho, né?! E eu 
precisava corrigir quem acertou as revoltas, todas ou não, porque cada uma tinha uma nota, quem fez 
nove tinha nove, quem fez cinco tinha cinco e assim por diante de atividade. Então eu tinha que 
corrigir isso e ainda pra... pra aqueles que tinham feito já a pesquisa não ficarem sem fazer nada eu 
dei essa atividade. A conclusão seria, a conclusão dessa atividade seria fazer a separação em dois 
blocos: as revoltas que tinham causas sociais e revoltas que tinham causas políticas, então eles foram 
fazendo a medida que terminavam.  

35- PP: E assim A, uma coisa que a gente havia comentado naquele outro dia também... do trabalho 
com história que hoje é um pouco diferente do que a gente tinha na nossa época, né? Que foco hoje 
não está mais relacionado a datas, de que maneira... a senhora consegue fazer essa relação do que a 
gente tem hoje social, economicamente tudo envolve história. 

36- HELENA: È eu sempre faço, mas eles são muito drásticos, porque as notícias de nossa época são 
muito ruins. Ah, política não professora, política não, eu não gosto de política. Política porque sôo o 
que vem são coisas ruins que os políticos fazem. A gente fala que eles são os nossos representantes, 
mas como são o nossos representantes? Não representam as nossas vontades as nossas necessidades, 
eles falam isso... só que a discussão para aí...  

37- PP: E aí?... 

38- HELENA: Precisamos nos conscientizar... Ah vou votar por que primo do meu amigo... não 
vamos votar pra ver se... vamos votar conscientes escolhendo e cobrando, né? Eu acho que aqui nessa 
cidade é mais fácil de cobrar... Diadema é tão pequenininha, né? Todo mundo conhece todo mundo. 

39- PP: Mas vc tem essa discussão com eles na sala? 

40- HELENA: Sim, tenho. Quando acontece de falar sobre isso, principalmente quando eu dei lá na 
7ª. dos poderes do legislativo, executivo, judiciário que eles estão lá a nosso serviço, no entanto, não é 
isso que acontece... 

41- PP: A, você tinha falado que...(fala interrompida) 

42- HELENA: Mas olha, antes de cont..., eu pulo muito a revistinha. 

43- PP: Porque, A? 

44- HELENA: Por exemplo essa pesquisa aqui que aparece, sobre os componentes da Revolução  
Russa. Eu pulei porque eles não fazem a pesquisa e essa pesquisa deveria ser feita em enciclopédia ou 
internet. O livro didático não tem essas coisas, então e pulei. Eu sabia que eles não iriam fazer 
mesmo. Aquela que era do livro didático, tava ali prontinho pra ser lido e feito, eles não fizeram, 
então... 

45- PP: Mas você coloca alguma coisa no lugar ou faz de outra maneira?  

46- HELENA: Não eu dei a Revolução  Russa, né? Falei dos personagem, conheceram, mas não 
fizeram pesquisa. Porque a pesquisa aí é afundo, né? O foco é a família, onde eles estudaram, sabe?  
Mesmo porque o ano passado eu fiz, mas eu tinha três aulas de história, agora tem duas eles não 
caminham. Então eles não fazem a atividade na hora que eu peço, então aquilo fica empurrado, né? 
Falta aq... Ah eu faltei... Então vai fazer naquele momento, então fica lerdo demais. 

47- PP: A, da outra vez que conversamos, vc tinha falado que não usava o material porque os textos... 



não tinha condição de passar na lousa, porque eram muitos extensos e nem xerocar porque afinal a 
gente não tem verba para isso. E agora que todos os textos aí, o que você ta achando ta mais fácil? 

48- HELENA: Então, você veja: o ano passado o livrinho era esse só que não tinha revista, só que as 
duas oitavas que eu dava aula caminharam muito melhor. 

49- PP: Ah, é? 

50- HELENA: Caminharam porque eles trabalhavam. Primeiro, eram três aulas. Segundo as classes 
eram melhores, eles trabalhavam. Essa pesquisa que eu falei que eu não dei este ano, eu dei o ano 
passado e fizeram tudo direitinho e tudo era feito, só que era só a minha revista. Eu passava atividade 
para eles e o uso do livro didático também como hoje, que um suporte que eu tenho. Os textos que 
estavam aqui eu não passei para eles. Algumas referências estavam no livro didático. Agora eles 
fizeram. Agora este ano está meio devagar, né? Primeiro porque tem pouca aula, segundo que eles 
faltam, outra coisa que é feriado: quinta e sexta, são as minhas aulas. Então eu to muito atrasada. Eu 
fiz essa pesquisa aí, acho que... era bom eles pesquisarem. Do texto todo, cada... tem Canudos, 
Contestados... Eles tem que ler o texto e tirar de lá as causas, as características. Tem que pensar um 
pouco. Tem que ler e pensar. Tem que observar e compreender (risos) 

51- PP: Tá certo. Com relação ao planejamento, esse ano teve alguma forma de fazer a coisa 
diferente? 

52- HELENA: Não o planejamento já foi isso aqui, já veio pronto. Mas olha, no que se trata de 
história o planejamento sempre foi esse 

53- PP: È eu me lembro que você falou da outra vez, que no planejamento sempre se privilegiavam... 
que em historia é muito extenso, tem muito conteúdo e se privilegiavam alguns temas, né? 

54- HELENA: Eu me lembro que na 5ª. série, antes da revistinha, a gente não dava Civilizações 
Antigas e 6ª. série a gente dava América. E América é uma coisa que não tem nos livros, você precisa 
procurar textos e dar para eles e na 7ª. ficava carregado. A gente começava com Civilizações Antigas  
ia até Revolução Francesa e aí ficava bem pesadinho. E aí na 8ª., a Moderna e  Contemporânea. É 
muita matéria. 

55- PP: E agora com as revistas, mudou? 

56- HELENA: É, nas 5as. eles diminuíram aquela introdução de história que fala das questões 
históricas, da cultura e um monte de coisa pra introduzir mesmo a história e puseram as Civilizações 
Antigas que eu acho muito bom, aí não fica carregado lá na 7ª. série. 

57- PP: Mas o que aconteceu com esse conteúdo que se trabalhava antigamente, você acha que se 
perdeu? 

58- HELENA: Não, sintetizou, diminuíam essas...A gente passava muito tempo com calendário, com 
fontes históricas. Eu dava um trabalho para eles fazem sobre a vida deles, agora não dou mais, senão 
vai muito tempo, né? Então se passa muito tempo nesse... porque pra eles entenderem que eles 
também fazem história. Fazer história é nosso fazer, agora o historiador ajunta todos aqueles 
documentos, né? ... por isso que história é uma ciência porque ela é feita através de documentos, não é 
aquela historinha da Branca de Neve. É uma história real que comprovada com documentos escritos, 
documentos... monumentos, documentos gráficos, pinturas, restos de ossos, de utensílios, né? Então 
eles fazem a história deles usando restos. Que restos? Uma fotografia, um filme, uma velinha o 
aniversário, uma chupeta, aquelas roupinhas que mãe guarda. Eles faziam esse trabalho.  

59- PP: Interessante. Você acha que isso não é mais importante.  

60- HELENA: Pois é, mas agora não dá. E outra coisa não dá também não é só por causa da 
revistinha. É porque eles não estão fazendo mais. Antigamente se faziam trabalhos lindos. Eles faziam 
trabalhos lindos. Agora eles não fazem mais. 



61- PP: Você acha que isso acontece porquê? 

62- HELENA: Ah, não sei. Inclusive eu acho que os professores da 4ª. série fazem esse tipo de 
trabalho. Então eles falam Ah professora eu já fiz isso! Então aquilo foi se tornando uma coisa assim 
carne de vaca, sabe? E eles nem... eles trabalham ... a 5ª. série trabalha em sala de aula, tem uns que 
nem na sala de aula trabalha, mas a maioria trabalha. Se eu mando pra casa já é outra coisa. Eles não 
tem mais aquele tempo de fazer lição de casa. Então... 

63- PP: E quando você manda, depois você cobra? Faz correção em sala? 

64- HELENA: O trabalho? Ah, sim. Nossa, quando eles faziam esse trabalho era uma disputa, de 
mostrar fotos. Olha essa quando eu era pequenininha, essa com minha madrinha, minha avó. Essas 
coisas, né? 

65- PP: E agora? 

66- HELENA: E também fazíamos um trabalho pra eles saberem a diferença de antigamente, né? 
Então alguns contavam que na cidade que a avó morava não havia ônibus. Não havia condução 
pública, ônibus, trem. Então era com carroça, né, coisas que avó contava. Que agora tem, essas coisas 
que mudam. Que mudam e que permanecem na história.  

67- PP: E hoje você acha que...(Fala interrompida) 

68- HELENA: Hoje a gente faz isso as mudanças e permanências a gente faz, mas de outra maneira. 
Falando do que eles veem e do que era antes, né. 

69- PP: E você... qual é o papel do professor para senhora? A gente conversou noutro dia e a senhora 
falou alguma coisa em relação a isso, a senhora falou “o papel do professor é orientar”, 
principalmente na questão da 5ª. série que a senhora tinha colocado. 

70- PP: É todo professor precisa orientar, mas acho que o professor de história é tornar o aluno 
cidadão é ele ter consciência dos deveres e dos direitos. Ele também tem direitos. Quando o aluno fala 
o você ta dando uma opinião. Tem que falar... A professora não sei o que... então tem que falar com 
ela. Fala com educação! Quando a gente reivindica a gente tem que reivindica com educação. Se não 
a pessoa já vai ficar...né? Então você tem algum problema, você fala com professor, na sala de aula a 
opinião deles é importante. Eu faço questão em todas as séries. É que nas outras séries eles não 
participam tanto. 5ª. série participa mais. A minha 6ª. série é muito participante. Como é uma série 
falante demais, eu fico que nem um general no meio deles, fazendo com que eles falem, né?! Tano é 
que na revistinha de 2º. Bimentre está adiantada. 

71- PP: Ah, é? Rende? 

72- HELENA: Ah, por que lá não pode parar. 

73- PP: E A, com você além desse papel em sala de aula com a formação do cidadão, o que você acha 
assim da sua matéria, como ela contribui pra formação do cidadão. Como é que você vê o papel da 
meteria de história dentro disso? 

((silêncio)) 

74- PP: Ou..., o que é ensinar história?   

75- HELENA: È, as pessoas quando amadurecem percebem que história é tudo, né? Que todas as 
matérias estão dentro de história. Inclusive aquela moça que entrou agora, ela disse, da física, ela 
disse que quem deu ar, um nova direção da física foi no renascimento, eu não sabia. Puxa, eu vou 
falar isso porque no Renascimento foi o despertar do homem, porque na Idade Média ele era muito 
voltado para religião, Deus era tudo, era  teocentrismo. No renascimento ele percebeu que o homem é 
centro das atenções, que Deus é Deus, mas ele é, é o que faz. Então eles deram uma nova visão da 
ciência, das artes, então a gente vê aqueles artistas, escultores florescendo. Eu acho que isto o adulto 



percebe mais, o jovem acha que Ah por que é que eu vou estudar uma coisa antiga? Mas você estuda 
uma coisa antiga pra entender o que está acontecendo agora, por exemplo, no Brasil a gente tem 
divida externa, mas isso começou lá longe. Quando Dom João veio pra cá ele já trouxe divida externa. 
Já fez a divida com a Inglaterra essa divida passou pro Estados Unidos e continua assim. Por que? 
Porque a nossa independência é política, não é econômica. Nós comemoramos nossa independência 
política, mas nos no separamos de Portugal, mas economicamente somos dependentes de outro pais 
Estados Unidos. Então é uma conscientização, deveria ser... a história, uma conscientização dos 
problemas atuais, estudando os problemas que passaram, que os problemas continuam.  

76- PP: A, vc falou deveria ser, por que não é? 

77- HELENA: Porque o aluno tá muito frustrado com esse negócio que aparece na televisão. A gente 
fala, até a 5ª. série fala. Na 5ª. série eles vêem mais Globo Reporter que os pais assistem. Eles sabem 
que a (ruídos) eu mostrei o mapa, eu falei pra eles: lembram daquela noticia que estavam soltando 
missel, que  a ONU, todo mundo ficou preocupado, olha o Japão ta aqui pertinho.   Eles sabem, então 
lês ouvem essas coisas. O fato de falar dos políticos brasileiros roubarem e o povo ta, passa por tantas 
necessidades, isso frustra a pessoa, o que que eu vou fazer eu sou apenas uma pessoa que posso até 
votar bem, mas não fazer nada, né? Mas entre eles pode ter um vereador, um que vai ser vereador, né? 

78- PP: A, mas com relação ao material... esses são problemas que aparecem pra gente mesmo, né? 
Todos os professores sofrem com esse “mal”, e que a gente não consegue mobiliza-los por conta de 
todas essas questões acontecem socialmente. Dentro da escola o que a gente poderia fazer...ou pelo 
menos em relação ao material, como a gente poderia fazer em relação ao material, como a gente 
poderia utilizá-lo melhor maneira, que nos ajudasse mais nesse trabalho? 

79- HELENA: Além desse material?  

80- PP: Ou com o próprio material. 

81- HELENA: Eu gostaria de ter filme, gostaria de ter música, embora eu ainda não saiba trabalhar 
ainda com música, mas pode-se trabalhar ainda com música. Então poderíamos trazer, mas eu acho 
apesar desse pouco trabalho, pouco material que a gente tem. Eu acho ainda melhor ma minha época. 
Sabe que na minha época era o livro didático e ponto e lousa né? E a gente estudava pra caramba, né?! 

((risos))   

82- PP: E A, você falou de algumas atividades que você acaba pulando, né?  E o que você faria 
diferente no material, pra de repente não ter, adaptar essas atividade... 

83- HELENA: Não eu pulei, porque primeiro e pouco tempo e como eles estão muito lerdos para 
fazer as atividades  que eu dou eu pulei essa que eu não acho tão assim..., primeiro que eu tem que 
fazer fora, porque não esse material aqui. Teria que fazer numa enciclopédia a vida desses 
personagens e quando eu tenho o material eu não pulo, eu só pulo quando eu não tenho o material se 
eles precisam fazer sozinhos. E algumas atividades eu pulo, por causa do tempo, eles estão muito 
lerdos. As 8as.  Série e as 7as. São duas aulas só e a minha 7ª. não ta nada bem. Trabalhei com 7ª. 
melhor, na época nem tinha revistinha, mas as coisas andavam bem melhor. Mas acho que é por conta 
disso. Eu acho que em história não é possível dar tudo. Então tem que se resumir, tem que se 
sintetizar. Então eu acredito que ta bom. Pra mim tá bom, que você tem que sintetizar mesmo. Eu 
acho que há pontos fundamentais em história, por exemplo, a Revolução Industrial a Revolução 
Francesa isso eles estão dando eu acho fundamental porque muda mentalidade. 

84- PP: A senhora falou de algumas atividades, mas tem assim algum tipo de... algum critério que a 
senhora fala assim ah esse tipo de atividade acho que não é adequado, a senhora tem um exemplo... 
olha quando tem atividade dessa maneira eu não... 

85- PP: Não, eu quando não é adequado ´por esse motivo que eu te falei, ou é por que eu to achando 
que eu to muito atrasada eles não tem condições de pesquisar... eles até teriam condições de pesquisar, 
porque tem gente que vai na lan-house, o que eu não gosto de impor que  vá na lan house porque gasta 



dinheiro e as vezes as pessoas não podem, então tem as pessoas que podem e as que não podem . 
quando há uma atividade eu eles podem procurar numa encicolpédia, qualquer um pode, ele vai ali no 
centro cultural e fazem a pesquisa, mas é que eles não iriam fazer. Pelo que eu vejo o trabalho em sala 
de aula, eu sei que eles não iriam perder tempo em ir lá. Primeiro que tava sem tempo e depois que eu 
ai demorar ainda mais pra cobrar essa atividade, que se você dá uma atividade tem que cobrar, então 
peguei e não dei. Agora nesse... eu deixo de dar a atividade só por esse motivo, não que elas não 
sejam interessantes.  

86- PP: A, você acha que a metodologia utilizada nesse material, embora você faça suas adaptações, 
condiz com sua maneira de trabalhar,  de como ensinar história? 

87- HELENA: Ah, eu acho que sim. Até aqui, privilegiando alguns temas, eu acho que bom. Por que 
quando eu dava sozinha eu privilegiava o tema que eu dava. Agora que tem a revista todo mundo faz 
a mesma coisa, né? Todo professor. É unificado, então acho que é melhor.  

88- PP:É, eu digo assim,  por conta dos temas sim, mas o material tem uma metodologia de trabalho 
de como dar, trabalhar esse tema. Em relação a metodologia, não só em relação ao tema que a senhora 
trabalha, mas em relação ao método: como iniciar, como desenvolver, como dar sequência, a senhora 
acha que condiz com o que a senhora acredita que é... 

89- HELENA: Acho. Eu acho que ta bom. Eu acho que eles dão uma introdução mais atual, falam de 
coisas mais atuais, depois eles entram no tema eu acho bom. 

90- PP: Uma coisa que senhora comentou no início e acabei deixando, que foi a questão das 
alternativas. Por que a senhora acha tão importante das questões com alternativas. 

91- HELENA: Por causa do SARESP e do Vestibular, pra eles acostumarem. Eles não tem esse 
habito. Eu, quando dou prova dou prova de pergunta e resposta. Raramente dou... porque é muito 
trabalhoso. Porque você vê aquela questão da onça.  

92- PP:  Aquela da Amazônia? 

93- HELENA: Isso. Teve um grupo que falou que aquela questão está mal elaborada, porque a Vitória 
Régia, eu por exemplo, não sabia. Eu achava que a Vitória Régia era característica mesmo da região 
amazônica, mas um professora lá, disse que no Pantanal também tem e aquele Rio pode não ser 
necessariamente da Amazônia pode ser da mata Atlântica e o desmatamento não é só na Amazonia e a 
onça também pode ter no Pantanal. Então você veja que é muito dificial fazer uma questão com 
alternativa, que aquela certa tem que estar 100% certa não pode gerar duvidas, porque aí você não 
pode avaliar,não é? Então eu acho bom fazer alternativas pra eles se acostumarem, por isso. Eu não 
faço isso, porque eu acho que da muito trabalho inclusive na 5ª. série uma questão dessa que 
alternativa e tem uma delas que é ambígua tem duas respostas ali que até eu comentei com a 5ª. série 
Olha, vocês precisam olhar... sem querer eu falei observar e analisar bem o que está pedindo o 
enunciado, bem firme no enunciado que só tem uma resposta certa, essa outra poderia até ser, mas 
pelo enunciado é essa daqui. Eu não lembro bem qual era o assunto, não sei se era pintura rupestre, 
uma coisa assim. Então eu analisei as questões quando eles fazem questões alternativas. 

94- PP: Nesse caso , você analisou porque tinha duas respostas parecidas,duas respostas prováveis e 
quando... e como... mesmo que tenha apenas uma, uma resposta correta. Como você faz a correção 
dessas questões? 

95- HELENA: Primeiro eles fazem sozinhos, eles lêem, depois a gente vai corrigir, aí a gente lê junto. 
Eu falo porque que escolheu esta e eles tem que argumentar porque que escolheu esta, escolheram 
aquela. Ai não foi chutado, pelo menos na sala de aula não foi chutado, foi pensado. Muitos não 
devem ter pensado, né, mas a gente corrige cada uma delas pra eles fazerem isso quando eles forem 
fazer sozinhos, porque esse é o objetivo da gente fazer o exercício junto com eles. Eles fazem 
sozinhos pra ver como é que está, mas depois eu faço junto com eles, pra que na hora que acontecer 
aquela situação eles pensarem da mesma maneira, meu objetivo é este. Por que tem que pensar, eu 



digo gente tem que pensar cabeça não é pra separar orelha. 

96- PP: Joia e A, você colocou esta questão de ter no seu material duas respostas prováveis para a 
mesma questão e a gente viu no material de geografia que foi muito divulgado essa questão de estar 
errado, né?! 

97- HELENA: O material de geografia foi terrível, aquilo foi erro muito grosseiro, agora a alternativa 
ali. E como você falou ontem quando você ontem quando você ta ali fazendo você ta focado na 
resposta então pra você ta jóia então outros vão ver outras coisas, mas a gente   desculpa, analisar, né. 
Agora o erro de geografia, fazer um mapa errado. O mapa é uma coisa que está em qualquer lugar, 
qualquer livro você vê o mapa e porque que errou. Nunca eu vi o Paraguai, dois Paraguais, Paraguai 
no lugar do Uruguai, né ? Coisa assim. 

98- PP: a, de que maneira você trabalhou... porque assim , virou polêmica, saiu na televisão os alunos 
ficaram sabendo, saiu em todos os lugares, aí ter acontecido esse episódio na sua sala de ter duas 
respostas possíveis, de que maneira você trabalhou essa questão de ter erro na apostila.  

99- HELENA: Ah, eu não fiz essa ressalva, não. Eu só foquei o fato deles estarem atentos para esse 
problema, não critiquei. 

100- PP: E nem partiu deles nenhuma crítica? 

101- HELENA: Não. Mesmo porque esse daí não é tão grave, que com é difícil... agora o texto que eu 
refiz foi mais grave. O texto da pré-história na apostila, ele resumiram um texto...que a pré-história se 
divide em duas partes ou três. Tem livros que dividem em Paleolítico, neolítico e Idade dos metais e 
tem outros que só dividem em Paleolítico e neolítico. E eles juntaram tudo eles falaram do Paleolitico 
e depois já juntaram e depois mudaram pra maneira que o homem vive (interrupção). Então esse erro 
do texto foi pior porque ele falava do paleolítico e quando ele deveria introduzir o neolitico ele já 
falava do modo de como o homem estava vivendo, então dava impressão de que  o homem vivia 
daquela maneira no paleolítico, mas não pode né! Mas isso eu nem comentei com eles, eu disse eu 
vou passar aqui porque esse texto ta confuso  ... 

101- PP: E A, como você avalia a relação do aluno com esse material, porque além do livro didático 
eles tem mais um material.  

102- HELENA: É a 5ª. série não carrega material, distribui livro pra eles e quando eu for usar  os 
livros eu vou pedir pra você trazê-los. Agora as outras séries trazem os livros e apostilas e eles não 
reclamam não. As vezes não trazem a 5ª. série né, não traz aí eu mando fazer cópia. 

103- PP: Ai eles fazem na hora da ...? 

104- HELENA: Fazem cópia de qualquer livro, porque ai eu to trabalhando com quem está com a 
apostila eles vão ficar fazendo nada? Porque a apostila você não pode emprestar porque tem 
atividades que cada um vai fazer. Então eles pegam o livro de português, matemática, geografia... 
qualquer livro, vão fazer uma cópia. Então eu coloco no caderno deles: Não trouxe o livro. Cópia. Pro 
pais saber que ele fez a cópia porque não trouxe apostila. Vai ficar sem fazer nada? 

105- PP: Isso nas 5as? Nas outras?  

106- HELENA: Nas 5as. Nas outras não. Primeiro que...as vezes não trazem ai dou ponto negativo, 
mas ponto negativo para eles não significa nada. Um ponto negativo, dois , dez...? não é nada... 

107- PP: A, você acha que alguma coisa na sua prática modificou em relação a revista, o que você 
fazia antes dela...? 

108- HELENA: Eu falei pra você que eu sempre privilegiei a leitura e a escrita, foi esse sempre meu 
método. Eu queria que eles lessem o texto lá com tema que eu  tivesse introduzido e soubesse o que 
estava escrito lá. Porque quando eu passo as questões, o entendimento do texto eu quero que eles 
façam com as palavras deles. Ah, professora a resposta está daqui  aqui? Tá, mas eu quero que você 



responda. Ai ele me traz Ah professora ta certo? Tá ai, está no meio deste parágrafo que você copiou. 
Por que você copiou tudo? É pra responder o que eu estou perguntado. É pra eles entenderem. Eu 
sempre trabalhei dessa forma e eu continuo trabalhando com a revista também. A revista tem questões 
de entendimento, tem questões de alternativas, tem questões de ... de...reforço. 

109- PP: Uma outra coisa que a senhora comentou é que em história eles falam leia o texto comente 
com eles, discuta com eles verifique problemas de vocabulário... tudo isso a senhora fez no livrinho, 
mas alguns trabalhos eles fazem sozinhos... Com o jornal a senhora fazia porque eles tinham material 
e quando veio a revista eles já não tinham esse material e algumas coisas senhora deixava-os fazendo 
sozinhos, porque não tinham essa condição de discutir com eles na sala porque eles não tinham os 
textos e agora que todos eles tem os textos, o material dá pra fazer esse espaço de discussão, de 
interação?  

110- HELENA: Lá na apostilinha tem a 1ª.fase ler, depois assinalar as palavras que não entendeu e 
procurar no dicionário depois ai questões de entendimento de texto. As vezes, tem a própria palavra, 
sabe, não precisa nem grifar, porque eles lêem o texto, mas  ele não entendem a palavra, mas eles não 
querem nem saber;  aí  gente pergunta essa palavra você entendeu? O que que é? Eles não sabem e 
tem preguiça de indicar e procurar no dicionário. Mas tem todo esse espaço, mesmo na revista tem 
todo esse espaço. 

111- PP: Tanto em relação a estrutura quanto em relação a contribuição do texto... 

112- HELENA: a leitura no final, porque eles leram sozinhos, eles riscaram...inclusive eles riscam a 
palavra porque eles não entenderam, as idéias principais, sabe? E aí, antes disso tudo, do resto... eu 
leio com eles o texto, pra eles, porque as vezes o fato deles não fazerem pontuação direito perde o 
sentido. Então eu leio com eles... faço lerem, mas alguns leem tão mal que  o sentido ai para, ai eu leio 
para eles pegarem realmente o significado do texto. Ler é treino, mas eles precisam trinar no espelho.  

113- PP: E a, você acha que precisa melhorar alguma coisa, você como profissional com essa 
bagagem, nesse seu estágio de desenvolvimento? 

114- HELENA: Como professora?  

115- PP: é... 

116- HELENA: Eu preciso melhorar, aliás você falou coisas que eu precisava fazer e não faço. 
Aquelas coisa que você me sugeriu com o trabalho do vereador, daqueles problemas atuais que eles 
podiam ver , aquilo eu achei interessante. Eu não tenho muita criatividade nesse particular sabe? Eu 
crio muitas situações para eles escreverem eles pensarem, mas eu tenho dificuldade com o sair daqui e 
ir para realidade deles. Fazer um trabalho desse tipo eu tenho dificuldade... 

117- PP: Existe algumas coisa além dessas que a gente reclama a questão do vídeo, o computador... o 
mais limita a sua prática hoje? Que você fala não isso aqui (interrupção).  

118- HELENA: A gente poderia usar mas filme, vídeo, computador eu não sei se eu iria me ajeitar, 
que as vezes eles sabem usar mais que eu, então até poderia ter monitores na sala pra segurar assim... 
mas o que limita mesmo o que eu acho é essa falta de interesse do aluno, isso limita muito. Que 
quando o aluno é interessado a gente se empolga e cria mais coisa. Eu lembro que quando fui 
trabalhar no noturno era muito desanimador, porque eles se interessavam por química, física, 
matemática... naquela época os alunos eram estudiosos, os professores eram terrivelmente bravos, 
cobravam. E história como era uma coisa assim mais... porque história é uma leitura,d e coisas assim 
suaves... Dá impressão q não precisa usar raciocínio, mas precisa, né. Então eles não davam muita 
importância. E as vezes, a tarde tinham oitavasa maravilhosas faziam com que professor criasse mais, 
inventasse mais coisas e eles produziam e isso deizava o professor mais empolgado. Agora quando o 
aluno não produz, faz tudo com má vontade quando poderia produzir mais. Hoje  professor pede o 
mínimo. Nessas oitavas , no ano passado fazia questão de preparar coisas para eles e retorno vinha. 
Agora nessas oitavas eles ficam todos espalhados... 



120- PP: A ao que você atribui isso? Porque quando a gente olha pro passado nós tínhamos outra 
vontade. A gente  tinha os professores o meu pai e mãe são semi alfabetizados e eles não tinham 
muito pra me contar e eu não tinha todo esse acesso a informação, computador, nada, tinha no 
máximo um rádio a pilha, a TV,  os professores (fala interompida).  

121- PE : Mas sua classe era muito boa. Os pais por menos estudados que eles fossem, aliás o pai que 
não estudou porque tinha que trabalhar ele queria que o filho estudasse. Era o objetivo dele: Não meu 
filho vai ficar melhor que eu. E os pais que já tinham estudado queriam o mesmo pro filho. Hoje os 
pais não se interessam pela vida escolar dos filhos. Então da impressão que tanto faz. Aí eles 
reclamam professora fulano não tem emprego. Não é qe não tem emprego, vocês não estão preparados 
para trabalhar o que é que vocês sabem fazer? Eles não sabem nem preencher uma ficha de 
emprego.Eles não estão preparados e os pais não estão entendendo isso, que eles tem que se preparar 
para o trabalho. Ah, mas fulano é engenheiro, mas não tem trabalho! Mas não porque que fulano é 
engenheiro que não tem trabalho que seu filho vai ficar analfabeto. Lá se sabe o que vai acontecer 
com seu filho, quem sabe ele vai ser um marceneiro excelente, um pintor, um mecânico...ele não 
precisa ser engenheiro. Ele até pode ser engenheiro, ótimo , mas ele vai seguir o caminho dele. Ele 
pode ser um comerciante, vender coisas, mas pra vender coisas ele precisa saber lidar com isso, não 
pode ser ingênuo demais, não valoriza seu trabalho... pra isso ele tem eu ter a vivência da escola, não 
é que a escola tem matérias que vai ensinar a ele ser... mas ele tem vivencia vai ensinar um monte de 
coisas, vai desenvolver sua inteligência. A escola, todos os conhecimentos que ela proporciona tem o 
objetivo de desenvolver a inteligência. 

122- PP: Assim todos esses problemas existem, são reais, estão aí, mas nós temos que lidar com isso, 
né?! Eles estão aqui dentro da escola, a gente também ta. E a gente precisa fazer alguma coisa... lidar 
com isso. O que você acha, o que nós enquanto professores...(fala interrompida) 

123- HELENA: É... é uma interrogação que está comigo também. Ontem nós conversamos bastante e 
tudo aquilo que a gente viu na folhinha das habilidades...a gente faz sem nomear. O que falta mesmo é 
o aluno fazer as coisas.Eu acho que o aluno não faz é porque não tem objetivo . Ele passa de ano. 
Antigamente na sua época , você não queria passar de ano? Não queria tirar nota boa? Queria tirar 
nota boa para passar de ano. Acho que seus pais te estimulavam pra ter uma nota boa. Na minha casa 
era assim, nota vermelha que coisa horrível. Quando eu tirava nota vermelha ficava profundamente 
chateada. E a professora devolvia a prova e eu queria saber o que eu errei.Hoje eles amassam a prova 
e jogam fora eu nem devolvo a prova pra eles. Eu devolvo a nota azul e a vermelha fica comigo 
porque qualquer coisa eu tenho lá a prova de que ele tirou a nota vermelha. Não que eles se 
interessem olha  eu vou ver o que eu errei, ah eu errei uma bobagem... eles não s interessam. Que 
quando a gente corrige  erro a gente aprende melhor do que se tivesse aprendido da primeira vez. Eles 
não tem esse objetivo, a gente precisa ter um objetivo em todos setores da vida;mesmo um dona de 
casa ela tem que ter um objetivo se não o que ela vai fazer? Acho que eles não tem nem na 8ª. série 
que reprova, eles tem esse objetivo, porque não há como... essa cobrança, os pais não se interessam. 
Não sei quem estava contando, fui falar com o pais ele falou ah matemática, eu também era ruim, quer 
dizer, ele era ruim em matemática o filho também tem que ser, nota vermelha eles não se importam. 

124- PP: Você acha que essa nota, nota azul, vermelha é significativo pro aluno? 

125- HELENA: Não, de modo algum. NA 5ª. série eles até ficam ah professora que nota eu tirei, mas 
depois nem dão bola. 

126- PP: Tá bom... 
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SENTIDOS-E-SIGNIFICADOS DE PROFESSORES DE DIFERENTES ÁREAS SOBRE 

 A PROPOSTA CURRICULAR E OS CADERNOS DA SEE/SP 

Entrevista gravada em: 10/05/2008                            Tempo: 27’19’’ 
Marta: Professora Matemática                        PP: Professora Pesquisadora 
 
1- PP: Então N, a gente vai conversar sobre a proposta curricular que é aquele caderninho preto, que tem os conteúdos , mas  

meu trabalho é mais especificamente sobre material didático, que são as revistas que temos que usar em sala de aula, 
ta?!Então, primeiro o que você está achando da proposta, de ter um conteúdo unificado para o Estado? 

2 - MARTA: Eu acho válido, tem que ter mesmo se não fica muito jogado, nê? Mas eu não concordo com a:: ... eu não acho 
que aquela apostila seja algo novo. Acho que deveria ser trabalhado... deveria ter uma proposta, só que não da maneira 
que está sendo feita. Não com aquela apostila, porque pra mim aquela apostila ta muito resumida. Você não tem como 
explorar aquilo... fica muito... como posso falar?... reduzido... você não tem como abrir horizontes ... fica meio que 
bitolado, superficial... 

3 - PP: Então com relação aos conteúdos que foram determinados por bimestres para gente trabalhar o ano todo, antes disso 
você fazia um planejamento do iria ser trabalhado? 

4 - MARTA: Sim, sempre fiz. 

5 - PP: Esse planejamento era individual ou... 

6 - MARTA: Fazíamos coletivo. A Vera Dalva, a Verinha, inclusive, fazia e passava por todos os professores de matemática 
e todos nós seguíamos aquele conteúdo. Sempre houve, nem sempre a gente conseguia cumprir todo, né? Porque 
depende da sala tem seu grau de dificuldade, mas havia planejamento direitinho... foi feito. 

7 - PP: e agora com esse planejamento você esta conseguido seguir o conteúdo?  

8 - MARTA: é não mudou muito. 

9 - PP: não? 

10- MARTA:  É a mesma coisa o conteúdo é quase o mesmo né porque é o que eu falei eles seguiam o livro didático porque 
o que tem lá tem no livro quem segue o livro, quem seguia o livro, quem utilizava o livro tava dentro desta proposta ai 
só que a apostila o material é resumido entendeu é como se diz superficial né coisa que no livro não você pode explora 
né e também tem mais exercícios que eles possam fazer né . 

11- PP: E você ta usado? Chegou a usar a apostila tentou seguir ler?  

12- MARTA: Eu li, é... vou utilizar no final do bimestre é só que antes eu não entrei direto com a apostila eu segui o livro eu 
segui no livro.  

13- PP: (Falas truncadas) 

14 -MARTA: É o livro que o governo federal  mandou né? Não o estadual o estadual mandou esta revistinha aqui o governo 
federal né? Isso o governo federal mandou o livro de didático é esse que eu li esse que eu uso a apostila é como se fosse 
um material auxiliar entendeu. 

15 -PP: sim. 

16 -MARTA: Depois que eu trabalhei o conteúdo com eles, eu volto a apostila porque nada mas é do que o que tem no livro 



17 -PP: Mas pela proposta da apostila a forma que está lá a metodologia de trabalho esta muito diferente do que você 
acredita que é o ideal? 

18 -MARTA: Sim, porque eles pulam etapa eles comem etapa, eles passam, por exemplo, uma parte de construção lá. Eles 
pediram para que fizesse uma construção sendo que eles não tem base nenhuma de construção sendo que eles nuca 
exigiram construção e nas outras apostilas dos anos anteriores tinham construções como que eu vou chegar numa oitava 
serie e já de cara fazer uma construção sendo que eles não sabem o que é uma réplica, segmento e nem sabem usar uma 
régua  não sabem nem utilizar o mínimo dos materiais você sabe que eles não sabem utilizar o compasso então não tem 
como você ir direto aquele conteúdo anão ser que você passe na lous e fale o gente vocês tem que fazer isso sem... eles 
nem saber porquê.  

19 -PP:  Então pelo que verificou nesse exemplo que você deu, eles não tem base porque a gente pegou a apostila esse ano 
(interrompe a fala) 

20 -MARTA: É a apostila é muito jogada, ele pega o tópico descontextualizado, fora de qualquer coisa e joga lá, entendeu? 

21 -PP: Mas N., assim... não sei se você olhou as apostilas das outras séries, mas isso não faz parte do conteúdo de outras 
séries, nada?... 

22- MARTA: Não tem, não sei... O ano passado eu trabalhava com 6º série, eles não tinham, eles não, não tinha lá nas 
apostilas porque eles não tinham apostila né. 

23- PP: Na apostila do professor. 

24- MARTA: È não tinha construção, não tinha exercícios. Porque matemática tem vários tópicos, né. Tem geometria tem 
geometria, cálculo e tem o desenho geométrico. Nessa matéria de 8º série, logo no começo, eles pedem para fazer a 
construção usando o teorema de Pitágoras e tal e fazer a construção mostrar que provem de quadrados. Cada lado do 
quadrado, do triângulo retângulo cada lado representa a  área de um quadrado, então eles mostram isso direitinho. Mas nas 
outras apostilas nunca teve, eu nunca tive como fazer construção pra eles. Agora eu preciso fazer construção, mas eles não 
tem a base. Como que eles vão fazer construção, entendeu? 

25- PP. Entendi. Então é um problema que vai ter mesmo (fala sobreposta) É que eu pensei que como a gente pegou essa 
apostila do ano passado para cá  o que foi problemático porque foi a implementação. Só que esse anos nós recebemos 
apostila, eles receberam também. Eu tinha imaginado que esse conteúdo  que está na 8 série provavelmente já.(fala 
interrompida). 

26- MARTA: Trabalhou antes 

27- PP: Isso. 

28- MARTA: Não  

29- PP: Pelo que você viu, não tem. 

30- MARTA: Não, na 7º série, eu não trabalhei com 7ª, né. Eu não conversei com o professor da 7ª. também pra ver, mas na 
6ª. não tinha. 

31- PP: Então problema pode ser por que a apostila é nova, eles colocaram um conteúdo que não tinha sido trabalhado antes. 

32- MARTA: Então, a Vera, professora de matemática , Verinha. Ela falou que o  conteúdo que é dado no 1º 2º ano precisa 
de pré requisitos pra que ela possa ser resolvido. Não tem como. Por exemplo, ele pede para achar é:::: eu não lembro 
exatamente de um problema.. È... a equação da reta . Ele nem sabem... Determine a equação da reta dados determinados 
pontos. Eles nem sabem o que é equação da reta. 

33- PP: Provavelmente a apostila presuma que eles já tenha esse adquirido em outros anos (fala interrompida) 



34 -MARTA: É que eles já tenham. Que já foi visto. Eu não sei eu não trabalho com ensino médio aqui. Então não sei, mas 
pelo que a Vera , ela trabalha sempre que o ensino médio. Ela falou assim que eles não tem pré requisitos para pegar aquela 
apostila e resolver os exercícios. Não tem. Então é muito jogado. Ele não tem pré requisito para pegar a apostila e fazer. Isso 
daí podia até ser que desse certo, se começasse de uma outra forma. Não da forma que está sendo feita. Eles pegam o 
conteúdo isolado  que tem lá, o conteúdo da 6ª série e jogam e tem que trabalhar aquilo sem saber se eles tem condição se 
tem pré requisito, se não tem  para trabalhar aquela apostila. É muito isolado... 

35- PP: Entendi. Você falou assim... se tivesse sido feito de uma outra maneira, mas que maneira? Se tem um noção você 
pensa de que outra maneira?  

36- MARTA: É como eu digo não tem como inovar muito. Você pega o livro didático que lá tem tudo. Você pega autores 
renomados que  (inaudível)  é do Castruci, o autor e é o mesmo livro que é utilizado no particular entendeu? É só seguir 
aquilo que não tem... ali dá tudo, ali você tem o antes, o durante o depois, tem lá no livro não tem necessidade dessa 
apostila. 

37- PP: Mas você acha... assim, esse livro que você usa, a metodologia que ele usa, atende... porque ...  o que a gente 
imagina é que...  Você acha que é significativa a maneira, a metodologia que eles estão usando é significativo para o aluno? 
Por que um trauma que as pessoas geralmente comentam de matemática, inclusive eu, é que você aprende e não sabe o que 
é, não sabe o que vai fazer com aquilo, pra que você aprendeu aquilo?... 

38- MARTA: Isso é um problema, porque todo mundo acha que matemática .. é claro, é pra ser aplicada no dia-a-dia, mas 
onde você vaia aplicar... A professora de matemática, a meu ver, ensina uma linguagem... entendeu? A professora de 
matemática tem que ensinar uma ferramenta pra que a ciência use, a aplicação disso tudo que a gente aprende em 
matemática está nas outras ciências: na biologia, na física, na química...entendeu? é ali que eu vou aplicar o que eu estou 
usando. Qual é o meu papel? A meu ver é este: eu tenho que ensiná-los uma linguagem , entendeu. Uma linguagem que a 
ciência utiliza para resolver questões do dia-a-dia. Não sou que vou ensinar. É::é:: é o que eu falei, eu vou ensinar essa 
linguagem. A aplicação dela o professor de física, vai pegar aquela ferramenta que eu peguei pra utiliza e mostrar: Olha eu 
utilizei isso aqui. Tem essa situação que acontece que eu vou precisar dessa ferramenta. Então o professor de física não 
consegue trabalhar porque ele não consegue utilizar a ferramenta, entendeu. Então, pra mim , o professor de matemática 
ensina uma linguagem. Como professor de Inglês ensina uma linguagem. É uma linguagem. Matemática nada mais é do que 
uma linguagem da ciência, você entendeu? Por isso vocês  podem ver que no livro de matemática, geralmente,  tem 
exercícios repetitivos justamente pra você mecanizar, pra você entender aquilo. Se você entende o conteúdo, se você entende 
a teoria, você aplica naquele exercício que você vai mecanizar, depois aos poucos você vai entendendo o porquê daquilo 
conforme você for aplicando. Entendeu? 

39 - PP: Mas você acha que para o aluno, isso é fácil dele compreender  que a matemática (fala sobreposta - interrupção)  

40- MARTA: Aí é que tá. Eu acho que é o professor que tem que passar isso. Acho que é o professor...por isso que o 
professor tem que estar sempre estudando né?! Porque se agente estiver sempre estudando a gente aprende. Porque a gente .. 
eu, pelo menos no tempo que eu estudei, e::: não tinha essa abertura. A gente tinha... era isso aquilo acabou. Hoje dia o 
professor que é mais antigo tem dificuldade em entender certas mudanças, não porque ele não saiba o conteúdo, é porque ele 
foi educado, foi  formado pra uma coisa,  ele não tem outra... ele não consegue mudar não é fácil o professor mudar, como 
que seria fácil? Se ele estivesse em constante...sempre estudando, entendeu? 

41- PP: Em formação , né? 

42- MARTA: É o único jeito pra gente poder ter flexibilidade. Senão não tem. Você aprendeu aquilo, você vai aplicar. E se 
você não mexe mais você vai ficar sempre daquele jeito pro resto da vida. Entendeu? 

43- PP: N. com relação a esse material que veio, você acha que, não sei se só você ou se outros professores da área  tem a 
mesma opinião.  Mas assim, você acha que faltou curso de formação para explicar melhor o que é esse material, como a 
gente ... (interrupção) 

44 - MARTA: Com certeza. Quem sabe, né? Se a pessoa que teve a idéia de fazer essa apostila conversasse com cada 
professor e passasse qual foi ... Por que da apostila o que ele pensou quando fez. Quem sabe a gente viria de uma outra 
forma, né? Eu acho que não mudaria muito. Quem sabe, né? Tudo é possível, a gente não pode afirmar aqui não. Quem sabe 
se a pessoa que fez aquilo mostrasse: Olha eu fiz isso pra isso, ou queria chegar nesse tópico,  poderia ser aprimorado...um 
falando. Poderia ser aprimorado. Eu acho que... não sei se... se... se tinha o que aprimorar. É o que eu falei. Para mim, o livro 



didático, é o livro didático e pronto. Não tem o que... Agora o que eu acho que pode ser que eles queiram é que ... pegar 
exercícios com menor nível de dificuldade, né? Mais fáceis, não aprofundar muito. Pode ser que eles queiram fazer issso 
com essa apostila. Não sei, mas só que aí coitado do aluno, ele vai sempre ficar em defasagem. Sempre...sempre à margem. 
Que eles sabem o básico, o básico, o básico...o básico do básico (risos) nuca vai ter condição é::é:de chegar a uma Prounic, 
não é aquele que deixa cota para alunos do ensino público? Os caras podem até entrar , porque vão ter a facilidade para 
entrar, mas não vão conseguir seguir, não vão conseguir, porque sempre vão estar nivelado por baixo.   

 45-PP: Você fez o curso do A rede aprende com a rede? 

46 -MARTA: Não fiz. Não tinha como fazer, não tinha horário pra fazer. 

47 - PP: E você teve contato com alguém que ..(interrupção) 

48 – MARTA: Não, meu marido fez a rede do saber. 

49 - PP: Ah tá, mas esse a Rede aprende com a rede foi sobre a revista (fala truncada) que foi o curso on line. 

50 - MARTA: .Hum. Hum. 

51 - PP: Aqui na escola você não teve contato com ninguém que fez? 

52 - MARTA: Com ninguém. Que eu saiba foi a Vera. A Vera fez, mas ela não chegou a falar muito. Não deve ter 
acrescentado muita coisa, porque ela fala que a apostila e totalmente desfocada.. Então não sei se tem alguma coisa a 
acrescentar, né? Se ajudou alguma coisa que... 

53 -PP: Então você acha assim N que ter um material independentemente de ser esse, ou fosse outro; ter um material 
unificado para o Estado você acha que não convém? 

54 - MARTA: Eu acho que cada escola tem que ...tem que ver a realidade, né? Porque cada comunidade ter sua dificuldade. 
Cada um tinha que ver sua realidade, mas não tem como fugir muito,né!? Não tem como... O que você pode fazer é pegar 
um livro que tem uma linguagem mais acessível que outro, mas ... o conteúdo que tem num livro de um autor, tem no outro, 
entendeu. Acho que cada um tem que adequar a sua realidade.Professor tem que ter esse... esse... como fala? Insite , né? Pra 
poder ver o que é possível fazer, né? Eu mesma aqui nas oitavas, não tem oitavas que eu consiga trabalhar igual. Oitava C, 
por exemplo, não consigo trabalhar no mesmo ritmo que eu trabalho as outras oitavas, não tem como. Mas eu não deixo de 
utilizar, não deixo de trabalhar. Vou mais devagar, pego alguns exercícios faço mais vezes esses exercícios. Trabalho mais 
aquele conteúdo, pra depois passar para outro, mas mesmo assim utilizo o mesmo. Não vai no mesmo ritmo, mas vai no 
mesmo livro, entendeu?  

55 - PP: Entendi. E você usa algum critério de sala pra sala? Você ta dizendo que as salas são diferentes (falas sobrepostas). 
E que critério você usa pra ( fala interrompida)  

56 - MARTA: Tem sala que tem um nível de dificuldade maior do que outro. Então eu tenho que ir mais devagar, dar mais 
exemplos. Pegar... fazer mais vezes, falar mais vezes a respeito daquela teoria. Entendeu. Ir mais devagarzinho, mas não 
deixo de dar  aquela teoria que ta lá, entendeu? Tem outras não,  que ela entende mais rápido, trabalha mais rápido, que eu 
posso seguir mais... mas é o mesmo conteúdo. Não é diferente. O conteúdo é o mesmo, só que trabalho de um jeito 
diferente. 

57 - PP: Você acha que os alunos... eles conseguem ...é:: eu queria entender melhor, que você me explicasse melhor como é 
você faz essa relação com... o que é a matemática pra eles? Da maneira que você trabalha é significativo? Em que momento 
eles conseguem perceber que isso é ... ele vai utilizar... (fala interrompida)  

58 - MARTA: Como ele vai usar matemática  no dia-a-dia dele? Eu procuro dar exemplos. Por exemplo, quando a gente 
ensina números negativos, lá na sexta série. Se eu só ensinasse pra eles o mecanismo sempre, eu é, é, é:::  eu ... Há 
controvérsias, eu faço isso, mas acho que isso não é minha função. Eu acredito que não. Eu tenho que ensinar a linguagem, 
mas a aplicação disso eu acho que não é o professor de matemática. Eu penso assim, mas tudo bem. Mesmo assim eu 
mostro. As vezes eles falam: Ah onde eu vou usar isso? Por exemplo no dinheiro, né! Quando você tem ... O melhor jeito 
pra que eles entendam, quando eu trabalho números negativos, é daí dizer: eu tenho tanto, devo tanto. Se eu devo mais do 



que eu tenho? Vou ficar devendo. Então represento a dívida através do número negativo, o sinal de menos. O extrato 
bancário. Eu procuro colocar o conteúdo ensinado no dia-a-dia deles. Embora eu ache que não é esse o papel do professor de 
matemática. 

59 - PP: Ah é? Mas seria de quem então, não entendi. 

60 - MARTA: Dos outros professores que utilizam a matemática como uma ferramenta    

61 - PP: Como uma ferramenta?... 

62 - MARTA: Entendeu? A matemática (fala interropida) 

63 - PP: Uma questão, assim N, no sentido que você está colocando mesmo. Como que um ... que outras matérias que eles 
tem que envolvam matemática diretamente seria ... física, (fala interrompida)  

64 - MARTA: Geografia utiliza matemática, a física, a química.. e:: 

65 - PP: De certa maneira, todas as matérias. Português também envolve matemática, né? 

66- MARTA: O Português, acho que é o contrário. A matemática utiliza o português por a gente precisa do raciocinio. 

67 - PP: é de alguma maneira a gente acaba utilizando.. sei lá em texto que envolvam número. Tantas pessoas que 
entraram...(fala interrompida) 

68 - MARTA: O raciocícnio, é isso que eu acho.O professor de matemática é um decodificador ele tem que trabalhar essa 
linguagem tem que ser clara pra ele. Nem tudo, por exemplo a geometria a gente consegue entender até o... com três 
dimensões, mas foi verificado que existe mais dimensões. E você não consegue provar a 4º dimensão, entendeu? Mas a 
gente sabe que existe. Então nem tudo você tem como... onde é que eu vou usar isso? Então você tem que utilizar. Fazer 
com que eles entendam aquele código aquela linguagem matemática. Mas nem sempre você vai ter como mostrar onde vai 
ser aplicado. Não é esse o papel do professor da matemática, entendeu. Eu acredito isso. 

69 - PP: e na apostila, eu ainda não vi a sua apostila pra saber como é que está. Mas eles fazem isso que você ta falando ou 
não, eles vão dando sentido pro que estão propondo ou.... 

70 - MARTA: Não, é:: é::Eles... Tem exerc... é ... tem dos dois. Tem exercícios que eles colocam no dia-a-dia, que mostra a 
aplicabilidade da matemática no dia-a-dia e...e... tem outros que não, são exercícios apenas para que você entenda essa 
linguagem.  

71 - PP: E você ta falando que vai tentar trabalhar agora no final do bimestre, mas ... eu não sei.. de Português tem toda uma 
seqüência, né?! que leva um tempo pra você desenvolver, porque tem todo um trabalho...você tem que produzir isso, 
discutir,assistir isso para chegar a ... em matemática você vai conseguir fazer? 

72 - MARTA: Vou porque o conteúdo, como eu falei, o conteúdo que ta lá... 

73 - PP: Você vai trabalhar o conteúdo, não aquele processo que eles estão... 

74 - MARTA: Exatamente. O conteúdo que tem, o que eu preciso, a teoria necessária pra possa resolver aqueles exercícios 
que tem na apostila é o que eu to trabalhando. Então aquela apostila nada mais vai ser do que uma atividade é...aplicando o 
que foiu ensinado. 

75 - PP: Ah tá, você vai usar todo o conteúdo... e usar a apostila como forma de aplicabilidade. 

76 - MARTA: Exatamente. O que tem lá eu já falei, eu já expliquei no livro, já fiz exercícios parecidos. Lá vai ser um 
exercício a mais, além do que eu já fiz, entendeu? Por  exemplo, trabalhei os conjuntos numéricos, falei dos conjuntos 
numéricos, fiz todos os exercícios que o livro tinha a respeito daquilo. Agora eu vou pegar a apostila com os conjuntos 



numéricos e saber do que se trata,  é só resolver como se fosse um complemento um exercício a mais a respeito daquele 
assunto, entendeu?  

77 - PP:Hã hã 

78 - MARTA: Eu trabalho todo conteúdo necessário. Esse primeiro bimestre até que ta meio coerente tirando essa parte da 
construção, ne! Essa da construção eu vou ter que voltar desde o comecinho, por que eu tenho que falar o que é o que, por 
que eles não tem base nenhuma de construção.  

79 - PP: Mas você acha assim ,  não sei , talvez, se a gente verificasse as apostilas dos anos anteriores, por exemplo, que 
viesse desde a quinta série quando começa numa seqüência para chegar agora na 8ª. série que é a série que você ta falando, 
ele já todo essa base para fazer, se (interrupção da fala) 

80 - MARTA: Se tivesse... 

81 - PP: Se tivesse, você acha que a apostila funcionaria? 

82 - MARTA: Ué, mas nada mais seria do um exercício além, né, do que já pode.... tem os do livro, esse serie um 
complemento mesmo dos exercícios. Exercício extras.  

83 - PP: Então, o que você usa de prescrição é o livro didático? 

84 - MARTA: É o livro didático, é o mais importante. 

85 - PP: E no ano passado, quando chegou essa apostila você trabalhou do mesmo jeito? 

86 - MARTA: Eu via o conteúdo e trabalhava no livro. Sempre assim. Conteúdo que eles pediam, se batia conforme o 
conteúdo do livro, sim. Se não batia...é... geralmente é::: as apostilas estão inseridas... o conteúdo da apostila tá no livro 
didático, entendeu? Só que a apostila é bem mais pobre. Bem mais simples. Ela é simplória perto do livro entendeu? Tem 
uns alunos que... é o que eu falo, se você quer nivelar por baixo então você vai usar a apostila. Se você quer que eles tenham 
um desempenho um pouco mais além, ai você tem que ir além da apostila, entendeu? 

87 - PP: Entendi.  

88 - MARTA: Esse que é o problema da apostila. Ela nivela por baixo. São exercícios simples. Tem coisas interessantes. Por 
exemplo na 6ª. série teve a linguagem binária e em alguns livros didáticos não tem. Não trabalha, né. Isso foi até bom, foi 
complemento, né. Mas é esporádico esses casos. É uma coisa que uma em mil. Não tem muita novidade, né. A única 
novidade que eu vi nessa apostila e tal foi a apostila foi a linguagem binária em alguns livros didáticos até tem, mas nos 
livros que tem ai eu não vi. E se tem coisa nova eu mostro, pra eles verem tudo. 

89 - PP: N. no material de geografia foram pegos alguns erros, foi bastante comentado, o pessoal já falou, è:: já sabe 
também... que até no livro didático a gente pega erro de vez em quando. Com você já aconteceu... (interrupção da fala) 

90 - MARTA: Tem, tem erro. 

91 - PP: E como é que você trabalha, com a apostila você trabalhou (fala sobreposta) 

92 - MARTA: Quando eu for utilizar a apostila eu vou mostrar:  gente, olha pessoal isso daqui... Porque num dos exercícios 
que eu lá é de alternativa. Qual a alternativa correta. Ele colocaram três alternativas, mas a correta não ta lá. Entendeu. Aí a 
gente complementa a gente mostra: Ah, por exemplo se correta é essa, as vezes pode ser erro didático, pode ser erro de 
impressão, erro de... eu não fico falando ... eu procuro não ficar falando foram eles que... são incompetentes. Procuro não 
ficar falando. Pode ter sido erro de impressão, qualquer coisa. Que acontece, como você disse até no livro didático, /eu 
complemento. O que eu vejo que ta errado eu mostro o certo. 

93 - PP: N. embora você tenha dito que não utiliza, você acha então que não foi positivo essa idéia (interrupção da fala) 



94 - MARTA: Eu acho que foi desnecessária, não tem novo, não tem nada de novo, pelo menos pra mim. Pode ser que tenha 
ajudado professores que não utilizam livro que trabalham de forma aleatória, sem nexo, sem... pode até ser que tenha sido 
válida, mas para mim, não acrescentou em nada essa apostila. Muito pelo contrário, é..é ... eu poderia  nem existir investir, 
entendeu. Porque o que tem lá tem no livro. Alguma coisa muita esporádica, como a linguagem binária que eu falei pra 
você, que aparece diferente. Pra mim, não acrescentou em nada essa apostila. Pode ser que para outros professores tenha 
ajudado. 

95 - PP: Acho que é isso N. eu perguntaria, mas se você tivesse utilizando mesmo a apostila em relação a um determinado  
conteúdo ou exercício da atividade proposta, mas como você não está utilizando no momento (fala interrompida) 

96  -MARTA: No momento, não 

97 - PP: Não dá fazer essa comparação como você agiu ou deixou de agir em relação ao que eles colocam.  

98 - MARTA: No final do bimestre, eu vou pegar a apostila ai eu vou fazer com eles. Aí você fica a vontade 

99- PP: Ah, tá a gente volta a conversar...  

 



Anexo 7 – Entrevista 2  - Professora de Matemática 
 

SENTIDOS-E-SIGNIFICADOS DE PROFESSORES DE DIFERENTES ÁREAS SOBRE 

 A PROPOSTA CURRICULAR E OS CADERNOS DA SEE/SP 

Entrevista gravada em: 18/10/2009        Tempo: 1’13’ 
MARTA: Professora Matemática                        PP: Professora Pesquisadora 

 
 
 

1-PP: Então N, é o seguinte: eu vou retomar um pouquinho do que a gente tinha falado naquele dia, que não sei se você 
se lembra que  você falou que não tinha usado a apostila e que você iria dar no final do bimestre, né? 
2 – MARTA: Que eu ia usar depois que usasse o livro. 
3 – PP : Ai eu fiz o seguinte: pensei em me adiantar m pouquinho. Peguei o livro e dei olhada pra tentar separar e não 
ficar tudo na hora. Só que é assim: eu não sou de matemática, então... eu queria que você me dissesse qual conteúdo do 
livro que bate com a apostila, só do 1º. Bimestre que é pra gente ter um foco. Então eu trouxe aqui a apostila do 
professor e o livro. 
4 – MARTA: Deixa eu me lembrar do 1º. Bimestre. 
5 – PP: Então eu trouxe aqui a apostila do professor e o livro. 
6 - MARTA: Não, eu queria... você tem a do aluno? 
7- PP: Sim, eu peguei. 
8 – MARTA: Olha essa parte aqui de trabalhar com conjuntos numéricos, nem tem no livro de:: de oitava série porque 
normalmente a gente retomo no ensino médio essa parte de conjunto aqui. Então aqui não tem, às vezes aparece um 
probleminha, mas não em forma de diagrama como esse. Aparece problemas assim, ta vendo ó, esquematizados, para 
poder resolvê-los você monta um diagrama direitinho. Em problemas assim, pra poder resolver você monta um 
diagrama fica mais fácil de entender o problema, mas essa parte de conjuntos aqui no livro de oitava série nem tem. 
Você pode até comparar aqui ó, quer ver? Tá vendo ó:  potência,operações com radicais, fatoração, não tem nada que 
fale, não tem nada que trabalhe com conjunto, então nem tem essa parte aqui no livro. 
9 – PP: Certo. E aí? Então, essa apostila é do 1º. Bimestre, assim que começou o bimestre e essa parte como é que você 
fez? 
10 – MARTA: Então eu comecei seguindo o livro né. Depois eu peguei a apostila e percebi que não tinha... esse 
conteúdo da apostila não tinha no livro (fala sobreposta) 
11- PP: Hâ, hã, então nessa primeira parte você já entrou com o livro e não com a apostila, você não consultou a 
apostila para saber se já era (assalto de turno) 
12- MARTA: Não, não eu fui até aqui olha... até operações com radicais, ta vendo? Aí antes de começar com a unidade 
2 aí eu peguei a apostila para poder ver de onde que parte a apostila porque eu nem tinha, nem tinha visto nada a 
respeito da apostila. Aí quando eu percebi que no começo ele não trabalhava com isso ele entra direto com conjunto, aí 
eu falei, ele vai precisar. Se bem que essa matéria é retomada no primeiro ano do ensino médio, entendeu? Mas mesmo 
assim eu complementei. O que eu tinha que ter dado que não tinha aqui porque... ou porque não era o conteúdo 
geralmente trabalhado na série ou porque eram coisas que eles colocaram aí nem sei porque eu trabalhava à parte. 
Entendeu?  
13- PP: Então assim, seu material de produção foi mesmo o livro e nessa época que a gente conversou você disse que 
não estava utilizando a apostila, que você depois iria usar. Então esse conteúdo por exemplo, que você não tinha, aí 
como é que você desenvolveu? Você desenvolveu pela apostila ou você deu (fala sobreposta) 
14: MARTA: Ah, eu... só pela apostila. Eu falei a teoria que eles precisavam saber, o pré-requisito que eles precisavam 
saber pra poder entender, entendeu? Mas geralmente são probleminhas que... são situações simples que não tem coisas 
de outro mundo... 
15 -  PP: Você conseguiria descrever N, o procedimento de um a aula, por exemplo, pra você chegar até isso ai o que 
você fez, como você procedeu? 
16 - MARTA: Primeiro eu vejo se eles tem pré-requisitos pra entender o conteúdo que vai ser ensinado. Se eles não 
tem esse pré requisito (assalto de turno) 
17 - PP: No caso desse daqui o que eles precisariam ter?   
18 – MARTA: Esses são problemas que envolvem contagem, não envolve muita dificuldade, né? Então logo eu iniciei 
com apostila mesmo. 
19 - PP: Certo.  
20 – MARTA: Partindo de situações que são probleminhas que você seguindo...é:: esses problemas não tem muito... 
como posso dizer... são situações, já dentro do problema a teoria necessária para resolver já esta inserida. Entendeu? 
Então eu já comecei direto com os probleminhas. Nesse caso aqui não tinha necessidade de ver coisas antes, porque 



essa matéria é matéria de 5ª. série, só que não é tão esmiuçado como é aqui. Eles dão, eu começo escrevendo conjunto, 
falando como que faz pra que a gente possa nomear conjunto, falando a respeito de conjunto que é tudo ensinado lá na 
5ª. série, entendeu? Uma recordação lá da 5ª. série. Depois que eu recordei como  a gente opera a união a intersecção a 
diferença que já é dada na 5ª. serie eu já entrei com os probleminhas que aqui entra... esses problemas não são 
trabalhados na 5ª. série, entendeu?Então ai eu entrei. “Aí vamos ver uma situação nova que envolve isso, mas com 
outros elementos”,assim, entendeu?  
21 – PP: Entendi. Mas no decorrer da apostila tem algum outro conteúdo que bateu com o que você já tinha dado do 
livro?  
22- MARTA: Nessa apostila 1, bateu. Essa parte quando entra em conjuntos aqui olha, conjuntos numéricos, aqui ó. 
Essa parte aqui de conjunto numéricos, que ele fala especificamente. Se bem que essa parte também é matéria de 7ª. 
série. Uma recordação de 7ª.série. Isso daqui ó, tudo matéria de 7ª. série. Eu li fiz com eles eu fiz como uma 
recordação, né. Mas essa parte aqui,  ó... potência de base 10 tem aqui nesse livro. Só que quando foi potência de base 
10 nesse livro não tinha, eu usei um outro livro.  
23- PP: A Tá, mas quando chegou nessa atividade você já tinha trabalhado? 
24-MARTA: Só a partir daqui eu já tinha trabalhado.  
25 – PP: Ai quando você chegou aqui, como você fez para retomar?  
26 – MARTA: Ai  resolvi como exercícios. Eu falei “vocês lembram quando a gente trabalhou, quando trabalhamos 
potência?”. Aí eu iniciei... “vamos agora...” 
27 - PP: Mas aí N, quando você trabalhou, por exemplo, essa que bateu como livro como foi desenvolvido? A 
metodologia que está sendo usada aqui tem alguma coisa a ver com a metodologia que você (fala interrompida) 
28 – MARTA: É a mesma coisa, tem... 
29 – PP: (sobreposição de vozes) você começa como? 
30- MARTA: Sempre, eu sempre parto de uma teoria, né? Aqui, no caso, eles já vem direto com os exercícios, supondo 
que eles já conheçam toda a teoria. E eu já tinha trabalhado toda teoria antes de entrar aqui, né.  
31- PP: Trabalhar a teoria que você fala é ir lá e lançar o conteúdo para eles, e a partir do conteúdo você passa o 
exercício? Por que é assim , embora eu não compreenda bem, eu dei uma olhada geral na apostila e sempre como aqui, 
que é o começo, tem sempre uma situação. 
32- MARTA: Eles partem de uma situação problema, né?  
33 – PP: É. Seja uma situação contextualizada do cotidiano mesmo, ou seja uma situação que envolve problemas da 
própria matemática ou problemas da história da matemática, eles sempre fazem uma contextualização, para a partir 
dessa contextualização fazer a resolução.  
34 – MARTA: Então essa contextualização que você diz é a teoria, né?    Eles inserem essa teoria numa situação, 
entendeu, então se eles entenderem direitinho a situação eles estão entendendo a teoria necessária para resolver isso, 
entendeu? Por exemplo, como é que eu vou falar, trabalhar a potência da base 10 se eles não sabem as propriedades da 
potência? Então ta dentro lá da teoria as propriedades e eu já tinha trabalhado isso antes. Eu não, né, porque pra dar 
potência isso vem desde 5ª. série, que matemática é uma cadeia a gente só recorda. Só que não trabalhado na 5ª. a 
potência de base 10 como é trabalhado aqui. Aqui é notação científica, eles precisam da potência de base 10 para 
trabalhar notação científica, entendeu. Então se eles não tivessem visto essas propriedades da potência que eu tinha 
necessidade que eu soubesse pra poder resolver, então retomava essas... toda a teoria a respeito da potência para poder 
trabalhar propriedades. Como eu já tinha feito isso antes porque tinha no livro, que eu comecei eu usava dois livros, o 
outro tinha. É::: quando chegou aqui eles já sabiam pra resolver os exercícios.  
35 – PP: E aí, é::: como você fez, por exemplo no caso da potência, pra contextualizar, pra fazer com que eles 
percebessem a aplicabilidade ou a... (fala interrompida) 
36 – MARTA: Então, aqui na apostila – isso a apostila tem de bom – que eles partem de situação do cotidiano, 
entendeu? Então eu não precisei ficar fazendo muita coisa. 
37 – PP: Você acha que facilita isso?  
38 -  MARTA: Facilita. Porque a linguagem... eles entendem, né. Facilita bastante. A apostila tem coisas boas. Ela não 
é ruim, só que ela é supericial. Que nem, agora no finalzinho mesmo, to na equação do 2º. Grau, mas ela não falou 
sobre o Bhaskara, ela resolveu a equação do 2º. Grau usando somente um método que nem é usado muito. É bom pra 
entender, pra você entender a geometria da coisa, é bom, e um outro método que muito simplezinho, mas que não vale 
sempre, entendeu? E ele nem falou sobre o BhasKara. 
39- PP: Mas será que ele não trabalha isso nos outros anos?  
40- MARTA: Não eu segui até o final. Não sei, na oitavam série toda, não. Ele não falou a respeito do Bhaskara e não 
falou... aí apareceram equações, daquele outros jeito que é da forma pelo produto que ele mais usou, o método mais 
usado, não resolvia facilmente, né, e às vezes nem conseguia, ele nem conseguia chegar na resposta porque os números 
eram muitos altos para ficar pensando “quais são os dois números que multiplicados dá aquele, que somado dá aquele 
outro”, entendeu, fica mais difícil. O Bhaskara você já chega na resposta e acabou, entendeu? Nem sempre usando a 
soma e produto você consegue. Então ele nem falou e a formula de Bhaskara é super usada. Outra coisa, os exercícios 
eram sempre... eram muito repetitivos “o coeficiente de X2  era sempre 1” quando era diferente de , eles não sabiam 
fazer, entendeu. Então quando você usa o Baskara você já engloba tudo. Então é muito superficial a apostila.  



41 – PP: Mas você não acha que seria uma outra opção? 
42 – MARTA: Não, eu acho que eles começam de um jeito... eu até gosto do jeito que eles fazem, porque eles partem 
de situações que pra eles fica fácil de entender, mas se eu ficar só na apostila eu não aprofundo o assunto. Então se ele 
precisar desse assunto dependendo de uma prova que ele faça aí fora ele não vai conseguir, entendeu? Porque é muito 
superficial.  
43 – PP: Mas você acha que assim: tanto faz você começar do livro pra apostila, ou começar em outra ordem ajuda 
mais, já que você ta falando que, para os alunos, facilita, já que partem de situações que fazem parte do cotidiano 
deles?  
44 – MARTA: É, se eu der...  o livro tem uma linguagem mais difícil, a apostila tem uma linguagem mais fácil. O que 
eu poderia... depois desse bimestre que eu vi eu mudaria o seguinte: eu começaria com a apostila porque ela em uma 
linguagem mais acessível, né, e depois complementaria com o livro, entendeu?  
45 – PP: Até porque tem uma parte aqui, deixa eu ver do professor, né, que estava lendo, dando uma olhada nas 
instruções, que fala assim “ destacando a contextualização dos conteúdos, as competências pessoais envolvidas, 
especialemente as relacionadas com a leitura e escrita de matemática, bem como os elementos culturais internos e 
externos à matemática” mais pra frente “De acordo com o número disponíveis por semana, o professor explorará cada 
assunto com mais ou menos aprofundamento, ou seja escolherá uma escala adequada para tratamento do mesmo”, ou 
seja, você pode partir da apostila... 
46 – MARTA: Hum,hum. Foi o que eu fiz, porque eu percebi isso que o livro pra eles ou eles não entendiam porque 
não estava dentro do cotidiano deles, entendeu, era uma linguagem muito teórica, muito pesada para eles, alguns só 
conseguiam logo de cara entender e que eles precisariam ter mais embasamento que eles não têm muito, né, nisso a 
apostila facilitou, entendeu.  
47 – PP: Você acha que é mais significativo?  
48 – MARTA: É, eles tem uma linguagem mais... aqui é o que eu falei é muito básico, só que só a apostila não tem 
como, entendeu? O que eu fiz? Aí eu continuei... mudei minha estratégia, né. Comecei pela apostila e complementei 
com o livro. Aí eu falava, indicava “olha esse assunto tá na página tal, façam aqueles exercícios que lá tem coisa nova, 
o que você não souberem vocês vem e me perguntem”, entendeu? Acho que ficou um pouquinho melhor para que eles 
entendessem, porque eles são muito sem base nenhuma, eles não tem... Então a apostila ajuda nesse sentido. 
49 – PP: Então ela está sendo positiva? 
50 – N. É, eu não acho que ela toda de ruim, não. Eu não posso parar na apostila né, mas ela é... tem uma... Eu mudei a 
minha visão a respeito da apostila.  
51 – PP: Você mudou, porquê?  
52 – MARTA: Por que?  Por causa disso. Como eles não têm pensamento... eles não tem estrutura lógica, eles não tem 
conteúdo, eles não tem muita coisa que seria necessária ter desenvolvido antes pra eles poderem logo chegar e se dar 
bem com o livro. A apostila facilita, ela... ela...essa defasagem que eles têm, de certa forma a apostila ajuda, porque ela 
começa, dando... como você falou, é mais significativo pra eles entendendo, tendo o sentido o porquê disso, eles 
começam a entender melhor a teoria mais pesada, ne´.  
53 – PP: E pra você, pra sua aula, você acha que isso (fala interrompida) 
54 - MARTA: É o que eu falei, eu não fico só na apostila. Facilita minha aula, porque os que não têm um nível mais 
assim tão elevado conseguem pelo menos entender um pouco, antes eles não conseguiam nem entender, né? Facilita 
nesse sentido, mas eu não acho que a apostila seja o suficiente, não prepara o pessoal, tá.  A apostila eles se dariam 
bem, se eles tiverem uma prova devolutiva, entendeu? Pra que eles pudessem entender mesmo a matéria eles teriam 
que complementar com livro. Entendeu? Aqui é só devolutiva, só ali o básicão mesmo, né? Você fala na aula “ isso 
aqui é margarina, na prova você perguntam: ‘’o que é que isso?’’(risos). Não é o que vai ser no SARESP(risos)? 
Entendeu? A apostila é só nisso. Aqui não,((bate no livro)) aqui ele aprofunda. Entendeu? 
55 – PP: E agora, to com a apostila do primeiro (bimestre), você conseguiria me descrever, como é que você agora 
procede? Como é que você sai da apostila e entra no livro. E como você faz em sala? 
56 – MARTA: Eu:: eu: começo com a apostila a aula com assunto da apostila, é... trabalho os exercícios da apostila, e 
INdico os exercícios do livro. Porque se fosse pra fazer as duas, eu não conseguiria fazer na aula né? E muitos...é 
aquela turminha que eu falei, que é a turminha interessada, eles pegam o livro, vão lá e resolvem os exercícios, trazem 
pra mim os exercícios que eles tem dúvida, e vão né, seguem em frente, mais a maioria para aqui na apostila. 
57 – PP: E você acha que é isso por quê? Por que tem uma turminha que é mais interessada? 
58 – MARTA: Porque é o interesse mesmo, né? Eu acho que é...tem uns que tem o dom pra...  eu... não é nenhuma 
justificativa é..., eu acho que é questão de interesse mesmo. Tem uns que gostam, se interessam em se aprofundar, quer 
saber mais, tem uns que não, “Ah! pra mim é o suficiente, não preciso mais do que isso’’. Não tem objetivo ou acham 
que aquilo lá pra ele, é:: pra o que ele quer é o suficiente, entendeu? Outros não, “ não eu preciso fazer isso’’, “eu 
preciso...”tem essa consciência Entendeu? 
59 – PP: Da outra vez que a gente conversou, você tinha falado assim:: é...que você entendia a matemática como fosse 
uma linguagem né,  e que a linguagem servia como suporte pra outras matérias, pra aplicabilidade. Agora pra esse 
sentido que você ta me falando, a apostila da um pouco essas situações de:: de:: aplicação, pra você (fala sobreposta) 
mudou?  
60- MARTA: Ainda não, ainda não, continua sendo o que a matéria é, a matemática é uma linguagem. O 



desenvolvimento lógico, o desenvolvimento do  raciocínio lógico, na matemática, é:: Que nem, às vezes, eu coloco lá, 
vai: teorema de Pitágoras é “A2 xB2. Eles falam: ‘’mais o que significa isso, o que que é?’’, eu falei: isso daqui gente, 
se eu coloco pra um alemão, pra um inglês,pra um... ele..vai entender ali como você , A hipotenusa elevada ao 
quadrado, não é A2, entendeu? Aquele A2 tem um significado. O que significa aquele A? Eu não vou escrever: “A 
hipotenusa’’, aquele A... Nesse sentido, eu falo, a matemática é uma linguagem, ela facilita pras outras matérias 
justamente por desenvolver o raciocínio lógico, seqüência, noção de seqüência,entendeu? Nesse sentido a matemática é 
uma  linguagem. 
61 – PP: A matemática é assim dessa forma? Tendo a aplicabilidade , mesmo na hora de você explicar, facilita pra que 
eles compreendam, pra que saiam um pouquinho daquela visão: ‘’ai eu não entendo nada, matemática pra mim...’’? 
62 – MARTA: É, mais esse que é o problema né? É ... é que eu acho que as pessoas tem uma visão errada da 
matemática, entendeu? Como que eu vou te explicar? É... você não... a matemática só vai entender, se você praticar. O 
professor...se você sai da aula e  o cara falou: ‘’ Ah, eu entendi isso daí’’, é mentira, entendeu? Ele entendeu o que eu 
falei naquela hora, ele vai entender a matemática, se ele estudar., entendeu? Se ele pegar, ler, fazer exercícios, ai sim 
ele vai entender. ‘’ Ah, agora eu sei porque isso’’, se ele falou que a prestou atenção  na aula e depois não tá nem aí, 
depois não treinar, aí ele não entendeu nada, ele nunca vai entender a matemática. 
63 – PP: Mas quando você fala em entender, você fala em relação a (fala interrompida) linguagem da matemática ou 
perceber onde é que aquilo vai ser (fala interrompida) se usado? 
64 – MARTA: Não, não. Perceber o que é a matemática, a matemática no geral, entendeu? Mas a linguagem 
matemática, o porque daquilo, porque nada vem...a matemática vem da situação da nossa vida, do nosso dia-a-dia, ela 
não surgiu do nada. É  uma forma de se expressar, é... a matemática, ela é uma forma de se expressar, entendeu? O 
professor de português utiliza a língua portuguesa, o professor de matemática utiliza as expressões, as expressões 
matemáticas, formas matemáticas, números né? Um mundo escrito de uma outra forma, mas é uma linguagem, 
entendeu?  
65 – PP: Ainda nesse sentido. Como é que você vê o papel da matemática pra formação do cidadão ou o seu papel 
como professora , da sua aula pra formação do cidadão que é o que pauta o nosso trabalho hoje né? 
66 – MARTA: Pra formação do cidadão, como que eu vejo?! Ai...não sei te responder isso! 
67 – PP: Todo esse trabalho, assim, que você desenvolve. Assim, mexe com varias habilidades, com varias 
competências, (fala interrompida) você acha que isso de alguma maneira ....(ela não deixou concluir a pergunta) 
68 – MARTA: Torna um cidadão ... a matemática ajuda o cidadão ser  uma pessoa mais atenta, é isso assim, é isso que 
você quer dizer? Uma pessoa mais atenta, mais observadora, é... ela pensa mais, é uma pessoa mais pensante, ela pensa 
mais antes de agir, entendeu? Pra formação da pessoa, eu acho que isso que cheira matemática, entendeu? Acho que 
torna a o individuo mais consciente, entendeu? É... saber que tudo tem um porque, todo problema tem uma solução se 
você pegar o caminho,todo problema se você seguir um determinado caminho você vai chegar em um determinado 
lugar, entendeu? É pra isso, pra essas, nesse sentido que eu vejo né, pra formação. 
69 – PP: E você consegue fazer assim em sala de aula, essa relação com eles, discute com eles (fala interrompida) 
70 – MARTA: Eu sempre falo com eles, “gente, vocês perceberam que se vocês, é...agirem dessa forma, nem todas as 
pessoas, é... vocês não vão absorver ou ‘engolir’, entre aspas, tudo que os outros falam, porque vão pensar antes de 
agir, né?Não vão agir por impulso, vocês tem que parar pra pensar antes de vocês tomarem uma decisão, se vocês não 
pararem pra pensar, vocês não sabem qual o caminho seguir, vocês vão fazer coisa errada. Eu falo e (sobreposta de 
vozes) 
71- PP: E você fala dessa relação com matemática? (fala sobreposta) porque assim de certa maneira se a gente for 
pensar (sobreposição de vozes) a matemática é (fala interrompida) 
72 – MARTA: Pra você resolver aquele problema, o que é que você precisa fazer. “O que que o problema tá te 
pedindo? Que você faça isso, isso e isso. Pra eu fazer isso, o que eu preciso?” Entendeu? Eu faço sempre assim, “ eu 
preciso disso. Dentro do que você conhece, é...o que, o que você conhece  te permite solucionar esse problema?” Você 
entendeu?! Eu faço sempre isso. A vida é a mesma coisa, né ?  
PP: Fazer essas ligações? 
MARTA: Exatamente. Pra você, você tem que pegar o que você conhece. Ver: “O que eu você conhece é necessário 
pra resolver aquele problema? O que que ele pede? Ah ele pede... O  que que ele fornece pra você? Você tendo isso, 
você chega aonde você quer?” É assim que eu trabalho com eles a matemática. 
73 – PP: E você acha que isso ajuda (sobreposição de vozes) formá-los como (sobreposição de vozes) tornando-os mais 
críticos? 
74 – MARTA: Eles não sabem pensar, eles acham que tudo é imediato, entendeu? E se exige um pouquinho mais de 
é... atenção, de pensar pra poder agir, eles desistem, entendeu? Então eu acho que nesse sentido eles também, às vezes, 
eles tem dificuldades da matemática, justamente por isso, eles não sabem... “o que que eu sei a respeito disso?” 
Entendeu? “Eu preciso ter um conteúdo pra poder.... eu não tenho esse conteúdo, como que eu vou resolver.”  Então eu 
tenho que ir atrás, eu falo: “ Vai atrás de um livro, vai atrás de um professor, vai atrás....você tem que saber.”E 
entendeu? Quando você ta resolvendo uma coisa, dentro do que foi ensinado na aula. E outra coisa, uma coisa é assistir 
aula, eu falo sempre pra eles né, outra coisa é você compreender o que foi dado na aula, então pra você compreender, 
você tem retomar quando você chegar  em casa. Então, nesse sentido, eu acho que ajuda né, na formação. 
75 – PP: E inclusive, sobre o que você ta falando, eu vi que na revista tem uma parte aqui (fala interrompida) 



76 – MARTA: Essa aqui do professor eu nem nunca li. 
77 – PP: É, por que você acha que é dispensável? 
78 – MARTA: Não, é por que... Vou falar a verdade, eu não tenho paciência de ler isso aí, eu prefiro pegar os 
exercícios, e ver dentro do exercício e trabalhar, o que é necessário. Eu não li qual é a proposta. 
79 – PP: Porque é assim, eu dei uma olhada e aqui tem assim né, um norte de como você vai  discurtir, de como você 
vai é:: conduzir a sala pra aquilo tudo. E você acha que pra você isso não é necessário? 
80 – MARTA: Não que não seja, eu acho que tudo hã, tudo é bom, eu acho que sempre a gente aprende uma coisa 
nova, seja até mandado pelo governo (risos) . Mas é que eu não peguei mesmo, achei que não era necessário, acho que 
eu olhando o conteúdo, acho que eu consigo trabalhar. 
81 – PP: Você não se propôs a olhar, nenhum momento? 
82 – MARTA: Não, não nunca nem olhei.  
83 – PP: Nem ta com vontade ainda? (risos)  
84 – MARTA: Eu posso olhar, mas eu nem nunca tive interesse. 
85 – PP: É porque de certa maneira tráz umas coisas assim, né . Olhando de uma maneira geral, quem não entende de 
matemática, trás assim, algumas coisas que:: que::  talvez ajudariam no sentido de que habilidade e competência vai ter 
que se  desenvolver talvez num sentido de que você (fala interrompida) você pegar mais esses:: esses:: itens, por 
exemplo, já teria um norte mesmo, né? Saber como desenvolver isso melhor, talvez outra maneira de  resolver. Não 
que a sua maneira é errada...(sobreposição devozes) 
86 –MARTA: Mas eu acho que a gente vive aprendendo, não tem essa de que eu sou o bom. Às vezes, eu mesmo... na 
apostila mesmo, tem coisas interessantes que às vezes a gente  nem pensa em... 
87 -PP: É eu vi umas partes que falam da história da matemática, (sobreposição de vozes)  
88- MARTA: A história da matemática ajuda muito a entender,  né? 
89 -PP: È... 
90 - PP: E ai N, eu vi outra coisa assim que eu achei um tanto quanto interessante, que eu acho que é bom pros alunos 
né? Quando a gente faz isso, que é aqui, quer ver? No final de cada (fala interrompida) módulo que a gente chama isso, 
de cada situação  que estão chamando, ai tem um finalzinho assim  “eu aprendi” que o aluno deveria sistematizar de 
alguma maneira o que aprendeu (sobreposição de vozes)  
91 – MARTA: Eu nunca pedi isso  para  ninguém né, deveria mesmo porque..., é até bom  a gente saber o que eles 
pensam a respeito, mais eu nunca pedi pra que eles fizessem isso. 
92 - PP: E o que ficou de fato, né? Porque assim, uma coisa é a gente achar que eles estão é...(fala interrompida) 
93 – MARTA: Mas é a aquela questão, sabe Arlete, o melhor jeito de a gente saber se a gente ta é... fazendo tem efeito 
ou não, não é pegar uma prova devolutiva.É o que eu falei né, voce pega exercícios idênticos e coloca la. Eu sempre 
procurei fazer é pegar exercícios de fora , por exemplo: pegar um SENAI, uma ETE, pegar uma....você entendeu? 
Porque a linguagem trabalhada, o conteúdo é sempre igual, mas a linguagem é outra. E se você domina o conteúdo, 
você entende o que ta escrito la, voce entendeu? E o melhor pra você saber se eles entenderam, é você pegar  os 
exercícios de fora. Por isso que eu nunca fiz.., eu fiz a minha prova, entendeu? Nunca cheguei no livro selecionei, 
nunca fiz isso, sempre peguei programa de fora. Tinha superprof quando eu trabalhava lá no Ensino Médio eu só 
trabalhava com superprof,  porque ai você vai avaliar mesmo que ele ta dominando o que ele tem que dominar, 
entendeu? (sobreposta de vozes)  
94 – PP: Mas você usou essa como  única maneira de avaliação? 
95 – MARTA: Não, prova não é a única né, eu uso também na sala de aula, é... as dificuldades que eles apresentam 
interesse é... a vontade de aprender, eu avalio tudo isso, não é só prova. 
96 – PP: É porque tem, no caso de superpró, por exemplo, que eu conheço, são provas alternativas também né, (fala 
interrompida) 
97 – MARTA: Mas eu nunca, não, nunca aceitei só o Xíszinho não, você tem que mostrar como chegou na resposta, eu 
sempre pedi isso. Mesmo que sejam provas objetivas né, de assinalar, sempre tem que me mostrar, escrever do lado 
como ele chegou. Porque ai, as vezes o aluno, não é que ele... se ele desenvolveu, eu sei se ele ta entendendo ou não, 
pelo desenvolvimento do exercício, porque as vezes o aluno não chegou na resposta. Se bem  que tem que chegar né, 
eu sou a favor de que tem que chegar. Mas ele percebeu (sobreposta de vozes)  
98 –PP: Mas  e o processo não conta? (fala interrompida) 
99 – MARTA: Conta também, mas é a tal coisa, sabe Arlete? Eu sou daquela coisa, se você errar no tanto de argamassa 
que voce vai por la na construção, vai cair, você não viu a viga lá, né? Ele não chegou no calculo certo, ele não fez o 
que tinha que fazer, então cai as coisa, na matemática temesse porém. O raciocínio pode ta maravilhoso, mas se errou 
uma que não pode errar, vai ter conseqüência, entendeu?! ( fala interrompida / sobreposição de vozes) 
100 – PP: Mas se entender isse como um processo, principalmente, (sobreposta de vozes) mais pra esses alunos, que 
ainda estão na 7ª 6ª e 8ª série, que estão em processo de aprendizagem. (fala interrompida) 
101 – MARTA: Então né, tal coisa, é... eu utilizo aquilo como ferramenta pra ele melhorar, entendeu? Eu falo, as 
vezes, eu vejo se é falta de atenção mesmo, porque é falta de atenção, ele entendeu o raciocínio, mas que nem, tem que 
montar uma matriz e ele da a matriz assim: ‘’ coceno de 180 e ele tem que colocar lá na matriz o valor do coceno de 
180, em vez de ele colocar o 1, ele colocou -1, mas ele montou todo o corpo do exercício corretamente. Ele sabe, ele 



entendeu o raciocínio e tudo, mas ele esqueceu que o coceno de 180 não é 1 é -1, entendeu? Não pode esquecer isso, 
entendeu? Então eu vou falar: “ó, você não pode  esquecer isso’’, mas eu vou se ele realmente ta entendendo o que eu 
to falando, porque ele sabe esquematizar. Porque quando eles entendem, eles um raciocínio, uma escrita lógica, 
entendeu?! Eles tem um raciocínio certinho assim, se eles não entendem, eles vão escrever de qualquer jeito. É que 
nem a redação: se eles não pontuam, não faz isso, não faz aquilo, você olhando pra aquela redação, você sabe, você 
pontuou ali, você sabe o que ele quis dizer.mas você sabe que a estrutura dele, do pensamento, ele não sabe, não tem... 
ele não consegue estruturar aquilo, né, mas você sabe que ele... alguma coisa ele... pelo que ele fez lá, o que ele tá 
dominando e o que não tá dominando. A mesma coisa a matemática,tem um jeito de ser escrito, saber do jeito que 
segue uma seqüência lógica, a gente tem como saber se realmente ele domina esse conteúdo ou não, entendeu? 
102 – PP: Tá! E N, como é que você vê o seu papel como professor? O que  é pra você ser professor hoje? Agora com 
todos os aparatos que nós é... antes é.. se bem que a gente sempre tivemos o o livro,no caso da  matemática,  português, 
algumas matérias  nós sempre tivemos o livro como suporte, mas agora tem uma outra ferramenta que agora esta sendo 
cobrada,né? Esse material esta sendo cobrado da gente. Agora a gente ta vendo nessas provas aí. Como é que você vê o 
papel hoje do professor?  
103 – MARTA: Eu acho que o professor tem que se esforçar o mínimo pra dar o mínimo, se você seguir... Eles querem 
o mínimo sabe? É... o professor ele tem que ter é... pelo menos noções básicas a respeito do que ele tá trabalhando, 
entendeu?  
104- PP: Mas Natérica! Mas de fato você entendeu isso como mínimo? Por que assim, quando eu li, na hora que eu vi 
isso aqui, eu lembro que a gente conversou, você disse: “ não, é porque o livro traz mais conteúdo.” Ai eu falei: bom, 
de certa maneira ela tá certa, porque, se tá dizendo aqui, a informação tá aqui. “Você pode começar com esse conteúdo 
e você vai se aprofundar a medida que você vê que é adequado, que é importante, que é necessário.” É... e tem os 
conteúdos, e fala dos conteúdos que também podem ser, é::::, explorados pelo professor, é:::, de maneira independente, 
né?, com maior ou menor intensidade, como eles falam aqui. Então assim, será que eles querem realmente o mínimo?  
105 – MARTA:Eu acho.  Então! É o que eu falei, é muito superficial, se é superficial é o mínimo que você precisa 
saber, se você precisa aprofundar um pouquinho mais, é... vai te exigir mais, entendeu?! Vai te exigir mais 
conhecimento, por isso que eu falo. O que eles precisam é do mínimo, aqui nesta apostila eles pedem o básico né? é... 
você não precisa de muita coisa pra poder...você não precisa de muito, com relação ao professor, de muito 
conhecimento pra poder trabalhar esta apostila, você entendeu? 
106 – PP: Mas pra complementar, por exemplo, aí.. (fala interrompida)  
107 – MARTA: Então! A gente, é::: quando você completa, você aprofunda mais, você tem que saber mais, né?A 
medida que você vai se aprofundando, eu acho que você tem que ter mais conhecimento, né? Se não você não domina, 
não tem como é... transmitir né? E que eles tenham um bom desempenho né? Eu acho que o papel do professor é::: a 
gente tem que ser muito complacente com erros, na minha área eu vejo isso, entendeu?  É aquele exemplo que eu te 
dei. E infelizmente você não pode, você não pode, se você... dependendo do teu erro, você.. pode causar um desastre, 
né. E .... 
108 – PP: Talvez usar essa situação como exemplo pras eles próprios né, (sobreposição de vozes). Tudo bem que se 
está num processo, mas esse processo tem que se aperfeiçoado até (fala interrompida) 
109 – MARTA: Exatamente! Até chegar num patamar aceitável né. Porque tem erro, toda matemática nunca é.... como 
que é...exatinha, você nunca  chega naquele valor exato, você sempre tem uma margem de erro, né? Ou pra mais, tem o 
desvio padrão, uma margem de erro, então você sempre tem uma margem de erro né ? 
110 - PP: De maneira calculada, né? 
111 -MARTA: É, até o erro é calculado, você entendeu? Só que não podem ser erros absurdos, nÉ? Como pode aquele 
engenheiro não saber que tem que por uma viga a mais ali pra sustentar aquilo, fala pra mim? Você entendeu? Foi erro 
de que? De calculo? Claro que não foi, né. Foi erro que eles não quiseram gastar muito lá né (risos) então deixaram... 
Mas, por um erro de calculo, né? por você ser muito complacente, “ Ah não, ele pelo menos sabe fazer isso, ele sabe 
chegar...’’ entendeu? Os meus professores na faculdade, eram todos radicais, se você não chegar no que tem que ser, 
não tá certo. Não queriam saber, se você estava certo, se você desenvolveu certo. Vê na... nos vestibulares aí que tem, 
né? 
112 – PP: Você acha que a sua formação contribui pra professora.. (fala interrompida) que você é hoje? 
113 – MARTA: Eu acho que tem que formar um.... Eles falam sempre que tem que formar um indivíduo pra... pro 
mundo, né? Agora você tem que ver que tipo de mundo você quer colocar aquele individuo né? Você quer que ele 
tenha um mundo bom, que ele tenha oportunidade pra que ele possa escolher o emprego, que ele possa trabalhar em 
varias áreas ou ele tem que ser só ajudante de pedreiro, fiscal de caixa, né? Qual o mundo que você quer colocar seu 
aluno NE? Eu acho que o Estado prepara o aluno pra no máximo ele chegar num curso técnico e olhe lá. Ele não 
prepara um aluno pra ir pra uma faculdade. É isso que ele quer na apostila, ele não coloca o aluno pra disputar uma 
UNICAMP. Eu duvido, que um aluno do Estado..., a não ser aquele que pegou, foi estudar e foi atrás do professor, 
correu atrás do professor, perguntou, teve interesse, o que vai além do que é...ele... qualquer um né, num nível que tem, 
aí sim ele pode até chegar, porque eu acho que tem muitos da escola quem faz é o aluno. Eu tava falando pras meninas 
né. Mas pelo que é ensinado aqui, eles não tem nem menor chance de chegar lá. Os meninos do Ensino Médio só com 
essa apostila, eles não fazem uma prova da UNICAMP nunca, não fazem nenhuma prova de universidade pública 
nunca, a não ser que eles estudem á parte, entendeu? Mas pelo que é ensinado na apostila e seguir, ele nunca, nunca .... 



114 – PP: Mas você acha,que pelo conteúdo da apostila, por exemplo, (sobreposta de vozes) 
115 – MARTA: Sim! O básico. 
116 – PP: Pra formação do cidadão, pra que a gente use no dia-a-dia.  
117 – MARTA: Sim! Pro dia-a-dia, pra ele ser técnico em alguma coisa, e assim, bem básico, ele pode até conseguir. 
118 – PP: E como é que você vê o papel da escola nesse sentido? Da formação do aluno?  
119 – MARTA: É o que eu to te falando. O que que é formação né ? o que que é pro professor? Você quer formar  o 
aluno para que?  Pra ele poder escolher na vida ou ser escolhido né?Se você quer que ele seja uma pessoa que possa 
escolher, ele tem que dominar vários assuntos, varias áreas, varias ... entendeu? Pra ele poder fazer isso, ele tem que ter 
uma boa formação.  
120 – PP: Mas você acha que,  ainda que você tenha esse objetivo, você acha que é... há possibilidades da gente atingir 
todo mundo? 
121 – MARTA: Como assim, atingir?  
122 – PP: Atingir todos os alunos, depende do que você quer formar pro seu aluno, você põe um objetivo , ‘’ ah! Eu 
quero formar um aluno pra tal...’’ E atingir todo mundo com isso?  
123 – MARTA: Não, eu acho que atingir todo mundo não consegue, é o que eu falei A, se eu seguir, se eu tiver como: 
“Ah não, eu vou seguir a apostila, é... eu vou atingir a maioria, porque é o que eu falei, é muito superficial o que é 
trabalhado aqui. É do cotidiano. Aqui é um ponto de partida (sobreposição de vozes) 
124 – PP: Mas aí você acha que conseguiria atingir os objetivos que pelo menos são propostos? 
125 – MARTA: Ela não é ruim, ela é boa, é o que eu falei. Não é ruim, antes eu era radicalmente contra a apostila, eu 
achava ela péssima, sem nada a acrescentar, mas modelo.  
126 – PP: E o que te fez mudar? 
127 – MARTA: Porque apareceram situações... eu percebi que eu queria pra eles, eles não tavam, não tinham como 
chegar onde eu queria, entendeu? Porque eles não têm base, não tinham alicerce, eles não têm base. Aqui a apostila deu 
a base pra eles, só que se eles pararem aqui, eles vão ficar só com a base. Se eles quiserem seguir adiante, eles têm que 
se aprofundar. 
128 – PP: Mas aí fazendo essa relação você conseguiu de livro com a apostila? 
129 – MARTA: Sim. Olha a Gabriela! A Gabriela é um exemplo. 
130 – PP: Aí você conseguiu atingir os objetivos tanto (fala interrompida) 
131 – MARTA: A Gabriela! (fala interrompida) 
132 – PP: Da apostila quanto os seus (inaudível) 
133 – MARTA: Ela partiu da apostila, entendeu? Partindo da apostila, do conteúdo dado na apostila, ela foi se 
aprofundando nos livros. Tanto que, se teve bom desempenho fora. Ela fez provas de tudo quanto é tipo: do Objetivo; 
do Ábaco; do Etapa. Ela conseguiu no Etapa 30% de bolsa, coisa que a maioria dos colégios particulares conseguem, 
entendeu?! Mas ela ficou na apostila?! Não ficou. Eu dei a apostila do Etapa pra ela, dei a apostila objetiva, dei um 
livro, entendeu?! Ela posso deixar ela parar. Senão ela não tinha conseguido nada do que ela conseguiu, você 
entendeu? Muito superficial, aqui é muito básico, se entendeu? Ele falou assim:’’ se você souber isso, você passa vai, 
numa Térmo Mecânica, entendeu? É o que o governo quer, ele quer formar técnicos. O máximo que eles chegam, se 
eles quiserem, não é que não podem, eles podem, só que eles tem que querer. E quando você fala:’’ ai gente! Isso aqui 
tá bom, tá o suficiente’’, você nivela os meninos por baixo, entendeu? Eles não vão conseguir competir com um do 
Objetivo; com Etapa; com Bandeirantes. Eles não vão conseguir. Pode ver, quem entra na Unicamp; Usp, nesses cursos 
mais concorridos, geralmente são alunos desses colégios, entendeu? Então quando você fica na apostila você nivela 
eles por baixo. Os outros colégios não. Eles trabalham livro, e o livro é pesado, entendeu?! Eles dão conteúdo, eles dão 
suporte pro aluno, entendeu?!  
134 – PP: E N, você usou  a apostila no final do bimestre né ? Aí a gente tava conversando  que ia usar depois não ia 
usar. Ai quando você passou a usar a apostila, você conseguiu usar toda a apostila, cumprir todo (fala interrompida) 
135 – MARTA: Bem devagar. Não, eu cheguei na apostila , é... (fala interrompida) 
136 – PP: Não, mas digo só nesse primeiro bimestre, que a gente (fala interrompida e sobreposição de vozes) Foi ai que 
você conseguiu fazer tudo. 
137 – MARTA: Do primeiro bimestre eu fiz tudo. Fiz direitinho 
138 – PP: E do restante do ano?   
139 – MARTA: Aí eu passei pra segunda apostila, ai já na segunda apostila eu já mudei a estratégia. Antes eu comecei 
do livro e fui pra apostila, agora eu mudei. Comecei da apostila e depois fui pro livro. Então, eu tive um resultado 
melhor, entendeu? Por que essa base que eu falei que eles não tinham, e como aqui o começo é bem básico. Começou... 
mesmo assim tinham coisas aqui, se lembra que até eu falei que eles usavam essas construções aqui? Eles nunca 
tinham visto desenho geométrico, como que eu posso.... esse aqui é de agora, quase no finalzinho, ta entendendo?! No 
finalzinho. Eu... pra que eu pudesse mesmo na apostila, que já é o básico, eu tive que fazer é.. um alicerce mais, ainda 
mais básico ainda, que são que eles deveriam ter aprendido, e não aprenderam né. Pra que eu pudesse fazer as 
construções. Por exemplo: ‘’ construa o seguinte...é... divida o seguinte segmento com 2 segmentos com a mesma 
medida’’, ‘’ o que é segmento, professora?’’ Tô falando grego, né? ‘’divida o seguinte segmento em 2 segmentos com 
a mesma medida ’’, “traça a mediatriz no segmento... ‘’ . Então! Eles não sabem o que é mediatriz, o que é segmento, o 



que é... você entendeu?! Então eu tive que dar toda definição que é dada lá na 5ª série, toda definição de que é 
segmento, de que é reta, de que é semi-reta; qual é o símbolo, a nomenclatura, como agente escreve isso na 
matemática; qual é o símbolo utilizado pra essas palavras, tinha que falar ‘’tradução’’ do português pra matemática 
(risos) Qual é o símbolo? Eu não vou escrever lá: ‘’ a seguinte semi-reta’’, tem um símbolo pra usar isso. Por isso que 
eu falei que a matemática é uma linguagem né, tem os símbolos que se eu escrever aquilo, quem tá lá no Japão; 
Estados Unidos; na Alemanha vai lê e vai entender que é aquilo, entendeu? Aí depois dessa teoria toda que eu pude 
ensinar o que eles pediam na apostila, entendeu? 
140 – PP: Mas será que esse conteúdo, como a gente falou da outra vez né, talvez não seja de séries anteriores que (fala 
interrompida) 
141 – MARTA: Mas é né. Olha, engana quem pensa que a 8ª série é muita coisa nova que eles dão. A 8ª série é só ela 
recolhe tudo o que foi aprendido antes, você entendeu? É... se você não teve um bom...não é que eu to culpando o 
professor nenhum, não to falando que o professor é isso, que o professor é aquilo, não é isso, mas se você não aprender 
o básico. Olha Arlete, você aprende matemática até a 8ª série. Da 8ª série em diante, mesmo na 8ª série em diante é só 
colher fruto. Ensino Médio ele vai falar a respeito de certos assuntos que não viram, mas todas as ferramentas pra 
poderem desenvolver os exercícios esta tudo no Ensino Fundamental. E até o...eu acho que desde a 1ª. série o professor 
não poderia ser um pedagogo, tem que ser um professor de: matemática; de português. Tem que separar, no Etapa é 
assim, sabia? Desde a 1ª série professor de matemática é professor de matemática. Porque a maioria dos pedagogos 
tiveram pedagogia porque não gostam da matemática, não gostam de ciências, não gostam de nada, só querem sair 
dessa área, entendeu? Se eles querem saírem eles vão passar o que pra essas crianças ? Se eles não gostam, não 
dominam, você entendeu?! Eles tem que mostrar o que é matemática, a matemática tem tudo, que a ciência tem tudo 
entendeu? Ler o mundo. Também não só lê o português, lê o mundo de uma outra forma, uma outra linguagem, 
entendeu? E eles não tem isso, entendeu? Eles tem muito defasagem de tudo, que nem,’’ números inteiros ‘’, é a coisa 
mais fácil de ensinar porque é só você colocar dinheiro no meio. Você tava lá na cantina, você tinha só 10 reais você 
tinha que comprar um doce, sei lá, ‘’nossa que doce caro hein?!’’(risos) custava 12 reais, o que que aconteceu? Você 
não vai ficar dizendo: “ a tia da cantina vai falar menos 2’’, o que significa aquele menos 2? Você tá devendo. Quando 
você vai lá no elevador, você não vira já lá no elevador, quando você  tá no zero você tá no nível da terra né, vai pro 
subsolo eles não colocam lá: “ menos 2, menos 1’’ você tá descendo do nível. Então é fácil, porque tá no dia-a-dia dele, 
entendeu?! (sobreposição de vozes) 
142 – PP: Hã, hã! Então você consegue tudo (inaudível) 
143 – MARTA: Hã, hã! Isso é fácil, entendeu?! 
144 – PP: Hã, hã! E N.! Então quando você foi desenvolver a apostila no final do bimestre, aí você não fez mais 
relação com o livro, aí você ficou só na apostila? 
145 – MARTA: É... eu sempre indiquei, sempre, eu falei:’’ olha! Se vocês quiserem aprofundar esse assunto, tá no 
livro pagina tal’’, que agora mesmo que... (fala interrompida) 
146 – PP: Ah tá! Na medida em que você ia fazendo as atividades você indicava o livro a relação? 
147 – MARTA: Que nem, eu tava ensinando as relações métricas do triangulo- retângulo na apostila, terceira apostila, 
eu falei: ‘’ gente vocês querem ver, vai lá na pagina 130’’, até decorei, ó?! Olha lá, 129, 130, ó, relações métricas no 
triangulo – retângulo, entendeu? Tem exercícios mais aprofundados a gente tem, tá vendo?! Ele não... sabe as relações 
de isso aqui ó é a linguagem matemática que eu te digo. Isso daqui tem que ter sentido pra eles, você entende? Eles tem 
que olhar isso e não ser coisa de outro mundo, isso aqui é estrutura, tem que entender o que tá escrito aqui. Hã, hã. 
Você entendeu? Oh! que tá escrito aqui tá escrito aqui. 
148 – PP: Hã, hã! Mas aí, como é que você faz pra fazer essa relação pra eles? (fala interrompida e sobreposição de 
vozes) 
149 – MARTA: Então eu falo: ‘’ gente! O que é esse BC; o que  significa esse BC’’, não é...são duas letrinhas uma do 
lado da outra. Isso aqui representa um segmento, ‘’ aonde da a BC do triângulo?”, entendeu?! “é esse segmento, 
começa num ponto e termina no outro”, você entende?!(sobreposição de vozes) Aí eu vou explicando ‘’o que significa 
isso, o que que é isso’’. Aí eu mostro, aí eu falo,e pergunto pra outro. Aí já entra a parte mais (fala interrompida) 
150 – PP: Aí normalmente você faz dessa relação (fala interrompida e sobreposição de vozes)  
151 – MARTA: Exatamente! O Teorema de Pitágoras é utilizado...é que eles não utilizam muito, ele é utilizado pra 
calcular áreas de figuras geométricas, entendeu?! então, ele diz assim ó: (fala interrompida e sobreposição de vozes) 
152 – PP: Mas na minha grande ignorância, calculando áreas de figura geométrica não seria pra calcular por exemplo: 
o tamanho de uma sala, tamanho de uma... (fala interrompida e sobreposição de vozes) 
153 – MARTA: Então! Eu tenho uma sala que é essa medida é um quadrado, isso aqui representa um lado de um 
quadrado. Então um quadrado que tem o lado A, aqui é A, aqui é A e aqui é A; a área desse quadrado vai ser a mesma 
que se eu pegar a área desse e somar com a área desse. Então se eu pegar essa área mais essa área colocar aqui dentro 
vai preencher. Entendeu?  
154 – PP: Entendi! Mas aí você consegue fazer essa relação pra eles? Por que eu acho que assim, eu penso assim da 
parte de geometria da minha época de estudo, eu me lembro que eu me saia muito bem porque havia sempre essas 
relações: “olha você tá na sala ‘’ (fala interrompida) 
155 – MARTA: Geralmente eu faço com isso, eu pego... é que esse ano eu não fiz não, isso é verdade. Mas quando eu 
trabalhei nos outros anos eu pegava e trazia uns quadradinhos, eu pegava um quadradinho daqui...(fala interrompida e 



sobreposição de vozes)  
156 – PP: Tive um trabalho com caixas. Teve gente que trouxe caixa de pasta de dente, caixa de relógio, caixa de né...e 
várias caixinhas assim calculado. (fala interrompida) 
157 – MARTA: Aí você vai é..aí eu pegava o quadradinho com essa medida né, de área, pegava esse de...colocava um 
do lado do outro e ele ia preencher esse todo né, ai o quadradinho formava... aí eles entendem melhor isso. Se eu fico 
só na linguagem não vai ter significado pra eles, então quando eu mostro isso à linguagem passa a ter um significado 
pra eles entender melhor né. Geralmente quando eu trabalho geometria, eu trabalho com as figuras geométricas, eu 
trago as figuras porque eu coloco de acordo com a situação pra que eles entendam melhor. Textualizam melhor assim. 
158 – PP: Então eles contextualizam assim né?. Legal.  N. Bom, é.... a gente já conversou em relação a isso, a 
formação do cidadão. A função social da matemática, N.você acha que.. (fala interrompida)  
159 - MARTA: É a tal coisa que é::::... eu acho que é a::: ... Inserir no mercado de trabalho será que seria isso? A 
função pode... é:::.... 
160 – PP: Você acha que essa maneira que você trabalha você acha que dá uma melhor clareza pra que isso aconteça, 
você tá contribuindo pra que isso... 
161 – MARTA: Isso! Pra que isso seja um é... Pensem grande não sei, não tem um pensamento pequeno sabe?! Que ele 
tenham um horizonte maiores e pensem em coisas... não que um pedreiro não seja uma profissão digna, mas ele tem 
que ser pedreiro porque ele quis ser pedreiro, você entendeu?! eu falo um cidadão... a matemática eu acho que você 
tem que você tem que desenvolver um cidadão crítico, consciente, dono do seu querer, vamos dizer assim. Por 
exemplo: “eu estudei, fiz faculdade eu fiz, cheguei...mas eu não quero isso daqui , eu não quero que ser um engenheiro, 
eu não quero ser um médico, eu quero ser um pedreiro. Eu fui ser um pedreiro porque eu quis não porque me 
impuseram essa profissão, eu não sou pedreiro porque eu não tive oportunidade”, você entendeu? Eu tenho que 
escolher aquilo, eu procuro, por isso que eu falo, tem que conhecer o máximo possível para que vocês possam ter 
um..poder entrar onde vocês quiserem entrar. Vocês não podem deixar que as pessoas escolham o que você quer ser, 
você tem que ser o que você quer ser, entendeu? pra poder você ser feliz, ser um individuo tranqüilo, consciente, é... 
normal né, ( risos) não ser um doido aí que sai matando todo mundo, ser uma pessoa infeliz né. Eu sou isso porque eu 
fui obrigado a ser isso né, eu não tive oportunidades, é isso que eu procuro desenvolver. 
162 – PP: E hoje. O que você acha que limita a sua pratica como professora. Além dessas coisas todas que já´( fala 
interrompida) 
163 – MARTA: O desinteresse deles, a família, é... a falta de horizonte, não sonham mais. Eu acho que no geral, o 
desânimo e o desinteresse deles o que limita agente, principalmente, por mais que a gente queira colocá - los pra frente 
né, motivá-los, a família não ajuda. Eu acho que o fator dificultador  maior deve ser no geral a família. Família não... 
você não vê aquele menino que tem aí? A mãe não quer... o menino prestou a USP, e passou, e a mãe não quer que o 
menino vá porque quer que ajude na parte financeira em casa, entendeu? então a família pra mim é a família 
desagregada, família sem objetivo, sabe? Viver por viver e sem pensar em ... ser ter um porque sabe?! ‘’Ah! Hoje eu to 
vivo, amanha se eu tiver é lucro ‘’. Entendeu?  
164 – PP: Sem perspectiva né? E N, Você acha assim, que você faz alguma coisa pra motivar os seus alunos ? 
165 – MARTA: Eu procuro mostrar. ‘’ olha! Se vocês seguirem esse caminho vocês vão chegar aqui, é isso que vocês 
querem?’’ procuro chegar aí, você entendeu? “vocês não tem um objetivo? Procurem tentar desenvolver.” é.. tentar 
fazer com que eles tenham esse sonho de novo.  
166 – PP: Muito pelo discurso né, nunca em ordem prática?  
167 – MARTA: Utilizando algo na matemática? 
168 – PP: É, que motive? 
169 – MARTA: É... eles não desanimando... (fala interrompida) 
170 – PP: De alguma forma, não necessariamente na matemática, mas na sua aula? 
171 – MARTA: Então! Eles não desanimando diante de um problema difícil que eles tenham. “ah, eu não tenho, eu não 
sei resolver isso. Mas porque que você não sabe? Ah! pra resolver isso o que você precisa?”, o que que ele pode 
entendeu? “Porque que você não vai procurar é.. descobrir isso daqui, vamos procurar descobrir, entendeu?!” porque se 
ele desanima diante de um problema, ta vendo lá um problema lá mesmo na matemática ele vai desanimar quando ele 
tiver um problema na vida dele entendeu? Você não pode desistir diante de uma dificuldade, você entendeu? Tá difícil? 
Então vamos ver o que é que eu preciso pra transpassar essa barreira, entendeu? mesmo resolvendo um  problema. 
Mais é assim. “Tá vendo? Você não consegue é...” um único jeito que eu consigo me lembrar agora no momento é 
assim né, diante de um problema o que que você encara. Porque que você não consegue? Porque falta isso. Então 
vamos atrás. Esse desânimo que ele tem de ir atrás  diante de um  problema na  matemática vai também  refletir na vida 
dele. O único assim que eu consigo agora me lembrar... 
172 – PP: E assim N, o que você mudaria, o que você faria diferente  em relação ao material que a gente tem hoje pra 
utilizar, no caso do seu material de matemática? (sobreposição de vozes) 
173 - MARTA: Eu acho que tem que mudar desde de o principio, desde de pequeninho, né? É o que eu to falando, 
tinha que mudar o profissional que trabalha pra criança. Eu acho que o profissional tem que ser .. eu não acho que o 
professor.. a gente tem que conhecer as noções de tudo, mas você tem que ser especialista em uma coisa. Eu acho que 
ele não faz bem... se a gente trabalha... Que nem, professor de 1ª a 4ª , ele tem que ser professor de matemática de 
português, de historia, de geografia de ciências sendo que ele não domina tudo isso, entendeu ?Então eu começaria 



desde aí, o profissional tem que ser especifico pra aquele tipo de trabalho que ele tá fazendo. Eu acho que um pedagogo 
um professor que é formado em magistério não tem capacidade pra poder o que eles tem que trabalhar. Então eles não 
mostram o que eles deveriam mostrar. Porque eles não tem a formação, não é culpa deles, não é porque são burros... é 
porque eles não tem essa formação, entendeu? Tá mal formados os profissionais que começam desde lá o ensino...tem 
que ser especifico dar a disciplina pra poder trabalhar a disciplina. 
174– PP: E você acha que, depois eu vou voltar nessa pergunta, mas você acha que nós assim como especialistas cada 
um na sua área, estamos bem informados pra trabalhar com esse material, por exemplo, pra conseguir perceber essa 
realidade?(sobreposição de vozes) 
175 – MARTA: Eu acho assim, como eu falei,como ele é muito básico. Eu acho que todos,todos  que estão aqui tem  
plenamente capacidade ((risos)) são plenamente capazes, você sabe ne´,( (risos)) na maioria, na grande maioria, 95% 
tem capacidade sim, porque ele é bem básico, entendeu? 
176 – PP: Porque assim N, o foco desse material aí, até de ir mesmo nas orientações ali daquele caderninho , parece 
que El não tá aqui, mas não, eu trouxe outro. Ele fala de fato o que você falou, que assim, os conteúdos não diferem 
muito o que tem no livro didático né, principalmente nesse, que não é o caso de outras matérias, na matemática por 
exemplo, não difere o que tem no livro didático, o que difere aí é a abordagem  né, de como eles estão abordando todos 
os conteúdos aí. 
177 – MARTA: Só o que eu falei, aqui é muito teórico, aqui é mais prático né. 
178 – PP: Isso! E nesse sentido você acha que aprofunda mais (fala interrompida) 
179 – MARTA: É verdade! Ajuda porque eles tem essa defasagem né, então eles partem, da um sentido né, da um 
sentido pra que eles ... só fiquem com essa defasagem, entendeu?!  
180 – PP: Entendi. Mas ainda vou voltar de novo pra pergunta, que você acabou de ficar falando da formação dos 
professores. Mas em relação ao material especificamente, você acha que deveria ser mudado alguma coisa?  
181 – MARTA: Para o que me parece que é proposto, eu acho que tá... é o que eu to falando, não vai formar o 
individuo em plenitude né, ele vai dá o básico que ele é... pra que ele possa... se quiser seguir. Então se for pra isso ele 
tá adequado, entendeu? Se é esse o objetivo deles é formar, tem que ver qual é o objetivo deles né. Pelo que me parece, 
é o que eu falei, forma técnicos. 
182 – PP: É porque assim, esse material, ele vem com base nos  PCN’s, que são os Parametros Curricluares Nacionais, 
o que nós temos, o que a gente tinha, como orientação do antes de vir a proposta., né? O que eu não sei se você tinha 
conhecimento em relação a sua área. Qual que é a proposta deles, porque todo caderno foi formulado com base nos 
PCN. 
183 – MARTA: É, Eu vou te falar a verdade, eu não me lembro muito não, eu já´até tenho la´em casa. Eu comecei a 
ler, mas eu nunca li assim com atenção, com aprofundamento não. Tenho essa falha né, e quem tem que ser corrigida. 
Mas pelo que eu observo né, sem ter lido, ser ter o conteúdo, é isso. Eles tem o objetivo de formar, de dar uma base 
para o aluno, não ser aprofundado em nada, mas é...dar base né, dar base eles dão né, mas não muito.. uma base não 
muito sólida, é, uma base.  
184 –PP:  É! E tem uma outra questão., também assim. É uma base, mas talvez pra esse nível você acha que  isso... 
como você colocaria um conteúdo especifico. Ainda você falou: ‘’ ai,eles  tão trabalhando uma parte que eles vão 
voltar a ver no 1º ano” né?, então, será que essa base, por exemplo, quem eles tão dando na 8ª série vai ser retomada 
em outro ciclo que vai ser aprofundado?(sobreposição de vozes)  
185 – MARTA: Então! Geralmente se você pegar o livro, aquele conteúdo é dado na 5ª série de um jeito superficial, 
certo? Aí ele é retomado no ensino médio, na 8 ª série... eu nunca tinha visto na 8ª série esse tipo de forma na 8 ª série 
esse tipo de exercício. Ah não, minto, eu já tinha visto sim, mas nesse mesmo, eu já tinha visto sim em apostila, eu 
acho que foi na apostila da 8ª série, eu não lembro se foi na 8ª série. Geralmente o que vem são os probleminhas, 
diagrama vem pra poder facilitar, mas vem esse tipo de exercício, não tão aprofundado em forma de probleminhas né,. 
Uma outra apostila, uma do COC, a do Objetivo, eles utilizam, mas assim em livros didáticos e esses conteúdos na 8ª 
série eu nunca tinha visto, sempre no ensino médio e no 1º ano, na 5ª série, onde é iniciado esse tipo de assunto.  
186 – PP: E assim, talvez não seja, então, mais ou menos isso mesmo? Porque assim,  saindo da 5ª série e voltado 
(inaudível/sobreposição de vozes) talvez no final do ciclo de formação será que já não dá um conteúdo (fala 
interrompida e sobreposição de vozes) 
187 – MARTA: Todo? É porque aqui ele tá pensando como um ciclo né, tá pensando é.. 5ª série, eu entendi o que você 
quis dizer.  
188 – PP: O que chamam de aprendizagem (sobreposição de vozes) 
189 – MARTA: Pode até ser.(fala interrompida) 
190 – PP:  em espiral né? (sobreposição de vozes) não se encerra, ela vai... (fala interrompida) 
191 – MARTA: Eu entendi. Pode até ser. Eu não conheço a apostila dos outros.., eu não me lembro, nunca vi.(fala 
interrompida e sobreposição de vozes)  
192 – PP: Você acha se fosse dessa maneira, faz sentido até pra.. (fala interrompida e sobreposição de vozes) 
193 – MARTA: A tal coisa. Ele ensinou, mas se você quiser saber mais a respeito, aquele dá base né. Por exemplo, ele 
não vai nunca pegar uma prova e ‘’ah! Isso eu nunca vi’’, entendeu?! Ah! Um assunto que eu conheço, eu posso não 
dominar mais eu já ouvi falar., entendeu?! e pode, ser for nesse sentido pode até ser, ele trabalha em ciclos né, pra 



depois no final de tudo né. Pode até ser que seja não (fala interrompida) 
194 – PP: Será que dessa maneira não diminui um pouco a ansiedade nossa e dos alunos também né, porque 
(inaudível/sobreposição de vozes) a gente cobrar um conteúdo que é muito aprofundado pra aquela série atingir, talvez 
gere uma certa ansiedade da nossa parte e por parte dos alunos e de repente o conteúdo tenha que ser amadurecido pra 
ser cobrado num outra etapa (fala interrompida)  
195 – MARTA: Eu não acredito nisso não. Eu acho que tudo é questão de interesse, então se pra mim tá bom eu saber 
o básico, então eu vou ficar na apostila. Pra mim, se me interessa o assunto eu quero me aprofundar, então eu vou 
pegar outras fontes, entendeu? Eu acho que é tudo questão de interesse, e... aí, eu ia falar uma coisa e quebrou o 
raciocínio. Agora, ah! Quebrei o raciocínio. Ah, não foi você, fui eu mesmo. Ai Jesus! Era tão legal o que eu ia falar. 
Ah! Não, me lembro. Então é isso, se... eu não acredito que... eu acho que quem fez um livro, são pessoas  que 
estudaram bastante, eles não fazem um livro de um dia pro outro pra noite. ‘’ah! Eu quero fazer um livro’’, então são 
pessoas sérias que fazem livro de acordo com que aquela criança naquela idade pode, tem capacidade de aprender, 
entendeu?! Então eu não acho que (sobreposição de vozes)eu acho assim, eles não entendem agora porque eles não tem 
base pra entender o que a apostila deu. Depois que ela deu, ela tem capacidade de ...entendeu? Porque que antes já a 
gente utilizava um livro e a gente conseguia?! Ah! Lembrei. A apostila, o método apostilado é essa, que no livro nem 
sempre você consegue ver tudo, entendeu? Principalmente se você quiser ficar fazendo exercício por exercício do livro, 
entendeu? E eles não estudam em casa. Por exemplo, se eu desse o conteúdo e chegasse em casa:  “Ò  gente, vejam o 
conteúdo que eu falei da pagina tal, façam os exercícios tal, e o que vocês tiverem duvida eu tiro a duvida.” Enfim, eu 
conseguiria concluir o livro todo. Agora a apostila já... porque não é aprofundado, porque o livro, ele começa assim: 
exercícios simples, passa pros médios, depois aprofunda, né? Aqui não, é tudo exercício simples, entendeu? então eles 
conseguem fazer e você consegue acabar a apostila. E mesmo assim, mesmo sendo simples, básicos, porque às vezes 
eles tem uma dificuldade ou outra pra resolver. Que nem, eu precisava da a equação do 1º grau pra poder resolver uns 
exercícios e eles não lembravam a equação do 1º grau. Porque eles...ou não prestaram atenção, a maioria das vezes eles 
reconhece, a maioria das vezes eles falam que ‘’o professor deu sim professora’’. Mas não queria saber disso.  
196 – PP: E por que você acha que eles não prestam atenção, por exemplo, no caso desses? 
197 – MARTA: Por que eles não presta atenção? Porque eles não tem interesse.  
198 – PP: E você acha que é só isso N? 
199 – MARTA: Eu acho. 
200 – PP: Tudo que tá sendo passado e da maneira que tá sendo trabalhado é significativo pra eles, o problema é com 
eles. Eles não tem interesse? 
201 – MARTA: Não! Não é só eles não. Eu acho que também a gente tem um pouquinho de culpa. Mas é a tal coisa né 
A? A gente não... a gente só consegue é... obter ajuda se a gente quer ser ajudado, não é? Não adianta nada eu a 
maravilha que é aquilo se ele não quer, ‘’não quero aprender, não to com vontade, num...’’ Você entendeu?! Por mais 
que eu me esforce, mostre num jeito maravilhoso, não tem jeito.  
202 – PP: E você acha que esses alunos tem a consciência de que realmente não querem aprender?Será que eles tem 
esse pensamento “olha! Eu to aqui, mas eu não quero aprender’’? 
203 – MARTA: Eu acho que eles estão desmotivados, entendeu? Eu acho assim, “Ah! Porque eu vou estudar porque se 
eu vendendo um CD ali, eu vou ganhar mais do que se eu .... até eu estudar, até eu ter uma profissão, até eu ganhar 
dinheiro com isso, se eu for ganhar...’’. O pais também não ajuda né, entendeu? Também não mostra isso “Ó! Se você 
tiver esse..’’. Não mostra profissões que eles podem seguir dentro do que eles gostam. E que não tem profissional na 
área, entendeu? Eles não tem isso, eles não conseguem ver isso. Pra eles só existe aquilo, só existe aquilo e acabou. 
Eles acham que pra eles aquilo não interessa então eles não tem interesse em aprender. “Pra que que eu vou estudar, se 
eu posso pegar  e vender  um CD ali pra um cara que ...ganhar R$10,00 por dia, no final do mês eu vou ter meu 
dinheirinho, pra comprar o meu tênis que é o que eu quero’’, entendeu. É isso que falta.  
204 – PP: Mas talvez seja assim, o mínimo de matemática, talvez esse seria até um motivo pra aprender (fala 
interrompida e sobreposição de vozes) 
205 – MARTA: Então... mas então...é o que eu falei, o mínimo eles querem. Passa pra eles continha, tabuada que eles 
adoram, entendeu? É, por que, eles adoram porque aquilo que eles vão utilizar, entendeu? Álgebra envolve letra e  
número, não é só... calculo é uma álgebra também, mas às vezes, você põe lá: é, o quadrado da soma, produto 
notável..’’ah! pra que que eu  vou aprender quadrado 1º, duas vezes o 1º, ah, não significa nada pra mim, porque eu 
vou usar isso aonde, pra que?’’, entendeu?! ele não entende que dentro daquilo tem...envolve muita outras coisas né, 
eles não entendem isso, eles não acham que isso seja necessário. Eles acham que o que eles conhecem... é a tal coisa A, 
quando eles percebem que o que eles conhecem que não é necessário pra atingir o que eles querem, eles lêem, você 
entendeu?! Mas a maioria pensa muito pequeno, entendeu?! então o que eles precisam entender, é saber somar, 
multiplicar, dividir, subtrair, e pronto.  
206 – PP: E você acha assim, nesta questão de pensar pequeno. Você acha que a escola como...como que e escola, o 
professor, nas aulas, o que a gente poderia fazer pra talvez (fala interrompida) 
207 – MARTA: Eu acho que isso não muda de uma hora pra outra. É sempre falando a mesma coisa, mostrando, 
trazendo exemplos. O Etapa trabalha muito com exemplos, sabe, ele traz ex-alunos, ‘’olha! eu estudei aqui, agora eu 
faço isso, eu faço aquilo, eu to aqui, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo.’’ 
208 - PP: Mas então nessa realidade N, você acha o que, por exemplo? 



209 – MARTA: Então, trazer ver pessoas que estudaram aqui, e tão aí na vida, tiveram um bom...o Rafael mesmo, pra 
eles é um bom exemplo, eles gostam de ouvir o Rafael, mas é um ou outro, entendeu? É, mostrar que, se eles, 
é...seguirem um determinado caminho, eles vão se dar bem, e que isso não é a curto prazo, tem coisas que demoram, 
não é assim de uma hora pra outra. Eles são muito imediatistas. E tudo é questão de mostrar né,  com exemplos mesmo, 
práticos assim. Pra motivá-los assim né. E outra coisa, eles falam assim: ‘’ ai,  pra que que eu vou estudar se o 
presidente é analfabeto?’’né, ‘’pra que que eu vou é...estudar..’’. Mas eles não... Você sabia que o Lula, é o único que 
se reúne todo mês com os reitores das universidades federais, entendeu? Ele é analfabeto, mas ele viu que isso o 
prejudicou. E ele tentou aprimorar, mas todo mundo fala: ’’ ah! O Lula, o analfabeto.’’. Mas não mostra que ele, não 
mostra que ele tentou melhorar. E não são todos analfabetos que chegam onde ele chega, não são todos os jogadores 
que são Pelés, Ronaldinhos né, não são todos camelos que viram Silvio Santos., entendeu? Então eles acham que 
((interrupção entra alguém na sala - risos)), eles acham que um é exemplo pro... e não é assim entendeu? ‘’ah! Eu vou 
ser jogador de futebol.’’ Eles pensam que tem mil Ronaldinhos aí, não é assim entendeu? não é.... eles tem uma ilusão 
a respeito disso. 
210 – PP: Entendi. E N. Eu só queria colocar uma ultima coisa pra finalizar. É, eu tava lendo uma reportagem falando 
dos índices de reprovação, de provas como: prova Brasil, o Pisa. E os maiores índices de retenção, ainda é a questão da 
matemática, e tem alguns que ainda defendem que a matemática é para poucos. O que que você acha dessas colocações 
assim?  
211 – MARTA: É que o Brasil não tem uma história de ciência, ele não tem um... não é focado pra isso, né. Por 
exemplo, a Alemanha, ela quando...ela sempre foi um modelo, ela... Pra ela se desenvolver, ela:: fez o que? Ela é:: a 
história dela toda é em cima de uma engenharia, era toda pra que.. eles precisam de engenharia pra poder é:: 
desenvolver materiais bélicos, e isso e aquilo. Até pra poder estruturar toda a cidade. Então, a formação daquele país, é 
uma formação voltada pra ciência, entendeu?!  O Brasil não, o Brasil não tem é:: história,é:: como que eu posso... não 
tem um pensamento vai, voltado pra isso. Pra ele, ele não investe nisso, você entendeu? Diferente da Alemanha, da 
China, do Japão, eles investem nesse tipo de pensamento, você entendeu? E o Brasil não tem essa. A matemática é pra 
poucos?! É que a matemática, ela exige dedicação, atenção, entendeu? Como tudo. Mas ela, como eu posso te dizer? 
Ela tem...eu não sei se a matemática é pra poucos.! É que na... as pessoas tem que ver, conseguir enxergar em tudo, é:::  
essa linguagem né, essa... a matemática, ela tá presente em tudo né, no dia-a-dia. Só que não é mostrado isso, 
entendeu? Então elas acham que a matemática é ... eles não tem essa formação né. É o que eu falei, a formação do povo 
alemão, do povo japonês, do povo...eles conseguem mostrar a utilidade dessa linguagem da matemática pra vida. E 
aqui a gente não tem isso né. Eu acho que é isso, não acho que a matemática é pra poucos não.  
212- PP: É um comentário um tanto quanto preconceituoso né? (risos) 
213 – MARTA: Eu não acho que seja pra poucos não. Eu acho que tudo é a questão de interesse, e não existe esse 
negócio que: “ah! Só vão ter matemáticos no mundo, só vão ter é::  literários no mundo, só vão ter, sei lá.’’cada um 
tem um dom, eu acho que foi feito pra uma coisa, e eu acredito nisso, entendeu? Quem se interessa vai pra matemática, 
quem vai se interessa vai pra outra. Não é porque não é bom na matemática..., mas a matemática ajuda em tudo, eu 
acho, entendeu? 
214_ PP: E você como professora, acha que tá desenvolvendo um papel que você acredita que seja o ideal?  
215 – MARTA: Eu procuro fazer isso né, eu procuro fazer isso. Que nem, outro dia eu tava comentando mesmo com 
meu marido, que eles falam que eu fico mais com o pessoal que gosta de matemática. E:: E não é que eu não dê 
atenção pros outros, eu dou, só que eu não posso deixar aqueles que têm essa vontade sem a atenção. E eu penso assim, 
entendeu? Ele tem o dom, eu tenho que incentivar, não que os outros eu não tenha que incentivar. Eu vou ajudar. Eu 
faço igual pra todos, só que tem uns que vão mais pra esse lado. Então, eu procuro mais o que tem esse interesse, fazer 
com que eles não percam esse interesse, porque a gente percebe o do mesmo né. Aí meu marido falou assim: “É:::é que 
nem... quando ele falar que você discrimina, você pergunta pra ele assim: ‘Você gosta? Você quer?’” Até eu falo pra 
eles assim: “Ah meus engenheiros do Pressal”. Ai ele falou assim: “Quando ele falar que você esta discriminando, você 
pergunta ‘Você quer ser meu Engenheiro do Pressal, também?’((risos) Ele vai falar não. Assim, então você não quer, 
então procura ver o que você tem interesse que a professora relativa aquela matéria também vai teincentivar, né? Mas 
essal também’’ (risos) eles vão falar: ‘’ não assim ‘’. Então você não quer? Então procura ver o que você tem interesse, 
aí a professora relativo aquela matéria também vai te incentivar” né? Mas não que eu despreze, eu posso, eu procuro 
dar atenção pra todos.  Mas, os que eu percebo que tem esse dom, eu não gostaria que perdesse né, o interesse, eu 
incentivo né. Aí eu fico mostrando as áreas, os engenheiros do Pressal. ((risos)) 
216 – PP: Legal Natércia! Ó Natérica, eu acho que é isso. Então assim, vou ter pedir de novo, por enquanto é isso, 
(sobreposição de vozes), se tiver tudo ok, aí eu acho que a gente finaliza. 

217 – MARTA: Tá bom Arlete. Pode ficar tranqüila. (sobreposição de vozes)            
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ORIENTAÇÃO SOBRE OS CONTEÚDOS I90 RIMESTRE 

A escola tem vários compromissos e res- 
ponsabilidades na formação de seus alunos 
somo cidadãos implicados e atuantes. No 
que tange ao ensino de língua, contribuin- 
do para essa formação, é preciso saber lidar, 
lingüística e socialmente, com os textos nas 
situações reais em que se encontram, porque 
assim é possível favorecer o desenvolvimen- 
to de habilidades que permitam ao estudan- 
te circular pelos variados contextos de uma 
sociedade letrada: os textos fazem sentido 
e tornam-se parte da vida do aluno quan- 
do são inseridos nas mais diversas situações 
comunicativas, como objeto do e como meio 
para o conhecimento. 

Nesse sentido, é importante pensar o eilsi- 
no de língua como uma inserção nas questões 
do letramento, o qual será determinado pela 
variedade de gêneros textuais que a crian- 
ça ou adulto reconhece. Assim, o centro da 
aula de língua portuguesa deve ser o texto, 
tendo como pressuposto o desenvolvimento 
de habilidades de leitura, de escrita, de fala, 
de escuta e as relacionadas ao uso da norma 
padrão da língua portuguesa e outras varie- 
dades lingüísticas. 

O vocábulo "texto" deve ser compreen- 
dido, no conjunto dos Cadernos, no sentido 
semiótico; assim, ele pode se organizar ou 
ser constituído por uma combinação de lin- 
guagens, não se resume apenas a verbal; des- 
ta forma, uma foto, uma cena de teleilovela 
ou uma canção, entre muitas outras possibi- 
lidades, são compreendidas como textos. 

O estudo do texto tem ainda como pre- 
missa sua inserção em dada situação de co- 
municação - e "texto" pode, dessa forma, 
ser entendido como sinônimo de enuncia- 
do. Ele não será visto como objeto por- 

tador de sentido em si mesmo, mas como 
parte de uma tessitura, algo que, inserido 
em contextos mais amplos, materializa as 
trocas comunicativas entre os seres. Esse 
resultado não deve ser considerado apenas 
como uma organização de frases e palavras, 
mas como uma forma de representação de 
valores, tensões e desejos de indivíduos, in- 
seridos em diversos contextos sociais, em 
um momento histórico determinado. 

O objetivo deste Caderno é, segundo a 
perspectiva do letramento, constituir-se como 
uma referência para o professor, auxiliando- 
o na organização de situações didáticas ricas 
e favoráveis a aprendizagem dos estudantes. 
Ou seja, situações que considerem, de acordo 
com os PCN para terceiro e quarto ciclos do 
Ensino Fundamental, que: 

b A razão de ser das propostas de leitura 
e escuta é a compreensão ativa e não a 

' 

decodificação e o silêncio. 

b A razão de ser das propostas de uso da 
fala e da escrita é a interlocução efetiva, e 
não a produção de textos para serem ob- 
jetos de correção. 

' b As situações didáticas têm como objetivo 
: levar os alunos a pensar sobre a lingua- 

; gem, para poder compreendê-la e utilizá- 
la apropriadamente as situações e aos 
propósitos definidos. 

: Pavânzetvos Cuvvicul~~ve,~ Nucionuis: terceiro 
e quarto ciclos do Ensino Fundamental: 

Língua Portuguesa. Secretaria de Educação 
Fundamental. Brasília: MECISEF, 1998. 



Para tailto. este Caderno se compõe de 
várias orieiltaçòes didáticas, com defini- 
ções de objet i~os e conteúdos a serem de- 
sei l~ol l  idos ein cada bimestre, e critérios 
de alaliação que, utilizados no coiljunto, 
contribiiem para que os estudantes tenham 
coildiçòes de ampliar seu conhecimento e 
domínio da linguagem como uma ativida- 
de discursiva e interlocutiva, bem como 
compreender que as questões da língua 
(ligadas ao emprego da norma padrão e 
outras variedades) são parte de um siste- 
ma simbólico que contribuem para que o 
sujeito se insira, em diferentes momentos, 
nas mais variadas situações comunicativas 
e contextos sociais, desenvolvendo idéias e 
pensamentos, estabelecendo relações com o 
outro, dialogando com seu tempo. 

De modo geral, para o Ensino Funda- 
mental 11, é preciso que as situações didáticas 
propostas sejam organizadas a partir de um 
conjunto de atividades que progressivamente 
possibilitem aos estudantes o desenvolvimento 
das habilidades e competências previstas nos 
PCN de Língua Portuguesa. 

Habilidades e competências a trabalhar no 
Ensino Fundamental I1 

b Utilizar a linguagem na escuta e produ- b Reconhecer e valorizar a linguagem de 
~ 

ção de textos orais e na leitura e produ- seu grupo social como instrun~ento ade- 
ção de textos escritos de modo a atender quado e eficiente na con~unicação coti- 
a múltiplas demandas sociais, responder diana, na elaboração artística e mesmo 
a diferentes propósitos comunicativos nas interações com pessoas de outros * 

e expressivos, e considerar as diferentes grupos sociais que se expressem por 
condições de produção do discurso. meio de outras variedades. 

b Utilizar a linguagem para estruturar a 
experiência e explicar a realidade, ope- 
rando sobre as representações construí- 
das em várias áreas do conhecimento. 

B Analisar criticamente os diferentes dis- 
cursos, até mesino o próprio, desei~vol- 
vendo a capacidade de avaliação dos 
textos. 

b Conhecer e valorizar as diferentes varie- 
dades do Português, procurando comba- 
ter o preconceito linguístico. 

b Usar os conhecimentos adquiridos por 
meio da prática de análise lingüística 
para expandir sua capacidade de mo- 
nitoração das possibilidades de uso da 
linguagem, ampliando a capacidade de 
análise crítica. 

P~1rUr7ietros Currk~lkc/rer hinciorloi,r: terceiro e 
quarto ciclos do Ensino Fundan~ent~il: 

Língua Portuguesa. Secretaria de Educação 
Fiindamental. Brasília: MEC/SEI: 1998. 



4 avaliação é vista como um processo con- 
: : > o ,  explicitado nas participações dos alu- 
i '5. em suas produções, nas avaliações pontu- 
..:s i como provas), entre outras possibilidades. 
x jo  pode ser coilsiderada um objetivo em si 
::-.:sma, mas um meio de verificar se os alunos 
.:iiquiriram os conhecimentos visados. Reco- 
nenda-se todavia que o professor, ao propor 
situações avaliativas, tenha uma idéia e um 
objetivo bastante precisos da maneira como 
nrocederá para avaliar os conhecimentos a fim 
de evitar uma grande ruptura entre os conteú- 
dos e as modalidades do ensino e as exigências 
no momento da avaliação. Esta concepção de 
avaliação como processo contínuo encontra- 
se desenvolvida no texto Avalitrgüo: da exce- 
lência a regulação das aprendizagens - entre 
duas lógicas (PERRENOUD, 1999). 

Desse modo, para avaliar é preciso que você 
leve em consideração alguns critérios, sem os 
quais o processo avaliativo perde seu sentido 
como instrumento de ensino e aprendizagem. 
Entre eles encontram-se os seguintes: 

b toda produção pedida pelo profes- 
sor deve ser incluída na avaliação do 
aluno; 

b toda tarefa elaborada pressupõe um 
tempo de observação e reflexão - por 
isso, é necessário refletir continuamente 
sobre as tarefas propostas pelo pro- 
fessor e realizadas pelos alunos ilerL;us 
o momento e a intenção em que elas 
ocorrem; 

b o progresso intelectual dos estudantes é 
resultado da articulação de cada etapa 
de sua escolarização. 

O importante nesse processo, portanto, 
. czuilibrar a avaliação das habilidades que 

li, sendo desenvolvidas. Nesse sentido, 
do que uma preocupação burocrática 

- -  atribuição de notas e coiiceitos, as si- 

tuações didáticas avaliativas devem ser de- 
senvolvidas como o intuito de verificar se 
os estudantes: 

b compreendem os textos orais e 
escritos apresentados em cada 
série do  Ensino Fundamental 11, 
observando a que gênero textual 
pertencem e a que tipologia textual 
poderiam ser agrupados, de acordo 
com a função social e comunicativa 
desses textos; 

b posicionam-se criticamente a partir 
da  atribuição de sentiao que dão aos 
textos orais e escritos estudados; 

b lêem de maneira independente os 
gêneros estudados com base na fami- 
liaridade que vão construindo com 
esses gêneros nas diversas situações 
didáticas propostas pela escola; 

b estabelecem relações entre os parágra- 
fos de um mesmo texto e entre textos 
diferentes; 

b desenvolvem procedimentos de 
leitura adequados a cada gênero, 
situação comunicativa e objetivos da 
leitura; 

b articulam informações do texto a seus 
conhecin~entos prévios; 
produzem textos orais e escritos a 
partir da seleção feita para cada 
série, planejando cada etapa dessa 
produção; 

b respeitam a estrutura dos gêneros, 
ao produzir textos escritos, consi- 
derando os elementos de coesão e a 
coerência, a distribuição dos parágra- 
fos e a pontuação em função de seus 
objetivos; 

b utilizam os conhecimentos linguísticos 
em favor da produção textual, empre- 
gando adequada e coerentemente as 
regras da norma padrão e de outras 
variedades de acordo com seu projeto 
de texto. 



I ' t n  recui-so bastante interessante para aliida- 
lo no processo de avaliar continiiamerite seus 
alunos 2 o uso do po~~tfólio, orgaiiizado eiii uina 
pasta para guardar as atividades realizadas. Logo 
no começo do hiil-ieatre, peça aos estudantes que 
levem para a escola unia pasla jcoin pliisticos 
ou de clástico) como parte do material escolar. 
Nela, eles devem guardar todas as atividades es- 
criius (mesmo que seja apenas um quadro com 
iriformaçõcs, L I I ~  coineillário sobre uma imageil~ 
ou um simples bilhete) feitas em todas as aulas, 
anotadas em follias avulsas (as que forem anota- 

Com o objetivo de apresentar o textci ein silu- 
ações cie coiiiunicação divcrsificadas, propomos, 
para cada bimestre. um eixo de organizayBo. 
Cada eilo ter& o texto em Lima dada situaç2o 
cciiiio base para a organização dos estudos. 

Assim, em todos os anos do  Ensino Fuii- 
damental 11. serão estudados: 

b tipologias e gèneros tcxtuais - no 1" 
e no 3" bimestres: 

b Lexlo: ~ ~ S C L L I - s o  e história - no 3" e no 
4" bimestres. 

Com L.uiz A. Marciischi, cntcndemos ti- 
pologia e gêneros textuais da  seguinte forma: 
"Usamos a expressão tipologia textiiiil para de- 
signar uma espécie dc seqtiência ieorican~ci~te 
definida pela natureza liiigüística de sua com- 
posição (...). Em geral, os tipos textuais abrai-i- 
gem cei-ca de meia díizia de categorias conlieci- 
das como: narração. argumcntaç50. exposiçlio, 

das ou desenvolvidas no caderno também podem 
servir como iiistrumento de a\;ilinc;ào). 

Por exemplo, a escrita elaborada em passos 
pode ser colocada nesse portfi~lio. a fim de que 
você e os próprios alunos possam avaliar seu 
descmpeiiho ao longo dc todo o processo de es- 
crita. Lrocê pode utilizar esse instrunieiito para 
avaliar seu trabalho, identificar o deserivolvi- 
mento de algumas habilidades cm scus alunos e 
refletir sobre as melhores interverições ein cada 
sitii;i<iio ditlilica. 

descrição. iiijuiiçGo. Usamos a expressão gciic- 
ro textual como iimw iloçào propositalineilte 
vaga para referir os textos materializados que 
encontrarnos ein nossa vida diiria e que apre- 
sciitam características socioconiuiiicativas defi- 
nidas por coiiteúdos, propriedades f~iilcionais? 
estilo e cornposiyão característica. Se os tipos 
textiiais siio apenas meia dúzia, os gêneros são 
inúmeros. Alguns cxcmplos de gêneros textuais 
seriam: telefonema, sermão. carta pessoiil. ro- 
mance etc." (MARCUSCHI, 2002). 

Já discurso deve ser entendido como a ma- 
terialidade do  texto, inserido em iiilia situação 
real de inieraçrio entre sujeito> eiil un? dado 
coiitcxto. Nas palavras dc Eni Pulciiielli Orlan- 
di: "considero o discurso não como transmis- 
são de iilforinac;áo, mas como efeito cle sentido 
entre ii~terlocutorcs, enquanto partc do  fiincio- 
namciito social geral. Então, os interlocuto- 
res, a sitliac;ão. o contexto histórico-social, as 
coiidic;òes cle produçào constitiicm o sentido 
da  seqüência verbal produzida. Qua i~do  sc diz 
algo, alguém o diz de algum lugar d a  socieda- 
de para outro alguém ~ambeiii  de algum lugar 
da sociedade c isso Faz parte d a  significac;ão". 
(OKLANDI. 2003). 



1 1 _- ri buição de conteúdos e habilidades 
- v> himestres 

- 
. sldo como pressuposto o desenvolvi- 

- : ::> de habilidades de leitura, de escrita, 
.: --.:a. de escuta e as relacionadas ao uso da 
- :::-ia padrão da língua portuguesa e outras 
_r:cdades lingüísticas, o 1" bimestre da 5" 
L-.2 . - . L  terá como temas principais a tipologia 

-- -irativa, alguns gêneros textuais que prio- 
-.:jm esse modo de organização, mesmo que 

Lrcialmente, bem como o discurso artístico. 

Consideramos esses assuntos relevantes 
Tira estudo, uma vez que a narração - e os 
stneros nela priorizados - é estrutura funda- 
~ x n t a l  em uma sociedade organizada, entre 
'~utros aspectos, pelo universo do imaginário 
2 do lúdico. Além disso, o discurso artístico 
t um outro tema muito presente em nosso 
tzmpo, apresentando-se, muitas vezes, orga- 
nizado de forma complexa; entendemos que 
compreendê-lo contribui sensivelmente para 
a formação de um leitor e produtor de textos 
mais crítico. 

Esses assuntos também são relevantes para 
estudo porque possibilitam que o estudante de- 
senvolva, mediante seus conhecimentos sobre 
as linguagens do sistema de comunicação, sua 
capacidade de selecionar, organizar, relacionar, 
interpretar fatos, dados e informações os mais 
diferentes. O objetivo é que o estudante: 

b aprenda a posicionav-se a partir de 
uma ampla formação de repertório; 

b amaduveça a capacidade de tomav 
decisões e enjientar as situações-pvo- 
blema pelas quais passará ao longo de 
sua vida pessoal, escolar, profissional 
e social. 

Competências e habilidades: 
metodologia e estratégias 

Neste bimestre, apresentamos seis Situa- 
ções de Aprendizagem, compostas por seis 
aulas cada. Cinco delas apresentarão conteú- 
dos novos, ou vistos com uma abordagem di- 
ferente. A sexta, colocada estrategicamente ao 
final, será um momento de sistematização dos 
conteúdos vistos nas semanas anteriores. 

No decorrer das aulas de cada Situação 
de Aprendizagem, serão propostas ativida- 
des que procurarão desenvolver, em caráter 
de priorização, habilidades de leitura, de es- 
crita, de falalescuta e ligadas ao emprego da 
norma padrão e outras variedades. 

Com essa opção, imaginamos conseguir de- 
senvolver o conteúdo apresentado como tema, 
priorizando, de forma equilibrada, as habilida- 
des já indicadas. 
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SITUACÃO DE APRENDIZAGEM 1 - 
QUEM CONTA A NISTORIA? 

Xssta Situação de Aprendizagem serão Espera-se que, ao final da semana, o 
aprssentados os cinco elementos da narra- aluno seja capaz de reconhecer se um tex- 
 ti^ a. com destaque especial para o foco nar- to  narrativo está em 1" ou 3" pessoa, bem 
ra t i~o .  O objetivo é que, após um primeiro como de fazer uma análise inicial do efeito 
contato com os traços em geral, nos dete- que a opção por um ou outro ponto de vis- 
ilhamos no foco, fazendo a distinção entre ta pode causar no texto, a partir da organi- 
ilarrador e autor. zação de uma roda de histórias. 

* " -  " .  - - . * - - -  * -  ,- - - -  

lenrpo previsto: 6 aulas 

C:onteaídos: elementos da narrativa, com maior ênfase para o foco narrativo; leitura de narrativas; I 
produção de narrativa: roda de histórias. 

Competências e habilidades: inferir elementos da narrativa; reconhecer elementos da narrativa; : 
produ~ir  tcxto com organização narrativa; analisar. a partir da escuta, o foco narrativo. 

Estratégias: comparaçgo de textos organizados a partir da tipologia narrativa; análise de textos dos : 
coleg'is, Iàzendo interveiições. 

Reciirsoç: C;iclerno do ProScssoi, livro didático 

Avaliação: piodupáo cli: síntese de cleinvntos tla narrativa: escrita de narrativa; escuta de narrativas : 
para aniilisc d o  fixo narrativo. 

Para uma sondagem inicial, sugerimos que 
você leia as duas narrativas a seguir e discuta 
com os alunos as características comuns en- 
tre os textos. Nosso objetivo é construir um 
quadro com os elementos da narrativa; no 
entanto, se os estudantes encontrarem outros 
aspectos comuns aos textos, estes devem ser 
considerados no quadro. 

Esse é apenas um momento diagnóstico que, 
após as leituras, será desenvolvido com mais 

profundidade. Para facilitar, indicamos os as- 
pectos e características estruturais das narrati- 
vas para você encaminhar melhor a discussão. 

Escolhemos propositadamente uma fábula 
(gênero bastante conhecido pelos alunos dessa 
faixa etária) para ser comparada a uma outra 
narrativa, que pode ser entendida como uma 
crônica. Neste momento, no entanto, não con- 
sideramos oportuno entrar nas características 
do gênero, que serão vistas no próximo bimes- 
tre. Agora, o objetivo é que o aluno reconheça 
a tipologia narrativa, presente em diversos gê- 
neros textuais. 



.i cigarra, tendo cantado por todo o verão, 
:::,introu-se muito desprovida quando o vento 
r i?  chegou: não tinha nenhum pedacinho de 

::,>sca ou verme. 
Ela foi chorar de fome na casa de sua vizinha, 

:. formiga, suplicando que lhe emprestasse algum 
g ã o  para sobreviver até a próxima estação. 

- Eu lhe pagarei, disse a cigarra, antes de 
lgosto, palavra de animal, tudinho e com juros. 

A formiga não costuma emprestar, eis o seu 
menor defeito. 

-- O que você fazia no verão? Disse ela a ci- 
garra. 

- Eu cantava; por favor, não fique iritada. 
- Você cantava? Então já sei: Agora dance! 

LA FONTAINE. Fábula traduzida do 
texto francês publicado i10 site: lzttp:llii.ii~tv. 

nzenzbdutu. com/2004/JI.ifublesdc._lu~uine. 
Acesso em: 15 jan. 2008. 

Presença de personagens: discuta com os 
alunos a presença de personagens, destacan- 
do que são os seres que vivem a história. Faça 
Lima discussão também sobre personagens 
principais e secundários. 

Seqüência do enredo: para introduzir o con- 
ceito de enredo, resuma com os alunos cada 
uma das histórias lidas, destacando os acon- 
tecimentos que, efetivamente, fazem com que 
elas "andem". Peça que mantenham os fatos 
de acordo com a ordem em que aparecem 
no original. Nesse ponto, como nos demais, 
é preciso chamar a atençào para os fatos que 
sào efetivamente apresentados e as questões 
que podem ser inferidas pelos estudantes. 
Há temas subjacentes que não estão afirma- 
dos de modo categórico; portanto, devem ser 

Texto B 

Gilberta adora dançar, sai todas as sextas- 
feiras para ir ao forró perto de sua casa. 
No forró aproveita para saber das novidades 
da semana, pôr o papo em dia. Os dias em que 
seu amigo Pedro também aparece, ela dança 
muito mais, pois ele é um bailarino e tanto - di- 
zem que Pedro dança "melhor" que Gilberta. 
Com Pedro, Gilberta percebe que inventa mo- 
vimentos, fica mais leve e mais solta na pista de 
dança. Um dia, ela levou um xale para o forró e 
os dois criaram uma dança usando o xale. Nos 
dias ein que Pedro não está, ela acaba dançando 
com pessoas que conhece pouco, com as pró- 
prias amigas, e não vê tanta graça no que faz. 

MARQUES, Isabel A. "Corpo e sociedade". 
In: . Líriguu Portugues~i, Língua 

Estrangeira, Educciçüo Artística e Educugüo 
Física: livro d o  estudante Ensino 

Fundamental. Coord. de Zuleika F. Murrie. 
Brasília: MECIINEP. 2002, p. 53. 

tratados como "possibilidade de sentido9' e 
não como algo seguro. Por exemplo, no tex- 
to 2, será que Gilberta nutre sentimentos por 
Pedro? É uma possibilidade, portanto. não 
pode ser vista como uma hipótese comprova- 
da no texto. 

Passagem de tempo: discuta com a turma a 
passagem de tempo em cada história. Se pa- 
recem cobrir meses, horas, o intervalo de um 
dia. Destaque ainda se há momentos em que 
o tempo parece estar mais dentro da mente da 
personagem e a presença de termos que indi- 
cam passagem de tempo. 

Marcas espaciais: observe com a classe a 
presença de momentos mais descritivos den- 
tro do texto; observe ainda se há trechos em 
que o espaço parece estar diluído no enredo. 
Localize com eles essas marcas espaciais, da 
mesma maneira que fizeram com o tempo. 



Tipo de foco narrativo: discutir sobre essa 
"voz" que conta a história. Já iniciar a distin- 
ção entre "autor" e "narrador". Destacar o au- 
tor como a pessoa real que possui uma obra e o 
narrador como essa voz ficcional que conta uma 
dada l-iistória. Observe ainda se as histórias em 
questão estão narradas em 1" ou 3" pessoa. 

.Apos a discussão, faça uma síntese dos ele- 
mentos da narrativa, apenas como introdução 
ao assunto, sem o objetivo de esgotá-lo. Dê as 
definições de: 

b personagem - ser que vive a história 
inventada; 

b enredo - sequência de acontecimentos 
vivida pelo personagem; 

b tempo - período construído dentro da 
história; 

B espaço - conjunto de elementos exter- 
nos ou internos em que os personagens 
se situam; 

B foco narrativo - toda narrativa, por 
ser uma sequência de acontecimentos, 
implica em passagem de tempo. 

Para reforçar, você pode dividir os alunos 
em grupos e solicitar que sistematizem os ele- 
mentos da narrativa de uma das histórias li- 
das. Dê a mesma história para dois ou mais 
grupos, conforme a quantidade de estudantes 
em sala. Indique o quadro a seguir para or- 
ganização das informações. Você pode fazer o 
mesmo, se preferir, com outras narrativas do 
livro didático. 

I Quais os principais acontecimentos da história, na seqüência em que 
t Enredo 
t a são apresentados? 

uanto tempo a história parece representar? Há marcas da passagem 
tempo no texto? Quais? 

O que sabemos sobre os espaços em que as personagens vivem 
Espaço , suas ações? 

Ao passar para as habilidades específicas 
de escrita, você pode pedir que façam uma 
produção de texto, com o objetivo de enten- 
der a diferenqa entre narrador e autor. Para 
tanto, solicite que escrevam uma narrativa 
curta. com base no seguinte tema: um fato 
que nunca vou esquecer. Faca todas as deli- 
mitações que considerar pertinentes: número 
miiliino e máximo de linhas (aproximados), 
concentração em poucos fatos, personagens, 
Pspacos etc. 

Observe essa produção de texto como 
uma primeira versão de um texto narrativo, 
logo após a sensibilização inicial. Mesmo que 
o texto não esteja tão bom do ponto de vista 
da harmonia da organização dos elementos, 
o importante é que seja uma história, e não 
uma dissertação ou descrição. Acreditamos 
que, por todo o contato prévio com iiarrati- 
vas que o aluno traz (na escola e fora dela), 
essa estruturação narrativa mínima será al- 
cançada sem grandes dificuldades. 



Para facilitar a organização do texto, solicite 
que façam um esquema da escrita, indicando: 

quais os fatos centrais que serão narrados? 
Em que seqüência? 

eles estão localizados em que intervalo de 
tempo? (minutos, horas. dias etc.) 

em que espaço(s) a história ocorre? 

- quantas personagens a história apresenta? 

A intenção é que escrevam sobre algum fato 
realmente importante em suas vidas. Realizada 
a produção, discuta com eles se o que está re- 
presentado naquele pedaço de papel realmente 
dá conta de tudo o que viveram ou sentiram no 
momento narrado. 

Você pode, ainda, socializar os textos, soli- 
citando aos estudantes trocarem seus trabalhos 
com os dos colegas. Após a leitura, o colega de- 
verá reescrever a história que leu, dando sua vi- 
são dos fatos. Uma nova discussão pode surgir 
desse processo, novamente refletindo sobre a 
diferença entre viver alguma coisa e representá- 
Ia, seja falando ou escrevendo. 

Exponha aos alunos que, com os autores, 
também é assim. No caso deles, porém, faz 
parte do exercício profissional. Há, em todos 
os casos, uma diferença entre a pessoa real 
que escreve e aquela voz criada para contar a 
história. Por mais fiel que seja, o narrador é 
uma forma de representação, constituindo-se. 
portanto. de uma forma de representação de 
acontecimentos, mesmo que em sua base haja 
elementos reais. 

Roda de histórias 

Na sequência, propomos a organiza- 
ção de uma roda de histórias. Com base no 
tema "medo". peça que pesquisem narrati- 

vas e tragam-nas para a sala. É importan- 
te ressaltar que o texto deve ser narrativo, 
portanto estão excluídos, nesse momento, 
textos de opinião, noticias, reportagens etc. 
sobre o assunto. Você também trará alguns 
trabalhos (vamos sugerir dois) e serão feitas 
leituras de algumas histórias. 

Sugerimos que seja feita uma primeira lei- 
tura de cada texto (dependendo da extensão, 
selecione, aproximadamente, quatro deles para 
leitura; nós vamos indicar dois), com o objetivo 
de entrar em contato com as histórias e resol- 
ver dúvidas de entendimento superficial, como 
vocabulário. Depois, faça uma leitura expressi- 
va para, em um terceiro momento, propor que 
cada um desses textos seja lido com outro foco: 
se era 1" pessoa, passar para 3", e vice-versa. 
Você pode pensar em questões como: 

- Essa história ser contada em la  ou em 3" 

pessoa faz diferença no enredo? Por quê? 

Em que essa escolha parece contribuir 
para o efeito geral do texto? Por quê? 

- Se a história fosse modificada e, em vez 

de ser contada em 1" pessoa (ou 3a), fosse 
contada em 3" (ou 1"). que efeitos essa 
alteração poderia causar? 

O objetivo desta atividade é discutir os tra- 
ços característicos das narrativas com base nas 
habilidades de oralidade e escuta. Portanto;& 
importante que as histórias sejam lidas em voz 
alta, de forma expressiva, e que a discussão se 
dê de maneira oral. 

Além disso, destaque a diferença entre: 

b a narrativa em la pessoa, quando quem 
narra vive os fatos; 

b a narrativa em 3" pessoa, quando a voz 
que narra não vive os fatos, pelo menos 
não diretamente. 



" TextoA (-1 

Fragmento de Notzcr~~io XX 

"Os olhos de Jonas piscaram maliciosos: - E 
ai. Silviano? ... Você continua aquele terrível Don 
Juan de província? ... Eu me lembro das madru- 
gadas em que você acordava todo mundo para 
contar detalhes da aventura que acabara de ter ... 

Silviano riu: - Como se vocês fossem uns an- 
jinhos ... 

: Bernardo apoiou Jonas: - Até que éramos, 
: perto de você ... Mal conhecíamos uma meni- 

na, ela logo se encantava com essa voz macia, 
esse olhar lânguido, triste ... de quem ia 'morrer 
amanhã' ... Acho que você fazia o gênero poeta 
romântico do século XIX só para seduzir nossas 

3 namoradinhas ... 

- Nem por isso fui feliz. Tive amores, sim. 
Muitos. Mas, amor mesmo, só tive um. Falo de 
um grande amor, aquele grande amor que dá 
sentido a vida e que divide a gente em antes e 
depois. Esse, no meu caso, jaz morto e insepulto. 
Até hoje. 

Os outros pararam, curiosos. A mesa tornou- 
se uma ilha de silêncio em meio aos ruídos enca- 
pelados que a margeavam. Arnaldo semicerrava 
os olhos, vencido pelo torpor que lhe subia do 
corpo até a cabeça." 

LALTRITO, Ilka B. "Noturi-io XX". In: 
CAMPEDELLI, Samira Y Noite na tavenza. 

Série Outras palavras. São Paulo: Atual, 
1992, p. 77. 

TextoB 

"Não espero nem peço que acreditem na nar- 
rativa tão estranha e ainda assim tão doméstica 
que estou começando a escrever. Louco, de fato, 
eu seria se esperasse por isso, num caso em que 
até meus sentidos rejeitam seu próprio testemu- 
nho. No entanto, louco eu não sou - e com toda 
a certeza não estou sonhando. Mas se morro 
amanhã, hoje alivio minha alma. Meu objetivo 
imediato é apresentar ao mundo, sucintamente 
e sem comentários, uma série de eventos mera- 
mente domésticos. Em suas conseqüências, tais 
fatos aterrorizaram - torturaram - destruíram 

minha pessoa. No entanto, não vou tentar ex- i 
plicá-10s. Para mim, representaram apenas hor- i 
ror -para muitos vão parecer menos terríveis do i 
que barrocos. No futuro, talvez, algum intelecto i 
será capaz de reduzir meu fantasma ao lugar- 
comum - algum intelecto mais calmo, mais \ 
lógico, e muito menos excitável do que o meu i 
que vai perceber, nas circunstâncias que detalho i 
com pasmo, nada mais do que uma sucessão de j 
causas e efeitos muito naturais." 

POE, Edgar Allan. "O gato negro". i 
O escal-uvell~o de 0211-0 e outm,r Izistórias. 

São Paulo: Ática, 1993. p. 97. 

Criado o clima de suspense, peça que comen- de alguma história de terror conhecida (real ou 
tem os textos, indicando os que geraram mais imaginária) que gostariam de contar. Depois, 
medo e por quê. Peça ainda que indiquem se sugira a mudança do foco e discuta com eles 
algum dos textos exibidos trouxe a recordação que efeito poderia causar no sentido do texto. 



- o narrador fala de um fato terrível, mas 
Para o texto A, no que diz respeito a 

escolha pela narrativa em 3" pessoa, você não conta quase nada de concreto sobre 

pode destacar: ele no texto (a não ser pelo fato de parecer 

"doméstico"); 
- o aumento de curiosidade em ritmo mais 

lento, introduzindo o assunto amoroso, de - a escolha lexical, que reforça o tom "tor- 

forma natural e distraída, para, repentina- turado" do narrador; 

mente, informar que o amor de Silviano 

está "morto e insepulto"; - o narrador fala de repercussões futuras 

de sua situação: sem tê-la contado. Isso 
- o reforço do choque causado pela notícia aguça a curiosidade do leitor. 

"saída pela boca" da personagem; 
Nesse sentido. o testo -4. em 3" pessoa, pa- 

rece envolver o leitor em um ritmo mais lento 
- o forte apelo da idéia de "insepulto"; 

e indireto; já o texto B. em 1". transmite toda a 
angústia do narrador-personagem, envolven- 

- a mudança no ritmo causada pela oscila- do o leitor em seus peilsamentos e emoções de 
ção "narrador" e "personagens" (discurso forma direta. 

direto); 
Por fim, se hou\.er tempo. selecione alguns 

- a reação das demais personagens, vistas livros de terror da biblioteca e exponha-os na 
sala, para que os alunos possam manuseá-los e 

sob o prisma do narrador. escolher aquele que lhes pareceu interessante. 
\ 

Solicite que anotem o nome da obra, do autor, 
Para o texto B, no que diz respeito a esco- da editora e o ano de publicação no caderno. 

lha pela narrativa em 1" pessoa, destaque: 
Faça leituras de alguns trechos em outras 

- o narrador fala de sua desgraça, de sua aulas, para que os alunos entrem em conta- 

algo vivido por ele mesmo, o que to com os textos e leiam o livro, caso tenham 
interesse. Pode ser também uma estratégia ini- 

reforça a sensação de angústia do texto; cial para a sugestão de uma leitura em casa. 

m . - - - - m - - - - - - - - - - - - - - - - - - w - - -  = * * - - - - " - - - - - - - - * - - a * - . . . - - - m - - * - - m - . - - . - ~ . . - ~ , - - - - -  ~ - < . . - " - . - - . * " - . " . . . - - - - - - . . - - - - - - *  

i Profssar mudando a maneira como os fatos são apre- j 

i ~ ~ i > ~  toda essa discussão, faça uma sinte- sentados. Nesse sentido, O narrador em 3" pa- I 
j se do conceito de foco narrativo, destacando a rece acompanhar 0s a ~ ~ n t e ~ i m e n t ~ s ,  a princí- : 

i diferença entre autor e narrador, bem como a pio, de forma mais distante. Já o narrador em 

distinção entre narrador em 1" ou 3" pessoa. 1" aproxima o leitor de seus pensamentos, sen- f 
! Reforce, ainda, que a escolha por um foco ou timentos e atitudes, envolve-o de forma mais i 
i outro, acarreta conseqüências para o texto, intensa e direta. 
% - - - - * - - - * - v - ~ - - - * ~ - - - w - - - - * - " " - . * " * w - ~ - - - . .  ~ - - . * - - . - - - - * - * " *  - - -  - -  - . - " " - - - - - - " - - - - - . - * - a  



SITUACÁO DE APRENDILPxGEM 2 -- 
CRIANDO UMA PER$ONAGE&jF 

Nesta Situação de Aprendizagem, serão Espera-se que, ao final da semana, o aluno 
apresentados os elementos narrativos perso- seja capaz de criar um pequeno texto narrati- 
nagem e enredo. O objetivo é que o aluno com- vo, no qual o enredo seja coerente com o perfil 
preenda que esses seres são construídos, bem da personagem criada. 
como as histórias que vivem. 

Tempo previsto: 6 aulas. 

r . .  , , : e'srnteudos: elemeiitos da narrativa: personagens r e!.irecIa: ímail-e c~ra: de peizoi.iagem illrnlca: cria- 
i ção de  perfil dc personagem; escrita de narrafi1.a. com 5ase ri!:, jicr:'!! da pc:rsonagcrn: rcsuirio dr: cnredo: I 
: análise de ei~redo. 

I CompetGncias e habilidades: ri!ia;isai- per~onagci:~ em na!-rati-ta escritz; r;,si;r;;ir cilredos; anailsar i 
i mudançri de caráter de personagerri e m  obra cinz:r-,atsgráficn: comj;aiár a nleima personagem em na:.- i 
1 rativa c filme: criar perfil de personagem e e!~i-269. 

,.. - - Estratégias: 5uição de filnies para poitrr-!c;. 2nci1:~e: r)o;i;jai-aqao cie pcrsonagcns can.;t,ruiclas cn-, I 
diferentes linguagens. 

Recursos: filmes: livro didático; Caiierilo do :íPr:;í'=.ssc;r. 

, . 
i AraliaqBo: criac;áo de perfil de personagem. :2:cri::c;av. dc !iiui,a:.ir:a a pariir de p ~ i - f i i  d\: persoiiagec?; i 

resumo de enredo. 

Roteiro g~a-a aplicaçdgio da SiQua~50 
de Apwndizagcm 2 

Para o desenvolvimento de habilidades de 
leitura, você pode ler um fragmento de ro- 
mance com descrição de uma personagem e 
comparar como a mesma personagem foi re- 
construída em outra linguagem. Como exem- 
plo. usaremos um fragmento do romance 
O crime do padre Amaro, de Eça de Queirós, e 

sugerimos que seja exibido um trecho .- --  do - filme 
homônimo, produzLdo em 2002 e dirigido por 
Carlos Carrera, cujo ator principal é o mexica- 
no Gael García Bernal, no papel de Amaro. 

Fizemos a opção por uma obra literária 
consagrada por considerarmos que o discurso 
artístico (que será visto com mais detalhes no 
próximo semestre) já deve ser trabalhado des- 
de o 1" bimestre. 



Consideramos ainda que o trecho escolhi- 
do não apresenta grandes dificuldades de en- 
tendimento, salvo dúvidas de vocabulário que 
podem ser facilmente sanadas com a ajuda de 
um dicionário. 

Destacamos ainda que, segundo nosso en- 
tendimento, o contato com obras literárias deve 
ser feito de maneira gradual, de forma a não 
causar uma ruptura muito grande entre o En- 
sino Fundamental e o Ensino Médio. Se achar 
oportuno, repita essa atividade w m  outros tex- 
tos do  livro didático. O A o r t a n t e  é gue haja 

.~->~- --.-. --... 
~~ ie@aç~ .~~&~rs~nage .m.  

i Fragmento do mmance O min@ dopaake Amam 
1n 

i Amaro Vieira nascera em Lisboa em casa 
da senhora marquesa de Alegros Seu pai era 

: criado do marquês; a mãe era criada de quar- 
: to, quase uma amiga da senhora marquesa. 
j Amaro conservava ainda um livro, O menino 
i das selvas, com bárbaras imagens coloridas, 
j que tinha escrito na primeira página branca: 
i A minha muito estimada criada Joana Vieira e 
: verdadeira amiga que sempre tem sido, - Mar- 
: quesa de Alegros. Possuía também um daguer- 
j reótipo* de sua mãe: era uma mulher forte, de 
i sobrancelhas cerradas, a boca larga e sensual- 
: mente fendida, e uma cor ardente. O pai de 
i Amaro tinha morrido de apoplexia: e a mãe, 
: que fora sempre tão sã, sucumbiu, daí a um 
i ano, a uma tísica de laringe. Amaro completa- 
: ra então seis anos. Tinha uma irmã mais velha 
j que desde pequena vivia com a avó em Coim- 
i bra, e um tio, merceeiro abastado do bairro 
: da Estrela. Mas a senhora marquesa ganhara 
j amizade a Amaro; conservou-o em sua casa, 
j por uma adoção tácita; e começou, com gran- 
: des escrúpulos, a vigiar sua educacão. 

Amaro era, como dizíamos criados, um mos- 
quinha morta. Nunca brincava, nunca pulava ao 
sol. Se a tarde acompanha a senhora marque- 
sa as alamedas & quinta, quando ela descia 
pelo braço do padre Liset ou do respeitoso pro- 
curador Freitas, ia a seu lado, mono, muito en- 
colhido, torcendo com as mãos úmidas o forro 
das algibeiras, vagamente assustado das espes- 
suras de arvoredos e do vigor das relvas altas. 

Tornou-se muito medroso. Dormia com lam- 
panna, ao pé de uma ama velha. As criadas de 
resto feminiüzavam-no; achavam-no bonito, ani- 
nhavam-no no meio deLq beijavam-no, faziam- 
ihe cócegas, e ele m l m  por entre as saias, em 
contato com os wrpo~ com gritinhos de conten- 
tamento. As v- quando a senhora marquesa 
saía, vestiam-no de mulher, entre grandes risa- 
das; ele abandonava-se, meio nu, com os seus 
olhos lânguidos os olhos quebrados uma roseta 
escarlate nas faces As criadas além disso, utili- 
zavam-no nas suas intrigas umas com as outras: 
era Amaro o que fazia queixas. Tomou-se en- 
redador, muito mentiroso. 

Aos onze anos ajudava a missa, e aos sá- 
bados limpava a capela. Era o seu melhor dia; 
fechava-se por dentro, colocava os santos em 
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.................................................... ............................................................. 

plena luz em cima duma mesa, beijando-os cheirava os algodões postiços Era extremameu- I 
com ternuras devotas e satisfações gulosas; e te preguiçoso, e custava de manhã arranck-10 a i 
toda a manhã, muito atarefado, cantarolando uma sonolência doentia em que ficava amoleci- i 
o Santissimo, ia tirando a traça dos vestidos do, todo embrulhado nos cobertores eabraçado j 
das Virgens e limpando com gesso e cré as au- ao travesseiro. Já corcovava um pouco e os cria- i 
réolas dos Mártires. dos chamavam-lhe o padreca 

j No entanto crescia; seu aspecto era o mes- QUEIR~S, Eça de. O crime do padre Amaro. j 
i mo, miúdo e amarelado; nunca dava uma boa São Paulo: Ática, 1992, p. 22-23. j 
: nsada; trazia sempre as mãos nos bolsos. Estava 
j constantemente metido nos quartos das cria- * Daguerreótipo: fotografia obtida por meio do j 
j das, remexendo as gavetas; bulia nas saias sujas aparelho inventado por Louis J. M. Daguerre. j 

Do texto verbal, você pode ressaltar: ou não. Para qualquer resposta, solicite que 
apontem elementos do filme (imagens, fa- 

- as características físicas de Amaro (as Ias, cores, cenário, trilha sonora, expressão e 

destacadas na mãe e os adjetivos que ihe postura dos atores etc.) que o aproximem ou 
afastem do texto literário. 

são dados); 

Discuta depois que, tanto no fragmento 
- suas características psicológicas (me- escrito como no livro, a personagem pode 

droso, mimado, enredador, mentiroso, ser entendida como um ser inventado, mas 
preguiçoso); que parece real, pois apresenta caracteris- 

ticas que as aproximam de seres reais ou 

- fatos importantes de sua vida (perda dos imaginados por nós. 

pais, criado pela marquesa, interessando 
por imagens religiosas desde pequeno, 

criado em meio as criadas). 

Do texto cinematográfico, você pode des- 
* tacar uma cena e analisar: 

. -  

- traços físicos da personagem; 
t 

- traços psicológicos; 

- suas atitudes; 

- sua relação com outras personagens. x 

Compare os dois textos e discuta com os 
2 .. 

alunos se a adaptação parece fiel ao livro i 



Análise da personagem 

Para o desenvolvimento de habilidades 
orais e de escuta, você pode ver com eles o 
a m e  Melhor 6 impossivel, do dirctor James 
Brooks. Com base na projeção do filme, vocês 
podem analisar, oralmente, como é a persona- 
gem Melvin, vivida pelo ator Jack Nicholson. 
Vocé pode propor um quadro comparativo, 
analisando como era a personagem no ini- 
cio do filme e como ela vai se transformando. 
Faça a análise a partir de cenas que mostram 
a primeira fase e a fase final da transforma- 
ção; comente as falas, os gestos, as roupas, as 
expressões, atitudes e demais elementos que 
julgar pertinentes. 

No caso do filme, você pode destacar, nova- 
mente, que a personagem Melvin, como qual- 
quer outra, pode ser entendida como um ser 
inventado, mas que parece real, pois apresenta 
características que as aproximam de seres re- 
ais ou imaginados por nós. Além disso, essa 
personagem toma-se ainda mais convincente 
pois vive uma história que combina com sua 
personalidade. 

Dando continuidade ao estudo você pode, 
inicialmente, fazer unia sistematização do 
conceito "personagem", dizendo que se trata 
de qualquer ser (inventado, mas que parece 

real) que pratica a ação dentro de uma nar- 
rativa. É possível destacar também que essa 
figura apresenta traços físicos e psicológicos e 
que essas características interferem na forma 
como ela viverá sua história (como acontece 
com as personagens Amaro e Melvin). 

Criação de personagem 

Depois, solicite a eles que criem uma perso- 
nagem. Para tanto, selecione imagens de pes- 
soas em revistas; na sala, espalhe as imagens e 
peça aos estudantes que, em grupos, escolham 
uma. Oriente-os a discutir sobre quem seria 
essa personagem: suas características, seus há- 
bitos, sua idade, sua profissão. 

Feita a caracterização da personagem, eles 
devem desenvolver um enredo para ela. Po- 
dem partir da pergunta: alguém com essas ca- 
racterísticas poderia viver que história? 

Para melhor compreensão do enredo. 
você pode solicitar que os alunos resumam 
a história do filme e de outras narrativas 
curtas. Destaque que a ordem dos aconte- 
cimentos deve ser respeitada e que, ao resu- 
mir, eles devem procurar os fatos que, efeti- 
vamente, fazem a história "andar". Não será 
feita uma sistematização do gênero "resu- 
mo" nesse momento. Apenas será dada uma 
noção para que compreendam o conceito de 
enredo. Você pode fazer o mesmo com ou- 
tras narrativas do Caderno do Professor ou 
do livro didático. 

O esquema das intrigas 

Outra atividade que pode ser realizada para 
o estudo de enredo é fazer com que percebam 
o seguinte esquema dentro das intrigas: ...................................................... 
j situação inicial - conflito inicial - apro- j 
r fundamento do conflito clúnax - resolução j 
...................................................... 



Lingua Portuguesa - Sarerie, 1' birnestre 
?. 

Para exempliíicar, vamos fazer uma análise da 2. Essa idéia é coerente com o perfil da perso. 
fábula que inicia a Situação de Aprendizagem 1. nagem? 

b Situação inicial: o inverno chega e uma 
cigarra está faminta, pois não trabalhou 
durante o verão. 

b Conflito inicial: a cigarra vai pedir 
comida á formiga. 

b Desdobramentos do conflito: a formiga 
e a cigarra discutem a situação. 

b Clímax: a formiga anuncia que tem 
uma solução para o caso. 

b Desfecho: a formiga não dá comida 
para a cigarra, ironizando sua maneira 
de levar a vida. 

Escolha uma outra narrativa do livro di- 
dático e levante com os alunos esse esquema. 
Você pode ainda solicitar a eles que façam o 
mesmo com outras narrativas do livro. 

Em seguida, peça que elaborem uma histó- 
ria curta, coerente com o perfil da personagem 
que criaram. Estimule-os a construir o enredo 
em passos, indicando: 

1. Qual a idéia central da história que será 
contada? 

3. Qual a situação inicial? 

4. Qual o conflito inicial? 

5. Qual seqüência de acontecimentos ou con- 
flitos (pois se trata de história curta) a his- 
tória desenvolverá? 

6. Cada acontecimento está coerente com os 
traços da personagem? 

7. Qual o desfecho? 

8. A resolução está coerente com o perfil da 
personagem? 

Feito o esquema, peça para que façam a 
primeira versão. Depois, você pode solicitar 
aos estudantes que troquem suas narrativas 
com um ou mais colegas, para que analisem 
se a história criada está coerente com o perfil 
da personagem. Você também pode fazer as 
intervenções que julgar pertinentes. Socialize 
as histórias e discuta se elas estão coerentes 
com os perfis criados. 



L SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 - ILUSTRANDO A HISTÓRIA A 
EM DOIS MOMENTOS 

Nesta Situação de Aprendizagem serão apre- Espera-se que, ao final da semana, o aluno 
sentados os elementos narrativos tempo e espaço. seja capaz de ilustrar dois momentos de uma 
O objetivo é promover a compreensão desses história, apresentando a mudança de ambien- 
conceitos como partes importantes para a cons- te, bem como a passagem de tempo. 
tmção do sentido de uma narrativa. 

Tempo previsto: 6 aulas. 

Conteúdos: conceitos de tempo e espaço nas narrativas; reescrita de narrativa a partir dos conceitos 
de tempo psicológico e tempo histórico; interpretação denarrativa por meio de únagem; análise de tempo 
e espaço em linguagem verbal e audiovisual. 

Competências e habiidades: analisar passagem de tempo e mudança de espqo em narrativa escrita 
e em filme: comparar tempo e espaço em diferentes textos; reescrever narrativa; sistematizar os conceitos 
de tempo e espaço das narrativas; ilustrar narrativa. 

Esiratégias: reescrita de texto, a partir de opção entre tempo psicológico e tempo histórico; compa- 
ração de tempo e espaço const~idos em diferentes linguagens. 

: Recursos: filme; Caderno do Pmfessor; livro didático. 

j Avaiiaeo: reescrita de narrativa; produção de ilustração para narrativa. 

......................................... ......................................................................... 

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 3 

Para iniciar, faça uma leitura do  Co~zto de ve- 
rüo n02: Bandeira Brnrica, de Luis Femando Ve- 
rissimo. Após a leitura do texto, peça aos alunos 
que indiquem oralmente marcas de passagem de 
tempo e mudança de espaço no texto. Depois, 
proponha que tentem, com base em elementos 
retirados do texto, situá-lo no tempo: o conto 
parece retratar que época'? Por quS? 

Na seqüência, passe para uma análise mais 
sistemática da progressão de tempo e mudan- 

ça de espaço. No conto, a passagem tempo- 
ral se dá pela sucessão dos bailes de carnaval. 
Essa progressão deixa várias marcas no texto: 
roupas, maneira de falar, atitude das persona- 
gens e marcas propriamente temporais como 
"No ano seguinte". Analise cada baile com 
eles, mostrando as marcas de tempo presentes. 

Em uma terceira leitura dos bailes, desta- 
que os espaços: o clube, a casa do protago- 
nista e o encontro no aeroporto. Como cada 
ambientação reflete o que as personagens es- 
tão vivendo'? Ela parece apenas um pano de 
fundo ou contribui para o sentido que a ima- 
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gem passa? Quanto mais eles crescem, mais primeiro beijo. O aeroporto, lugar de passa- 
o espaço vai se tornando amplo. No inicio, gem, também parece uma ambientação muito 
pegam confetes e serpentinas no chão. Depois adequada para um encontro casual e rápido, 
vão crescendo, até encontrar um local para o como o que acontece. 

i Conto de verão no 2: Bandeii Branca *** . 4  
Ele: tuolés Ela: odaliçca. Eram de culturas 

muito diferentes não podia dar certo. Mas tinham 
só quatro anos e se entendem. No mundo dos 
quatro anos todos se entendem, de um jeito ou de 
outro. Em va de danwrem, pularem e entrarem 
no co&o, resistiram a todos os apelos desespera- 
dos das mães e ficaram sentados no cháo, fazendo 
um montinho de confete, serpentina e poeira, até 
s e m  arrastados para casa, sob ameaças de jamais 
m m  levados a outro baile de Carnaval. 

Encontraram-se de novo no baile infantil do 
clube, no ano seguinte. Ele com o mesmo tuo- 
lès, agora apertado nos fundilhos ela de egípcia. 
Tentaram recomeçar o montinho, mas dessa vez 
as mães reagiram e os dois foram obrigados a 
danqr, pular e entrar no cordão, sob ameaça de 
levarem uns tapas. Passaram o tempo todo de 
mãos dadas. 

Só no terceiro Carnaval se falaram. 

-Como é teu nome? 

- Janice. E o teu? 

- Píndaro. 

- O quê?! 

- Pindaro. 

-Que nome! 

Só no sétimo baile (pirata, chinesa) desven- 
daram o rnisténo de só se encontrarem no Car- 
naval e nunca se encontrarem no clube, no resto 
do ano. Ela morava no interior, vinha visitar 
uma tia no Carnaval, a tia é que era sócia. 

Foi o ano em que ele preferiu ficar com a ! 
sua t uma  tentando encher a boca das meninas i 
de confete, e ela ficou na mesa, brigando com a i 
mãe, se recusando a brincar, o queixo enterrado i 
na gola alta do vestido de imperadora. Mas qua- j 
se no fim do baile, na hora do Bandeira Branca, i 
ele veio e a puxou pelo braço, e os dois foram i 
para o meio do salão, abraçados. E, quando se j 
despediram, ela o beijou na face, disse "Até o j 
Carnaval que vem" e saiu correndo. 

No baile do ano em que fizeram 13 anos, ; 
pela primeira vez as fantasias dos dois combina- 
ram. Toureiro e bailarina espanhola. Formavam j 
um casal! Beijaram-se muito, quando as mães i 
não estavam olhando. Até na boca. Na hora da j 
despedida, ele pediu: 

- Me dá alguma coisa. 

- O quê? 

-Qualquer coisa. 

- O leque. 

i Ele de legionário romano, ela de índia O leque da bailarina. Ela diria para a mãe : 
: americana. que o tinha perdido no salão. 



No ano seguinte, ela não apareceu no baile. 
Ele ficou o tempo todo a procura, um havaiano 
desconsolado. Não sabia nem como perguntar 
por ela. Não conhecia a tal tia. Passara um ano 
inteiro pensando nela, as vezes tirando o leque 
do seu esconderijo para cheirá-lo, antegozando 
o momento de encontrá-la outra vez no haile. 
E elanão apareceu. Marcelão, o mau elemento da 
sua turma, tinha levado gim para misturar com o 
guaraná. Ele bebeu deruais. Teve que ser carrega- 
do para casa. Acordou na sua cama sem lençol, 
que estava sendo lavado. O que acontecera? 

Você vomitou a alma - disse a mãe. 

Era exatamente como se sentia. Como alguém 
que vomitara a alma e nunca a teria de volta. 
Nunca. Nem o leque tinha mais o cheiro dela. 

: Mas, no ano seguinte, ele foi ao baile dos adul- 
: tos no clube - c lá cstava ela! Quinzc anos. Uma 

i moça. Peitos, tudo. Uma fantasia indefinida. 

- Sei lá. Bávara tropical - disse ela, rindo 

Estava diferente. Não era só o corpo. Me- 
nos tímida, o riso mais alto. Contou que falta- 
ra no ano anterior porque a avó morrera, logo 
no Camaval. 

- E  aquela bailarina espanhola? 

Nem me fala. E o toureiro? 

Aposentado. 

A fantasia dele era de nada. Camisa flo- 
rida, bermuda, finalmente um brasileiro. Ela 
estava com um grupo. Primos, amigos dos pri- 
mos. Todos vagamente bávaros. Quando ela o 
apresentou ao gmpo, alguém disse "Píndaro?!" 
e todos caíram na risada. Ele viu que ela estava 

rindo também. Deu uma desculpa e afastou-se. 
Foi procurar o Marcelão. O Marcelão anuncia- 
ra que levaria várias garrafas presas nas perna?, 
escondidas sob as ca1l;as da hntasia de sultão. 
O Marcelão tinha o que ele precisava para en- 
cher o buraco deixado pela alma. Quinze anos, 
pensou ele, e já estou perdendo todas as ilu- 
sões da vida, começando pelo Carnaval. Não 
devo chegar aos trinta, pelo menos não inteiro. 
Passou todo o baile encostado numa coluna 
adornada, bebendo o guaraná clandestino do 
Marcelão, vendo ela passar ahraçada com uma 
sucessão de primos e amigos de primos, princi- 
palmente um halteroasta, certamente burro. 
talvez até criminoso, que reduzira sua fantasia 
a um par de cal- curtas de couro. Pensou em 
dizer alguma coisa, mas só o que lhe ocorreu foi 
"pelo menos o meu tirolês era autêntico" e desis- 
tiu. Mas, quando a banda começou a tocar Ban- 
deira Branca e ele se dirigiu para a saída, tonto 
e amargurado, sentiu que alguém o pegava pela 
mão, virou-se e era ela. Era ela, meu Deus, pu- 
xando-o para o salão. Ela enlaçando-o com os 
dois braços para dançarem assim, ela dizendo 
"não vale, v& cresceu mais do que eu" e encos- 
tando a cabqa no seu ombro. Ela cncostando a 
cabeça no seu ombro. 

Encontraram-se de novo 15 anos depois. 
Aliás, neste Camaval. Por acaso. num aeroporto. 
Ela desembarcando, a caminho do interior, para 
visitar a mãe. Ele embarcando para encontrar 
os filhos no Rio. Ela disse "quase não reconheci 
você sem fantasias". Ele custou a reconhecê-la. 
Ela estava gorda, nunca a reconheceria, muito 
menosde bailarinaespanhola. A últimacoisa que 
ele lhe dissera fora "preciso te dizer uma coisa", 
e ela dissera "no Carnaval quevem, no Carnaval 
que vem" e no Carnaval seguinte ela não apare- 
cera, ela nunca mais aparecera. Explicou que o 
pai tinha sido transferido para outro estado, sabe 
como é, Banco do Brasil, e como ela não tinha o 
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j endereço dele, como não sabia nem o sobreno- 
: me dele e, mesmo, não teria onde tomar nota na 
j fantasia de falsa bávara.. 

O que você ia me dizer, no outro Carnaval? 

r '  : - perguntou ela. 

- Esqueci -mentiu ele. 

não digo que aquele foi o momento mais feliz 
da minha vida. Bandeira Branca, a cabeça dela 
no meu ombro, e que todo o resto da minha 
vida será apenas o resto da minha vida? E ela 
pensando: como é mesmo o nome dele? Péricles. 
Será Péricles? Ele: digo ou não digo que não 
cheguei mesmo inteiro aos 30, e que ainda tenho 
o leque? Ela: Petrarco. Pôncio. Ptolomeu ... 

i Trocaram informações. Os dois casaram, VERISSIMO. Luis F. "Conto de verão no 2 i 
: mas ele já se separou. Os filhos dele moram no Bandeira Branca". In: Histórias brasileiras de j 
i Rio, com a mãe. Ela, o mando e a filha moram verão. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. i 
j em Curitiba, o marido também é do Banco do 
j Brasil ... E a todas essas ele pensando: digo ou O by Luis Fernando Verissímo j 

Tem o cronológico e tempo 
psico P ógico 

Aprofundando a análise temporal de nar- 
rativas, apresente as duas distinções bási- 
cas de tempo: o cronológico e o psicológico. 
Para tanto, analise o texto de Verissimo desta- 
cando dois trechos: os dois primeiros parágra- 
fos e o encontro final no aeroporto. 

A leitura do  trecho inicial traz marcas cla- 
ras de duração e passagem do tempo, como 
as crianças terem, naquela época, quatro 
anos e se encontrarem no Carnaval seguinte. 
Assim, marcas da passagem do  tempo na pró- 
pria narrativa, mais centrada em fatos do que 

1 em pensamentos ou emoções. 

Já o trecho fmal apresenta uma outra forma 
de uma narrativa lidar com o tempo. O que ve- 
mos, mais do que fatos, são expressões de pensa- 
mentos das duas personagens: ele fica pensando 
em tudo o que aquela relação sigiificou em sua 
vida enquanto ela tenta lembrar o nome dele. 

Destaque também, para esse trecho, a ques- 
tão da duração, perguntando se é possível sa- 
ber quanto tempo durou o que foi narrado. São 
pensamentos, o dele mais centrado nos fatos do  

passado; o dela expressando uma dúvida. que 
também surge da  memória, em uma tentativa 
de recordar o nome dele. Não é tão fácil, por- 
tanto, medir esse tempo do pensamento. 

Após a leitura e os comentários, faça a 
sistematização; caracterize o primeiro texto 
como um exemplo de tempo narrativo cro- 
nológico, que deve ser compreendido como 
o tempo mensurável, que vai desde marcas 
da cronologia humana a seqüências de uma 
narrativa, explicitamente delimitadas ("dias 
depois", "na manhã seguinte" etc.) 

O tempo psicológico, por sua vez, é a ex- 
pressão da mente e do sentimento de uma 
dada personagem ou narrador. É o tempo 
do mundo interior, não mensurável pela pas- 
sagem dos minutos e horas. 

Exercício de produção escrita 

Como um exercício de produção escrita, 
sugira o seguinte: eles deverão reescrever o fi- 
nal do  conto, de modo que o que foi expresso 
em pensamento seja expresso de modo direto, 
por meio do  tempo cronológico. 



Destaque que a duração do trecho mudará, 
pois as personagens deverão revelar, em suas 
falas, o que estavam pensando. Além disso, ao 
fazerem essas revelações, será preciso mostrar 
um pouco a reação do  outro e dar um desfe- 
cho para a situação. 

Outro detalhe importante: como a situação 
será muito constrangedora, o narrador deve 
indicar a passagem do tempo de forma expli- 
cita, aumentando o suplício das personagens 
(ela, sem graça, por não lembrar o nome dele; 
Pindaro, por sua vez, desnorteado por perceber 
que seu amor não tem nenhuma correspondên- 
cia em Janice). 

Comente as produções, a partir desses três 
elementos levantados (revelação dos fatos nas 
falas diretas, reação da  outra personagem, 
marcas de tempo explícitas para aumentar o 
constrangimento das personagens). 

Análise espacial das narrativas 

Passando para o aprofundamento da análise 
espacial das narrativas, você pode iniciar com a 

leitura do fragmento do romance Vidns secm, de 
Graciliano Ramos, que será apresentado a seguir. 

Fizemos a opção por uma obra literária 
consagrada por considerarmos que o discurso 
artístico (que será visto com mais detalhes no 
próximo semestre) já deve ser trabalhado des- 
de o 1" bimestre. 

Consideramos ainda que os trechos esco- 
lhidos não apresentam grandes dificuldades 
de entendimento, salvo dúvidas de vocabulá- 
rio que podem ser facilmente sanadas com a 
ajuda de um dicionário. 

Destacamos ainda que, segundo nosso 
entendimento, o contato com obras literárias 
deve ser feito de maneira gradual, de forma a 
não causar uma ruptura muito grande entre 
o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 
Se achar oportuno, repita esta atividade com 
outros textos do livm didático. O importante 
é que haja umacaracterizafáo de espaço, mas que 
o ambiente não %a apresentado apenas como 
"pano de fundo" para a história (como acontece 
em diversas narrativas menos elaboradas). 

Fragmento de Vi& secas 

"Na planície avermelhada os juazeiros alar- 
gavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham 
caminhado o dia inteiro, estavam cansados e fa- 
mintos. Ordinariamente andavam pouco, mas 
como haviam repousado bastante na areia do 
rio seco, a viagem progredira bem três léguas. 
Fazia horas que procuravam uma sombra. 
A folhagem dos juazeiros apareceu longe, atra- 
vés dos galhos pelados da caatinga rala. 

Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vi- 
tória com o filho mais novo escanchado no 
quarto e o baú de folha na cabeça, Fabiano 
sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pen- 
durada numa correia presa ao cinturão, a es- 
pingarda de pederneira no ombro. O menino 

mais velho e a cachorra Baleia iam atrás. 

Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, su- 
miram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, 
sentou-se no chão. 

-Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai. 

Não obtendo resultado, fustigou-o com a 
bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esper- 
neou acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou 
os olhos. Fabiano amda lhe deu algumas panca- 
das e esperou que ele se levantasse. Como isto 
não acontecesse, espiou os quatro cantos, zan- 
gado, praguejando baixo". 

RAMO$ Graciliano. Vidas secas. Rio de 
Janeiro: Record, 2006 
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Primeiramente, faça uma leitura do tex- 

to. Depois, peça aos alunos que pesquisem os 
termos desconhecidos no dicionário; então, 
façam nova leitura. Exponha que você vai des- 
tacar o espaço nesse trecho; para tanto, parta 
do tema central da  cena (uma família de reti- 
rantes em movimento, aparentemente fugindo 

I da seca) e discuta como os elementos especiais 
contribuem para a sensação de aridez do  texto, 
de falta de rumo e perspectiva das personagens 
Destaque, ainda que essas questões devem con- 
duzir a escolha de imagens para a ilustração, 
bem como cores, postura das personagens etc. 

Questão importante: o espaço ouambien- 
tação deve ser reconhecido como todo elemento 
ligado ao contexto da ação de uma narrativa; 
assim, não só marcas geográficas, mas também 
figurino$ objetos ou qualquer outro elemento 
que faça parte do "cenário" da históna devem 
ser compreendidos como elementos espaciais. 

Depois da discussão, oriente-os a produzir 
uma ilustração para o trecho lido. Não há como 
colocar todos os elementos espaciais na ilustra- 
ção, portanto os grupos deverão estar conscien- 
tes de que deverão fazer escolhas, que devem 
orientar-se pela construção de uma representa- 
ção dos temas discutidos anteriormente (aridez, 

I falta de rumo e perspectiva de uma família de 
retirantes que está caminhando há dias). 

Faça o mesmo procedimento com esse outro 
trecho de Vidas secas, solicitando nova ilustra- 
ção. Nesse segundo caso, destaque do  texto: 

o sonho de Sinhá Vitória de se afastar, 
com sua família, daquele lugar árido; 

I - a alimentação das personagens; 

a sensação de sossego do estômago, causa- 
da  pela ingestão da  comida e embalada 
pelo sonho de uma vida melhor; 

- o desejo da  personagem influenciando 
sua forma de lidar com o espaço (Fabiano 
relaxa, deixa cair o saco de comida, come, 
sente-se sem tontura e alimentado). 

Na comparação com o trecho anterior, 
destaque que as personagens estão no mesmo 
espaço seco, na caatinga, mas, como têm espe- 
rança, interagem com o espaço de forma dife- 
rente nesse segundo momento. 

Ressalte ainda que essa nova ilustração deve 
destacar esses outros aspectos. Finalize refor- 
çando que as marcas espaciais em uma nar- 
rativa, portanto, reforçam o sentido dos fatos 
vividos pelas personagens, mas também seus 
sentimentos e expectativas. Logo, nesse segun- 
do  momento, a ilustração não deve dar tanta 
atenção à aridez, mas a esperança da persona- 
gem dentro de um espaço tão hostil. 

"Sinhá Vitória, com uma careta enjoa- j 
da, balançou a cabeça negativamente, arris- j 
cando-se a derrubar o baú de folha. Nossa j 
Senhora os livrasse de semelhante desgraça. j 
Vaquejar, que idéia! Chegariam a uma terra j 
distante, esqueceriam a caatinga onde havia j 
montes baixos, cascalho, rios secos, espinho, j 
umbus, bichos morrendo, gente morrendo. j 
Não voltariam nunca mais, resistiriam a i 
saudade que ataca os sertanejos na mata. j 
Então elcs eram bois para morrer tristes por j 
falta de espinhos? Fixar-se-iam muito longe, i 
adotariam costumes diferentes. 

Fabiano ouviu os sonhos da mulher, des- j 
lumbrado relaxou os músculos, e o saco da j 
comida escorregou-lhe no ombro (...). 

Foram descansar sob os garranchos de uma 
quixabeira, mastigaram punhados de farinha e 
pedaços de carne beberam na cuia uns goles de 
água. Na testa de Fabiano o suor secava, mis- 
turando-se a poeira que encha as rugas fundas, 
embebendo-se na correia do chapéu. A tontura 
desaparecera, o estômago sossegara (...)". 

RAMOS, Graciliano. Vidassecas. Rio de j 
Janeiro: Record, 2006. j 



SITLAÇAO DE APRENDIZAGEM 4 - PROCURANDO TEXTOS A 
NARRATIVOS NA BIBLIOTECA 

O objetivo desta Situaçãode Aprendizagem comece a desenvolver um criterio de seleção e 
é analisar um texto narrativo dentro de uma expectativa para a leitura de uma narrativa. 
dada situação de comunicação e como isso Esse processo culminará com a busca de 
pode interferir na recepção do leitor. Espera- uma narrativa na biblioteca, com a intenção 
se que, com esse encaminhamento, o aluno de Ié-Ia para sua fmiçio. 

Tempo previsto: 6 aulas. 

Conteúdos: análise de texto narrativo em situações de comunicação; busca de narrativa na i 
biblioteca: leitura fruidora de narrativa. 

Competências e habilidades: analisar um texto narrativo em diferentes sitiiaçòes de comu- j 
nicação; discutir a recepçào de um texto com alto teor imaginativo; comparar a coerência ou j 
incoerência de uma dada recepçào textual. 

Estratégias: inserção do estudo em situaçào de comunicação verossímil: busca de leitura para j 
fruiçáo. 

Recursos: Caderno do Professor; livro didático. 

Avaliação: discussão dirigida; produção de comentário; análise de narrativa em situação de 
coniunieação. aquisição de critério para seleção de narrativa. 

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 4 

As narrativas, em gcral, são produzidas den- 
tro de um contexto artístico de recepção ou de 
entretenimento. Isso quer dizer que foram es- 
critas não para serem lidas de maneira informa- 
tiva, mas sim como organizações textuais que 
estão, na sociedade, a seiviço do imaginário. 

Para iniciar esta Situaçâo de Aprendizagem, 
sugerimos que vocè estabeleça uma discussão 

oral com seus alunos sobre o tema "Tudo o que 
está a nossa volta foi feito para ser comprccndi- 
do de forma imediata, sem hesitações?". 

Deixe que eles coloquem suas opiniões 
e procure induzi-los a dar exemplos: que 
exemplos de textos, feitos em qualquer lin- 
guagem, servem para ilustrar o que você 
está dizendo? Se surgir algum exemplo de  
texto ficcional (não importa que seja audio- 
visual, sonoro) ou literário, aproveite para 
estabelecer com eles uma conexao entre essa 



discussão e as narrativas. Pergunte: "As nar- 
rativas, em geral, despertam nossa imagina- 
ção? Fazem com que a gente reflita, pense 
eni alguma coisa que pode estar por trás 
d a  história?" 

Se preferir, inicie a leitura de unia narrativa 
qualquer e, com base nela' faça o questiona- 
mento (essa história desperta nossa imagina- 
ção? Por quê? Ela nos faz pensar em alguma 
coisa que está por trás d a  história?) 

Nesse momento, use e abuse de todo o re- 
pertório que eles têm: contos de fadas, lendas, 
parlendas, histórias de terror, fábulas, enfim, 
aproveite toda e qualquer forma narrativa que 
surja para fazê-los compreender que as narra- 
tivas estão associadas a imaginação. 

........................................................... 

O HOMEM QUE ENTROU 
NO CANO 

"Abriu a torneirae entrou pelo cano. A prin- 
j cipio incomodava-o a estreiteza do tubo. De- 
j pois se acostumou. E, com a água, foi seguindo. 
j Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos 
j familiares. Vez por outra um desvio, era uma se- 
j ção que terminava em torneira." 

i Vários dias foi rodando, até que tudo se 
i tornou monótono. O cano por dentro não 
j era interessante. 

j No primeiro desvio, entrou. Vozes de mu- 
j lher. Uma criança brincava. Ficou na torneira, 

Você pode, ainda, pensar em algum filrne que 
a maioria da classe tenha assistido e que seja ba- 
seado em alguma história verídica (o filme Titu- 
nic, por exemplo). Incite-os a refletir se o filme, 
uma forma de narrativa. desperta o imaginario 
de quem assiste, mesmo sendo fundamentado em 
fatos. Você pode pedir que citem cenas em que 
somos induzidos a imaginar; pode também par- 
tir de algum questionamento, como "quais temas 
são abordados nesse filme'! Ele é apenas a história 
de um navio de luxo que bateu em um icebergl" 

Tendo estabelecido essa discussão inicial refor- 
p n d o  a idéia de que as narrativas estão a serviço 
do imaginhio humano e, portanto, não foram 
feitas para dar respostas imediatas ou fechadas 
para questões que nos cercam. Em seguida, faça 
a leitura do  texto a seguir. 

a espera que abrissem. Então percebeu que as 
engrenagens giravam e caiu numa pia. A sua 
volta era um branco imenso, uma água límpida. 
E a cara da menina aparecia redonda e grande, 
a olha-lo interessada. Ela gritou: "Mamãe. tem 
um homem dentro da pia". 

Não obteve resposta. Esperou, tudo quieto. i 
A menina se cansou, abriu o tampão e ele des- i 
ceu pelo esgoto." 

BRANDÃO, Ignácio de L. "O homem que i 
entrou no cano". Cudeirosproibiúus. 10" ed. j 

São Paulo: Global, 2003. j 

Depois da leitura, insira o texto em duas 
situações: 

b Situação A: em uma sala de aula de 
Língua Portuguesa, de sétima série, 
após a leitura do  texto "O homem que 
entrou no cano", a professora solicitou 
aos alunos que comentassem o que essa 
situação poderia ilustrar na vida deles. 
Ela disse: "Claro que, literalmente, nin- 

guém entra pelo cano, mas, em alguns 
momentos, pode ser interessante fazer 
uma viagem diferente, não?". U ~ n a  
aluna deu a seguinte resposta: "Profes- 
sora, isso não tein nada a ver. Ninguém 
entra por um cano, só baratas". 

b Situação B: um garoto estava niuito 
chateado com uma situação de sua 
vida. Ele tinha brigado com alguns co- 
legas e o pessoal estava pegando no seu 



pé. Assistir As aulas no colégio estava 
um inferno, estava com uma vontade 
enorme de sumir, desaparecer. Para se 
distrair, depois que chegou em casa, 
resolveu ler um texto que tinha lhe 
chamado atenção pelo titulo "O ho- 
mem que entrou no cano". Ele achou a 
história ótima e teve vontade de entrar 
pelo cano e entrar, sem ser visto, na 
casa dos colegas, só para saber o que 
estavam pensando ... 

Discuta com os alunos qual das duas situa- 
ções corresponde a uma leitura ou interpreta- 
ção mais coerente com o texto, cobrando dele 
o que sua organização interna tinha a oferecer. 
Destaque que, na Situação A, a garota espera 
que o texto seja informativo, que apresente a 
realidade de uma forma objetiva, mesmo depois 
do comentário da professora. Já na situação B, o 
garoto encontrou uma diversão na leitura, que o 
levou a imaginar uma situação, interagindo com 
a narrativa por meio de sua criatividade. 

: O objetivo desta atividade é provocar uma 
j discussão sobre o texto narrativo, estimulan- 
j do os alunos a compreenderem que esse tipo 
j de texto, em geral, esta a serviço do imaginá- 
j no, não se prestando, portanto, a uma exi- 
i gência de leitura mais informativa. Destaque 
: ainda que é importante que todos os leitores 
i sejam capazes de perceber isso, pois cobrar 
j de um texto uma forma de organização que 
i não lhe é própna pode gerar muitos proble- 
i mas de entendimento. 

Esta atividade também pode ser feita com 
imagens de histórias em quadrinhos ou ilus- 
trações. Observe com eles algum texto desse 
gênero no livro didático e analise como as 
imagens (desenho, cor, postura das persona- 
gens, expressões) estimulam nossa mente a 
pensar mais do que está escrito no "balão". 
O mesmo pode ser feito com alguma ilustra- 
ção de livro, particularmente os infantis. 

Visita a biblioteca 

Tendo essa discussão como premissa, pro- 
ponha uma visita a biblioteca. O tema será: 
"Vou procurar alguma coisa pra ler que des- 
perte minha imaginação". Encaminhe-os para 
o setor das histórias de fiqão e solicite que 
olhem os livros, folheando alguns que Ihes 
chamem a atenção. Peça que selecionem um 
para a leitura de um trecho. Se for mais con- 
veniente, faça a atividade na sala, levando 
várias narrativas para esse espaço. 

Depois da leitura, solicite que escrevam 
um comentário sobre o que foi lido, comen- 
tando as impressões sobre a história. Você 
pode sugerir que partam da frase "essa his- 
tória me fez pensar ..." ou "essa história me 
fez lembrar...". Depois socializem os comen- 
tários. Se achar melhor, faça todo o trabalho 
oralmente, pedindo que leiam trechos e dis- 
cutam, ouvindo também os comentários dos 
colegas sobre a história. 
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L SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5 - OBSERVABDO A 
NARRATIVAS DE UM PONTO DE VISTA LINGUISTICO 

.................................................................................................................. 

j Tempo previsto: 6 aulas. 

j Conteúdos: coerência e coesão textuais em narrativas; modo subjuntivo em uma narrativa. 

: Competências e habilidades: analisar narrativas sob o ponto de vista do emprego de conectivos; ana- 
j lisar narrativa sob o ponto de vista do emprego do modo subjuntivo: reescrever narrativa sob o ponto 
: de vista da articulação; comparar situações de comunicação a partir de texto narrativo; compreender 
j aspectos linguisticos em funcionamento no texto. 

: Estratégias: estudo de aspectos lingiiisticos dentro de textos narrativos, gerando continuidade da 

1 abordagem estudada até o momento. 

i Recursos: livro didático; Caderno do Professor. 

: Avaliação: análise de narrativas (coesão e estudo de modo subjuntivo); reescrita de narrativa; inter- 
i venção em narrativa escrita, wm destaque para coesão. 

.................................................................................................................. 

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 5 Ir 

Vamos trabalhar com coesão e coerên- 
cia textuais dentro de narrativas. Para ini- 
ciar, você pode propor a eles que leiam o 
texto de Ricardo Ramos intitulado Circui- * to fechado. 

Discuta se somos capazes de apreender 
o sentido, da forma como ele é composto. 
Peça que destaquem o que acham que po- 
deria ser feito se o objeto do escritor fos- 
se tornar a leitura desse texto mais fácil 
de compreendê-lo de uma maneira mais 
rápida. Oriente-os a produzir, em grupos, X 

3 
uma versão assim para o textol sem outras 
orientações. 2 

























ICHA DO CADERNO 

Narração e narrativas 

Nome da disciplina: Língua Portuguesa 

Área: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

Etapa da educacão básica: Ensino Fundamental 

Série: 59 

Período letivo: la bimestre de 2009 

Temas e conteúdos: Características do agrupamento tipológico 
narrar nos gêneros textuais: 

Fábulas 

Conto 

Narrativa paradidática 

Crônica narrativa 



RIENTAÇÃO SOBRE OS CONTEÚDOS DO BIMESTRE 

Este Caderno, segundo a perspectiva do 
letramento, apresenta um conjunto de Situa- 
ções de Aprendizagem que tem como objeti- 
vo central contribuir para que os estudantes 
aprendam a lidar, linguística e socialmente, 
com diferentes textos, nas mais diferentes si- 
tuações de uso, como objeto do c como meio 
para o conhecimento. Para tanto, considera-se 
que as questões da língua, ligadas ao emprego 
da norma-padrão e outras variedades, fazem 
parte de um sistema simbólico que permite ao 
aujeito compreenda quc o conhecimento e o 
domínio da linguagem são atividades discur- 
sivas e interlocutivas, favorecendo o desenvol- 
vimento de ideias, pensamentos e relações, em 
um constante diálogo com seu tempo. 

De modo geral, é preciso garantir o desen- 
volvimento, nessas Situações de Aprendizagem, 
das cinco competências básicas que alicerçam 
esta Proposta Curricular, quais sejam: 

b Dominar a norma culta da língua portu- 
guesa e fazer uso adequado da linguagem 
verbal de acordo com os diferentes campos 
de atividade. 

r Construir e aplicar conceitos das várias 
áreas do conhecimento para a compreen- 
são de fenômenos linguísticos, da pro- 
duçâo da tecnologia e das manifestações 
artísticas e literárias. 

b Selecionar, organizar. relacionar, interpre- 
tar dados e informações representados de 
diferentes formas, para tomar decisões e 
enfrentar situações-~roblema. 

b Recorrer aos conhecimentos desenvol- 
vidos na escola para a elaboração de 
propostas de intervenção solidária na 
realidade, respeitando os valores huma- 
nos e considerando a diversidade socio- 
cultural. 

Para esse h, particularmente neste bimes- 
tre, privilegiamos algumas habilidades gerais 
que devem ganhar relevo nas Situa~ões de 
Aprendizagem propostas: 

b Reconhecer as caracteristicas do agrupa- 
mento tipológico "narrar" nos gêneros tex- 
tuais "fábula", "conto", "riarrativa paradi- 
dática", "crônica narrativa". 

b Situar a tipologia narrativa, reconhecendo 
sua função social de acordo com o contex- 
to de comunicação. 

t Interpretar textos de acordo com o tcma e 
as caracteristicas estruturais da tipologia a 
que pertencem. 

b Inferir informações subjacentes aosconteú- 
dos explicitados no texto. 

b Realizar análise linguistica, considerando 
sua importância na leitura e escrita da ti- 
pologia narrativa. 

b Reconhecer os vários tipos de coesão 
que permitem a progressão discursiva do 
texto. 

b Produzir textos organizados com base na 
tipologia narrativa. 

Consideramos que tais competências e 
habilidades contem~lam tanto os conteúdos 

b Relacionar informações, representadas em gerais, a serem trabalhados a longo prazo, 
diferentes formas. e conhecimentos dispo- quanto os específicos deste bimestre. A seguir, - 
níveis em situações concretas para cons- você encontra uma tabela que o ajuda a vi- 
truir argumentação consistente. sualizá-10s mais facilmente: 
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b Compreensão dos textos orais e escritos b Tipologia narrativa. 
amesentados em cada série do Ensino b Estudo dos elementos da narrativa (foco I 
Fundamental Ciclo 11, observando a que 
gênero textual pertencem e a que tipologia 
textual poderiam ser agrupados, de acordo 
com a função social e comunicativa desses 
textos. 

b Atribuição de sentido aos textos orais e 
escrito~studados. 

b Leitura dos gêneros estudados a partir 
da familiaridade que vão construindo 
com esses gêneros nas diversas situações 
didáticas propostas pela escola. 

b Reconhecimento das relações entre os 
parágrafos de um mesmo texto e entre 
textos diferentes. 

b Procedimentos de leitura adequados a cada 
gênero, situação comunicativa e objetivos 
da leitura. 
Articulação de informações do texto a seus 
conhecimentos prévios. 

b Produção de textos orais e escritos a partir 
da seleção feita para cada série, planejando 
as etapas dessa produção. 

b Reconhecimento da estrutura dos gêneros, 
ao produzir textos escritos, considerando 
os elementos de coesão e a coerência, a 
distribuição dos parágrafos e a pontuação 
em função de seus objetivos. 

b Conhecimentos linguísticos que favoreçam 
a produção textual, empregando adequada 
e coerentemente as regras da norma-padrão 
e de outras variedades de acordo com seu 
projeto de texto. 

narrativo, tempo, espaço, personagens e 
enredo). 

b Estudos linguisticos: conectivos, verbo, 
modo subjuntivo, substantivo, adjetivo, 
advérbio. 

b Interpretação de texto. 
b Etapas de elaboração da escrita. 
b As narrativas e sua relação com o 

imaginário. 
b Coesão. 
b Coerência. 



Metodologia e estratégias 

Como aprender não é colher informações 
transmitidas pelo professor, mas processá-las, 
transformá-las em algo, constmindo cultura 
e conhecimento que muitas vezes estão além 
dos conteúdos, as Situações de Aprendizagem 
deste Caderno visam ao desenvolvimento de 
aprendizagens significativas, cujo enfoque seja 
construir conceitos e desenvolver habilidades. 
Nesse sentido. o espaço educativo deve ser 
partilhado, permitindo que os estudantes as- 
sumam a parte de responsabilidade que lhes 
cabe nesseprocesso de aprendizado. 

E importante que você considere o ciclo 
iniciado já no planejamento das aulas, deter- 
minando os conhecimentos que devem ficar 
claros e desenvolvendo estratégias que permi- 
tam dividir a responsabilidade pelo processo 
de ensino-aprendizagem entre professor e alu- 
nos. Para tanto: 

b Encaminhe seu trabalho a fim de coletar, 
em todo o processo, indícios de tensões, 

, avanços e conquistas. 
s b Interprete esses indícios para compreender 

/ as dificuldades apresentadas pelos alunos, 
( bem como para orientar suas metas, esta- 
' belecer novas diretrizes, propor atividades 
' alternativas. 

b Situe o aluno no processo de ensino-apren- 
dizagem, promovendo a atitude de respon- 
sabilidade pelo aprendizado no indivíduo. 

Avaliação 

A avaliação évista como um processo conti- 
nuo. explicitado nas participações dos alunos, 
em suas produções, nas avaliações pontuais 
(como provas), entre outras possibilidades. E 
não pode ser considerada um objetivo, mas 
um meio de verificar se os alunos adquiriram 
os conhecimentos visados. Por isso, não deve 

haver rupturas entre os conteúdos desenvolvi- 
dos e as modalidades de ensino. 

Para este bimestre, as habilidades e com- 
petências desenvolvidas devem ser verificadas 
tomando por base quatro eixos principais: 

1.  processo: olhamos de modo comprometido 
e profissional a execução das atividades de 
nossos alunos, em sala de aula, atentos ás 
suas dificuldades e melhoras; 

2. produção continuada: olhamos a produção 
escrita e outras atividades de produção de 
textos e exercícios solicitados durante o hi- 
mestre; 

3. pontual: olhamos atentamente a prova in- 
dividual; 

4. autoavaliu~üo: surge da elaboração de pro- 
postas que desenvolvam a habilidade de o 
aluno olhar para o seu processo de apren- 
dizagem. 

Essas diferentes avaliações permitem que 
você retome suas reflexões iniciais, analisando 
os aspectos que não foram satisfatoriamente 
atingidos e que devem ser considerados para o 
próximo planejamento de suas aulas. 

Professor, uma sugestão! 

i Um I~CUESO bastante jnteressante para i 
i ajudd-to na tada de a&r contitluamen- 1 
: te seus alunos é o uso do porClplio (ou pasta j 
j de atMdades). Logo no começo do Limes- i 
j tre, peça que os estudantes tragam para a j 
i escola uma pasta (complástieos olide elas- i 
i tiw) como partedo matenal escolar. Neta, i 
: eles devemguardar todas as atividades es- j 
i critas (mesmo que seja apenas um quadto j 
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i com informações, um comentário sobre ! 
i uma imagem ou um simples biihete) em j 
: todas as aulas, anotadas em folhas avulsas j 
i (as que forem anotadas ou desenvolvidas i 
I no caderno também podem servir como i 
j instrumento de avaliaçãp). Por exemplo, a 
i escrita elaborada em passos pode ser co- j 
: locada nesse portfolio, a iim de que você 
j e os próprios alunos possam avaliar seu I 
j desempenho ao longo de todo o processo j 
j de escrita. Você pode utilizar esse instru- 1 

mento para avaliar seu trabalho, identificar ! 
J o de nvolvimento de algumas habilidades i 

T s  : em se alunos e refletir sobre as melhores i 
i intervenções em cada situa* didática. f 

Distribuição de conteúdos e habilidades no 
bimestre 

Para este bimestre, haverá seis Situações 
de Aprendizagem desenvolvidas mediante se- 
quências de atividades. Consideramos que 
sejam necessárias seis ou sete semanas para a 
apresentação e estudos de conteúdos novos, ou 
vistos com uma abordagem diferente, e uma ou 
duas para as atividades de sistematização dos 
conteúdos trabalhados anteriormente. 

No decorrer de cada semana, serão pro- 
postas atividades que promovam, em caráter 
de priorização, habilidades de leitura, de es- 
crita, de fala e escuta e ligadas ao emprego da 
norma-padrão e outras variedades de forma 
equilibrada. 



L SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 
QUEM CONTA A HIST~RIA? 

A 

Nesta Situação de Aprendizagem serão Espera-se que, ao final da semana, o aluno 
apresentados os cinco elementos da narra- seja capaz de reconhecer se um texto narrati- 
tiva, com destaque especial para o foco nar- vo está em I 3  ou 3" pessoa, bem como de fa- 
rativo. O objetivo é que, após um primeiro zer uma análise inicial do efeito que a opção 
contato com os traços em geral, detenha- por um ou outro ponto de vista pode causar 
mo-nos no foco, fazendo a distinção entre no texto, após a realização de uma roda de 
nafhdor e autor. histórias. 

I Tempo previsto: 6 aulas 

: Conteúdos e temas: elementos da narrativa, com maior Sntáse para o foco narrativo; leitura de narrati- j 
: vas; produção de narrativa; roda de histórias; substantivo e adjetivo. 

i Competências e habilidades: inferir elementos da narrativa; reconhecer elementos da narrativa; produzir j 
i texto com organização narrativa; analisar, após a escuta, o foco narrativo. 

j Estratégias: comparação de textos organizados com base na tipologia narrativa: análise de textos dos 
i colegas, Fazendo intervençoes. 

i Recursos: Caderno do Professor; livro didático. 

: Avaliação: produção de síntese de elementos da narrativa; escrita de narrativa; escuta de narrativas para i 
: análise do foco narrativo. 

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 1 

Para uma sondagem inicial, sugerimos que 
você leia as duas narrativas a seguir e discuta 
com os alunos as características comuns aos 
textos. Nosso objetivo é construir um quadro 
com os elementos da narrativa; no entanto, 
se os estudantes encontrarem outros aspec- 
tos comuns, estes devem ser considerados no 
quadro. 

Esse é apenas um momento diagnóstico 
que, após as leituras, será desenvolvido com 
mais profundidade. Para facilitar, indicamos 
os aspectos e características estruturais das 
narrativas para você encaminhar melhor a 
discussão. 

Escolhemos propositadamente uma fábula 
(gênero bastante conhecido pelos alunos dessa 
faixa eiária) para ser comparada a outra narrati- 
va, que pode ser entendida como uma crônica. 
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Neste momento, no entanto, não considera- Agora, o objetivo é que o aluno reconheça 
mos oportuno entrar nas características do a tipologia narrativa, presente em diversos 
gênero, que serão vistas no próximo biiestre. gêneros textuais. 

.................................................................................................................. 

j TextoA 

j A cigarra e a formiga 

: A cigarra, tendo cantado por todo o verão, encontrou-se muito desprovida quando o vento frio 
: chegou: não tinha nenhum pedacinho de mosca ou verme. 

i Ela foi chorar de fome na casa de sua vizinha, a formiga, suplicando que lhe emprestasse algum i 
j grão para sobreviver até a próxima estação. 

-Eu lhe pagarei, disse a cigarra. antes de agosto, palavra de animal, tudinho e com juros. 

i A formiga não costuma emprestar, eis o seu menor defeito. 

- O  que você fazia no verão? Disse ela a cigarra. 

-Eu cantava; por favor, não fique irritada. 

-Você cantava? Então já sei: agora dance! 

: LA FONTAINE. Fibula tradiizidae adaptada do texto francts. Dispoiiivel em: ~hitp:/ /wwwinemadataacomi2004iiri iahle~ j 
laioiitaine>. Acesso em: 15 jan. 2008 j 

j TextoB 

Gilberta adora dançar, sai todas as sextas-feiras para ir ao forró perto de sua casa. No forró apro- 
veita para saber das novidades da semana, pôr o papo em dia. Os dias em que seu amigo Pedro também 
aparece, ela dança muito mais, pois ele é um bailarino e tanto -dizem que Pedro dança "melhor" que 
Gilberta. Com Pedro, Gilberta percebe que inventa movimentos, fica mais leve e mais solta na pista de 
dança. Um dia, ela levou um xale para o forró e os dois criaram uma dança usando o xale. Nos dias 
em que Pedro não está, ela acaba dançando com pessoas que conhece pouco, com as próprias amigas, 
e não vê tanta graça no que faz. 

: MARQUES, Isabel A. Corpo e sociedade. In: MURRIE, Zuieika F. (Coard.). Liripa Portu,quesa. Lingiin Estrrrngciro, Ed>rcu~üo : 
Artisrico e Edric<i~Eo Fisico -- /;vi.<i do caudnnt~:  Ensino Fundamental. Brasilia: MEUlncp, 2002. p. 53. : 



Aspectos e características estruturais das 
narrativas 

Presença de personagens: discuta com os 
alunos a presença de personagens, explican- 
do que são os seres que vivem a história. Faça 
uma discussão também sobre personagens 
principais e secundárias 

Sequência do enredo: para introduzir o 
conceito de enredo, resuma com os alunos 
cada uma das histórias lidas, destacando os 
acontecimentos que, efetivamente, fazem 
com que elas "andem". Peça que mante- 
nham os fatos dc acordo com a ordem em 
que aparecem nos textos. Nesse ponto, como 
nos demais, e preciso chamar a atenção para 
os fatos que são efetivamente apresentados 
e para as questões que podem ser inferidas 
pelos estudantes. Há temas subjacentes que 
não estão afirmados de modo categórico; 
portanto, devem ser tratados como "possi- 
bilidade de sentido" e não como algo seguro. 
Por exemplo, no texto B, será que Gilberta 
nutre sentinientos por Pedro? É uma possi- 
bilidade; portanto, não pode ser vista como 
uma hipótese comprovada no texto. 

Passagem de tempo: discuta com a tunna a 
passagem de tempo em cada história. Se essa 
passagem parece cobrir meses, horas ou o inter- 
valo de um dia. Destaque ainda se há momen- 
tos em que o tempo parece estar mais dentro da 
mente da personagem e aponte a presença de 
tennos que indicam passagem de tcmpo. 

Marcas espaciais: observe com a classe a 
presença de momentos mais descritivos dentro 
do texto; observe ainda se há trechos em que o 

espaço parece estar diluído no enredo. Locali- 
zc com eles essas marcas espaciais, da mesma 
maneira que vocês fizeram com o tempo. 

Tipo de foco narrativo: discutir sobre essa 
"voz" que conta a históna. Já iniciar a dis- 
tinção entre "autor" e "narrador". Destacar 
o autor como a pessoa real que possui uma 
obra e o narrador como essa voz ficcional que 
conta uma dada históna. Observe ainda se as 
histórias em questão estão narradas em 1 % ~  
3" pessoa. 

Após a discussão, faça uma síntese dos ele- 
mentos da narrativa, apenas como introdução 
ao assunto, sem o objetivo de esgotá-lo. Dê as 
definições de: 

b personagem - ser que vive a história inven- 
tada; 

b enredo - sequência de acontecimentos vivi- 
da pela personagem; 

b tempo - período construido dentro da his- 
tória: 

b espaço - conjunto de elementos externos 
ou internos em que os personagens se si- 
tuam: 

b foco narrativo - voz que conta a sequência 
dos fatos. 

Para reforçar, você pode reuiiir os alunos 
em gmpos e solicitar que sistematizem os ele- 
mentos da narrativa de uma das histórias li- 
das. Dê a mesma história para dois ou mais 
grupos, conforme a quantidade de estudantes 
em sala. Indique o quadro a seguir para or- 
ganização das informações. Você pode fazer o 
mesmo, se preferir, com outras narrativas do 
livro didático. 
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da história, na sequência em que são 

á marcas da passagem do tempo no texto? 

O que sabemos sohre os espaços em que as 

Ao passar para as habilidades especificas 
de escrita, você pode pedir que produzam um 
texto, com o objetivo de entender a diferen- 
ça entre narrador e autor. Para tanto, solicite 
que escrevam uma narrativa curta, com base 
no seguinte tema: um dia inesquecível. Faça 
todas as delimitações que considerar perti- 
nentes: número mínimo e máximo de linhas 
(aproximados), concentração em poucos fa- 
tos, personagens, espaços, etc. 

produção de texto como t 
são de um texto narrativo, j 

i logo após a sensibilmçiio inicial. Mesmo que i 
j eknão esteja tão bom do ponto de vista da i 
j kannonia e da organização dos elementos, i 
I t o ímportante 6 que seja uma história, e não i 
: uma dissertação ou descrição. Acreditamos i 
/ que, por todo o conlato pr6vio com namati- i 
i vas que o aluno traz (na escola e fora dela), i 
1 essa estruturação narrativa mínima será al- j 
I" cadçada sem grandes dificuldades 
:. 

Para facilitar a organização do texto, so- 
licite que elaborem um esquema da escrita, 
indicando: 

b Quais os fatos centrais que serão narrados? 
b Em que sequência? 
b Eles estão localizados em que intervalo de 

tempo? (Minutos, horas, dias etc.) 
b Em que espaço(s) a história ocorre? 
b Quantas personagens a história apresenta? 

A intenção é que escrevam sobre um dia 
em que aconteceram fatos importantes. Rea- 
lizada a produção, discuta com eles se o que 
está representado realmente dá conta de tudo 
o que pensaram ou sentiram no momento de 
produzir o texto. 

Você pode, ainda, socializar as produções, 
solicitando aos estudantes trocarem seu texto 
com um colega. Após a leitura, o colega de- 
verá reescrever a história que leu, dando sua 
visão dos fatos. Mais uma discussão pode sur- 
gir desse processo, novamente refletindo sobre 
a diferença entre representação de aconteci- 
mentos, seja falando ou escrevendo. 



Exponha que, com os autores, também é 
assim. No caso deles, essa característica faz 
parte do exercício profissional. Há, em todas 
as situações, uma diferença entre a pessoa real 
que escreve e aquela voz criada para contar a 
história. Por mais fiel que seja o narrador, a his- 
tória constitui-se, portanto, de uma forma de 
representação de acontecimentos, mesmo que 
em sua base haja elementos reais. 

Roda de histórias 

Na sequência. propomos a organização 
de uma roda de histórias. Com base no tema 
"medo", peça que pesquisem narrativas e 
tragam-nas para a sala. E importante ressal- 
tar que o texto deve ser narrativo, portan- 
to estão excluídos, neste momento, textos 
de opinião, noticias, reportagens etc. sobre 
o assunto. Você também trará alguns textos 
(vamos indicar dois) e serão feitas leituras de 
algumas histórias. 

Sugerimos uma primeira leitura de cada 
texto (dependendo da extensão, selecione, 
aproximadamente, quatro textos para leitura, 
incluindo os dois já indicados), com o objetivo 
de entrar em contato com as histórias e resol- 
ver dúvidas de entendimento superficial, como 

vocabulário. Depois, faça uma leitura expres- 
siva para, emum terceiro momento, propor que 
cada um desses textos seja lido com outro foco: 
se era la pessoa, passar para 3", e vice-versa. 
Você pode pensar cm qucstões como: 

t Essa história ser contada em la  ou em 3. 
pessoa f a ~  diferença no enredo? Por que? 

t Em que essa escolha parece contribuir para 
o efeito geral do texto? Por quê? 

t Se a história fosse modificada e, em v e ~  de 
ser contada em Ia  pessoa (ou 39, fosse con- 
tada em 3"ou 19, que efeitos essa altera- 
ção poderia causar? 

O objetivo desta atividade é discutir os tra- 
ços característicos das narrativas com base nas 
habilidades de oralidade e escuta. Portanto, é 
importante que as histórias sejam lidas em voz 
altal de forma expressiva, e que a discussão se 
dê de maneira oral. 

Além disso, destaque a diferença entre: 

t a narrativa em 1" pessoa, quando qiiem 
narra vive os fatos; 

b a narrativa em 3"essoa, quando a voz que 
narra não vive os fatos, pelo menos não di- 
retamente. 

i Texto A 
i Fragmento de Noturno XX 

i Os olhos de Jonas piscaram maliciosas: - E ai. Silviano? ... Você continua aquele terrível Don Juan 
i de província'?,.. Eu me lembro das madmgadas em que você acordava todo mundo para contar deta- 1 
i Ihes da aventura que acabara de ter ... 

i Silviano nu: -Como se vocês fossem uns anjinhos ... 

i Bernardo apoiou Jonas: -Até que éramos, perto de vo cê... Mal conhecíamos uma menina, ela logo j 
j se encantava com essa voz macia, esse olhar lânguido, triste ... de quem ia 'morrer amanhã' ... Acho que j 
j você fazia o gênero poeta romântico do século XIX só para seduzir nossas namoradinhas ... 
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-Nem por isso fui feliz. Tive amores, sim. Muitos. Mas, amor mesmo, só tive uni. Falo de um gran- 
de amor, aquele grande amor que dá sentido a vida e que divide a gente em antes e depois. Esse, no meu 
caso, jaz morto e insepulto. Até hoje. 

Os outros pararam, curiosos. A mesa tomou-se uma ilha de siléncio em meio aos midos encapela- 
dos que a margeavam. Arnaldo semicerrava os olhos, vencido pelo torpor que lhe subia do corpo até 
a cabeça. 

LAURITO. Ilka B. Noturna XX. In: CAMPEDELLI. Sarnira Y. Noite no Iaverna. São Paulo: Atual, 1992. p. 77. (SCrie Oiitras 

Palavras). 

i Texto B 

Quanto a fantástica e, ao mesmo tempo, prosaica história que estou prestes a narrar, não espero e 
nem peço que me acreditem. Eu seria um louco consuniado se o esperasse em um caso como o presen- 
te, em que meus próprios sentidos rejeitam as evidências que se lhe apresentam. No entanto, não sou 
louco -e  nem tampouco sonho. Mas amanhã eu morro, e hoje me apraz aliviar a alma. Meu desígnio 
imediato é apresentar ao mundo de forma simples, sucinta e desprovida de comentários unia série de 
meros acontecimentos domésticos. Com suas consequências, tais eventos me aterrorizaram-me tortu- 
raram -me destruíram. Contudo, esforçar-me-ei por não os explicar. 

Para mim, os eventos mencionados pouco representam além do Horror - a muitos parecerão me- 
nos terríveis do que barrocos. Chegará o dia talvez, em que algum intelecto reduzirá minha quimera ao 
prosaico - um intelecto mais ponderado, mais lógico e bem menos excitável que o meu, incapaz de ver, 
nas circunstâncias que detalharei estupefato, mais do que uma trivial série de causas e consequências 
perfeitamente explicáveis. 

POE, Edgar Ogulo~>n~r i>  r olrti-or conro,r. Oganizarão e Lradução de Guilherme da Silva Braga. São Paulo: Hedra, 2008. p. 41. 

Criado o clima de suspense, peça que co- 
mentem os textos, indicando os que geraram 
mais medo e por quê. Solicite ainda que in- 
diquem se algum dos textos exibido trouxe a 
recordação de alguma história de terror co- 
nhecida (real ou imaginária) que gostariam de 
contar. Depois, sugira a mudança do foco e 
discuta com eles que efeito essa mudança po- 
deria causar no sentido do  texto. 

Para o texto A, no que diz respeito a es- 
colha pela narrativa em 3" pessoa, você pode 
destacar: 

b o aumento de curiosidade em ritmo mais 
lento, introduzindo o assunto amoroso, de 
forma natural e distraída, para, repentina- 
mente, informar que o amor de Silviano 
está "morto e insepulto"; 

b o reforço do  choque causado pela noticia 
"saída da boca" da personagem; 

b o forte apelo da ideia de "insepulto"; 
b a mudança no ritmo causada pela oscila- 

ção entre narrador e personagens (discurso 
direto); 

b a reação das demais personagens, vistas do 
prisma do  narrador. 



Para o texto B, no que diz respeito á esco- 
lha pela narrativa em 1"essoa. destaque: 

b o narrador fala de sua desgraça, de sua 
morte, algo vivido por ele mesmo, o que re- 
força a sensação de angústia do texto; 

b o narrador fala de um fato terrível, mas 
não conta quase nada de concreto sobre 
ele no texto (a não ser pelo fato de parecer 
"doméstico"); 

b a escolha lexical, que reforça o tom "tortu- 
rado" do narrador; 

b o narrador fala de repercussões futuras de 
sua situação, sem tê-la contado. Isso aguça 
a curiosidade do leitor. 

Nesse sentido, o texto A, em 3" pessoa, pa- 
rece envolver o leitor em um ritmo mais lento 

e indireto; já o texto B, em li, transmite toda a 
angústia do narrador-personagem, envolven- 
do o leitor em seus pensamentos e emoções de 
forma direta. 

Por fim, se houver tempo, selecione alguns 
livros de terror da biblioteca e exponha-os na 
sala, para que os alunos possam manuseá-los 
e escolher aquele que Ihes pareceu interessan- 
te. Solicite que anotem no caderno o nome 
da obra, do autor, da editora e o ano de pu- 
blicação. 

Faça leituras de alguns trechos em outras 
aulas, para que os alunos entrem em conta- 
to com os textos e leiam o livro, caso tenham 
interesse. Pode ser também uma estratégia ini- 
cial para a sugestão de uma leitura em casa. 

i Para você, professor1 

j Após toda essa discussão, faça uma síntese do conceito de foco narrativo, destacando a diferença i 
j entre autor e namador, bem como a distinção entre narrador em l a  ou pessoa. Reforce ainda que a j 
j escolha por um foco ou outro acarreta wmquênçias para o texto, mudando a maneira como os fatos j 
i são apresentados Nesse sentido, o narrador em 3&parece acompanhar os acontecimentos, a princípio, ! 
i de forma mais distante Já o narrador em Ia aproxima o leitor de seus pensamento$, sentimentos e ati- i 
: tndes, envolve-o de forma mais intensa e direta. 

.................................................................................................................. 

Estudo da língua 

Para os estudos mais especificamente gra- 
maticais, vamos propor atividades com dois 
temas: substantivo e adjetivo. É importante 
destacar que esses exercícios não têm a in- 
tenção de esgotar os assuntos. Você, profes- 
sor, em sua sala de aula, vai planejar quanto 
é necessário aprofundar e sistematizar os 
conceitos (bem como apresentar as classifi- 
cações). 

Nesse sentido, sua experiência, os materiais 
que produz, as aulas que prepara. bem como 
seu livro didático servem de apoio para orien- 
tar seu trabalho. O que vamos sugerir são ati- 
vidades produzidas com base nos textos vistos 
na Situação de Aprendizagem, introduzindo 
esses temas gramaticais de forma articulada 
com o que já está sendo estudado. 

Assim, para iniciar o conceito de substan- 
tivo, você pode usar os textos "A cigarra e a 
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formiga" e "Corpo e sociedade" (veja Roteiro 
para aplicação da Situação de Aprendizagem 
1). Retire deles os substantivos, deixando espa- 
ços para os alunos preencherem. Antes de fa- 
zerem o preenchimento, eles devem tentar ler o 
texto e observar o que é possível compreender. 

Será possível deduzir algumas informa- 
ções, pois as ações (verbos) e as características 
dos seres estão previstas nos textos. Mas não 
se pode ter certeza sobre o que se está falando, 
serão apenas hipóteses. 

Você pode, então, definir substantivos como 
essas palavras que nomeiam os seres, os sen- 
timentos, os desejos, as ideias, etc. Pode ain- 
da destacar que, nos textos que produzimos, 
orais ou escritos, os substantivos vão indicar 
os temas centrais que estão sendo abordados. 

Se achar adequado, faça o mesmo com ou- 
tros textos do livro didático, pois talvez você 
já tenha trabalhado esses textos de outra for- 
ma; nós vamos usá-los como referência, mas 
você pode substituí-10s. 

Na Situação de Aprendizagem 5 deste 
Caderno há o texto "Circuito fechado", de 
Ricardo Ramos. Você pode antecipá-lo neste 
momento e pedir aos alunos que, com base em 
um tema predeterminado, criem um texto se- 
melhante. O objetivo é perceber como podemos 
construir o sentido básico de um texto apenas 
com substantivos, uma vez que eles informam 
o tema central sobre o qual estamos falando. 

deve ter sido lido anteriormente, a ideia é 
retomar seu caráter de terror e suspense. 

Na análise que fizemos do narrador, foi 
dito que o fato de o texto ser narrado em 1" 
pessoa reforça o drama, pois ele fala que vai 
morrer, mas não conta de imediato o porquê. 
Agora vamos analisar os adjetivos e observar 
como eles contribuem para a atmosfera do 
conto. 

Você pode iniciar pedindo aos alunos que 
circulem no texto todas as palavras que ca- 
racterizam o narrador, mostrando seus sen- 
timentos. Em seguida, faça uma leitura do 
texto, sem as marcas adjetivas, e discuta com 
os alunos a falta que fizeram essas palavras ou 
expressões. 

Você também pode, antes de definir o con- 
ceito, propor um exercício usando uma ima- 
gem descritiva do livro didático. Selecionado 
o texto visual, peça para escreverem um pa- 
rágrafo, descrevendo o que veem e contando 
um pouco sobre suas impressões a respeito do 
texto. 

Outra opção é, com base em uma perso- 
nagem previamente selecionada, a produção 
de dois parágrafos: um que a descreve e outro 
que conta uma ação que fez, coerente com o 
perfil constmído. 

Esses exercícios podem ser usados para a 
constmção do conceito de adjetivo. Quando 
achar que os alunos compreenderam, você 
pode colocar a definição na lousa ou construir 
uma com eles, comparando com o que diz o li- 
vro didático ou a gramática. Você pode ainda 
ampliar os estudos, fazendo todos os exercí- 
cios complementares que julgar necessários. 

Para o estudo de adjetivos, vamos propor 
duas atividades. Primeiro, você pode ana- 
lisar o fragmento do texto "O gato preto", 
de Edgar Allan Poe, transcrito também na 
Situação de Aprendizagem 1. Como o texto 



SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 
CRIANDO UMA PERSONAGEM 

Nesta Situação de Aprendizagem serão Espera-se que, ao final da semana, o aluno 
apresentados os elementos narrativos perso- seja capaz de criar um pequeno texto narrati- 
nagem e enredo. O objetivo é que o aluno com- vo, no qual o enredo seja coerente com o perfil 
preenda que esses seres são constmídos, bem da personagem criada. 
como as histórias que vivem. 1 

I .................................................................................................................. 

i Tempo previsto: 6 aulas. 

Conteúdos e temas: elementos da narrativa: personagens e enredo; iinilisc oral de personagem de filnie; 
criação de perfil de personagem; escrita de narrativa, com basc no perfil da personagem; resumo de 
enredo: arlálise de  enredo; pronome. 

Competências e habilidades: arialisas personagem em narrativa escrita; resumir enredos; analisar mu- 
dança de  caráter de personagem em obra ciiicrnatográfica: comparar a mesma personagem eni narra- 
tiva e iilme: criar perfil de personagem e enredo. 

: Estratégias: fruiçào de filmes para posterior análise; çompara~ào de personagens construidas cm dife- : 
: rentes linguagens. 

i Recursos: filmes; livro didático: Caderno do Professor. 

j Avaliação: criação de perfil de personagem; produçào de narrativa coni base em perfil de personagem; j 
i resumo de enredo. 

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 2 

Para o desenvolvimento de habilidades de 
leitura, você pode ler um fragmento de ro- 
mance ou livro paradidático com descrição de 
uma personagem e solicitar aos alunos que a 
recriem em outra linguagem (um desenho, por 
exemplo). 

É possível também fazer o inverso e, a par- 
tir de um desenho ou trecho de a m e  que tenha 
sido adaptado de um livro, pedir aos alunos 
que escrevam, com base nas imagens, uma 
descrição da personagem. Depois, compare 

alguns textos produzidos pelos alunos com o 
original, destacando semelhanças e diferen- 
ças. Assim, eles serão estimulados a observar 
como, de um mesmo foco, pode-se desenvol- 
ver diferentes olhares. 

Como sugestão de referência para os alu- 
nos ilustrarem, vamos indicar um texto sobre 
um animal chamado "Irerê". Como poucos 
devem conhecê-lo, precisarão usar os elemen- 
tos presentes no texto para construir uma 
imagem. Providencie depois, se possível, ima- 
gens da ave ou peça aos alunos que busquem 
na intemet e tragam para a sala, para colar 
junto ao desenho feito. 
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.................................................................................................................. 

i lrerê 

: O Irerê tem esse nome porque, quando pia, parece que está dizendo i-re-rê. Mas é chamado também i 
: de marreca-piadeira, marreca-do-pará e marreca-viúva, pois ele é da família dos marrecos. E, como j 
j todo marreco, o irerê gosta de nadar, vive em bandos e faz ninho no meio da vegetação aquática. 

i O engraçado do irerê é que ele pode ser domesticado, se comportando como um cachorrinho: gosta i 
i de festinha na cabeça, anda solto no quintal e vai direitinho atrás do dono. E serve de cão de guarda i 
: também - quando chega algum estranho na casa, ele grita: Irerê! Irerê! Irerê! 

WElSS. Lnisc; MAIA, Pedra. IreE. In: Abe do zôo. Sâo Paulo: Cia. das Letrinhas, 1006. p.18. i 
.................................................................................................................. 

Você pode destacar do texto: 

b No primeiro parágrafo, quais as caracteris- 
ticas informadas, a família a que pertence, 
os diferentes nomes pelos quais é chamado 
e seus hábitos. Em seguida, solicite aos alu- 
nos que indiquem em que cada um desses 
grupos de informações pode auxiliar na 
descrição do animal. 

b Para o segundo parágrafo, faça o mesmo 
raciocínio. Pergunte aos alunos que tipo de 
informação nos é dada (no caso, há a com- 
paração com o comportamento de outros 
animais, o que nos leva a compreender que 
ele tem hábitos terrestres, é domesticável e 
é arredio a estranhos). 

Se achar oportuno, faça uma tabela: 

Com base nesses elementos, é possivel pensar 
em uma ilustração da aparência do animal, bem 
como um cenário adequado a seus hábitos. 

Analise da personagem 

Para o desenvolvimento de habilidades 
orais e de escuta, você pode ver com eles o 
filme Procurando Nemo, (direção de Andrew 
Stanton, Estados Unidos, 2003, livre). Após a 

projeção do filme, vocês podem analisar, oral- 
mente, como é a personagem Marlin. Você 
pode propor um quadro comparativo, ana- 
lisando como era a personagem no inicio do 
filme e como ela vai se transformando. Faça 
a análise com base em cenas que mostram a 
primeira fase e a fase final da transformação; 
comente as falas, os gestos, as roupas, as ex- 
pressões, as atitudes e demais elementos que 
julgar pertinentes. 



No caso desse filme, você pode destacar 
que a personagem Marlin, como qualquer 
outra, pode ser entendida como um ser in- 
ventado, mas que parece real, pois apresenta 
caracteristicas que a aproximam de seres 
reais ou imaginados por nós. Além disso, essa 
personagem torna-se ainda mais convincente, 
pois vive uma história que combina com sua 
personalidade. 

Dando continuidade ao estudo da perso- 
nagem, você pode, inicialmente, fazer uma sis- 
tematização do conceito, dizendo que se trata 
de qualquer ser (i~ive~itado, mas que parece 
real) que pratica a ação dentro de uma nar- 
rativa. É possível destacar também que essa 
figura apresenta traços físicos e psicológicos e 
que essas características interferem na forma 
como ela viverá sua história (como acontece 
com a personagem Marlin). 

Criação de personagem 

Depois. solicite aos alunos que criem uma 
personagem. Para tanto, selecio~ie imagens de 
pessoas em revistas; na sala, espalhe as ima- 
gens e peça que. em grupos, escolham uma. 
Oriente-os a discutir sobre quem seria essa 
personagem: suas caracteristicas, seus hábitos, 
sua idade, sua profissão. 

Para maior compreensão do enredo, vocè 
pode solicitar que os alunos resumam a histó- 
ria do filme e de outras narrativas curtas. Des- 
taque que a ordem dos acontecimentos deve 
ser respeitada e que, ao resumir, devem procu- 
rar os fatos que, efetivamente, fazem a história 
"andar". Não será elaborada uma sistematiza- 
ção do gênero resumo neste momento. Apenas 
será dada uma noção para que compreendam 
o conceito de enredo. Você pode propor o 
mesmo com outras narrativas do Caderno do 
Professor ou do livro didático. 

O esquema das intrigas 

Outra atividade que pode ser realizada para i 
o estudo de enredo é fazer com que percebam ' 
o seguinte esquema dentro das intrigas: i 

j situação inicial > conflito inicial > 
i aprofundamento do conflito > climax > j 
I resolução 
...................................................... 

Para exemplificar, vamos fazer uma análise 
da fábula que inicia a Situação de Aprendiza- 
gem 1 (veja Roteiro para aplicação da Situa- 
ção de Aprendizagem I). 

Feita a caracterização da personagem, eles b Situação inicial: o inverno chega e uma ci- 
devem desenvolver um enredo para ela. Po- garra está morta de fome, pois não traba- 
dem usar como referência a pergunta: alguém lhou durante o verão. 
com essas cnractrrísticaspoderia viver que tipo b Conflito inicial: a cigarra vai pedir comida 
de história? a formiga. 
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b Desdobramentos do conflito: a formiga e a 
cigarra discutem a situação. 

b Clirnax: a formiga anuncia que tem uma 
soluçào para o caso. 

b Desfecho: a formiga não dá comida para 
a cigarra, ironizando sua maneira de levar 
a vida. 

Escolha outra narrativa do livro didático 
e levante com os alunos esse esquema. Você 
pode ainda solicitar a eles que façam o mesmo 
com outras narrativas do livro. 

Em seguida, ge$a que elaborem uma histó- 
n a  curta~;coerent~$om -. o perfil da personagem 
que criaram. Estimule-os a construir o enredo 
em passos, indicando: 

1. Qual a ideia central da história que será 
contada? 

2. Essa ideia é coerente com o perfil da perso- 
nagem? 

3. Qual a situação inicial? 

4. Qual o conflito inicial? 

5. Qual sequência de acontecimentos ou con- 
flitos (pois se trata de texto curto) a histó- 
ria desenvolverá? 

6. Cada acontecimento está coerente com os 
traços da personagem? 

7. Qual o desfecho? -- 

I 8. A resolução estáloeLgt&om o periil da 
personagem'? 

Feito o esquema. peça que escrevam a pri- 
meira versão. Depois, você pode solicitar aos 
estudantes que troquem suas narrativas com 
um ou mais colegas, para que analisem se a 
história criada está coerente com o periil da 
personagem. Você também pode fazer as in- 
tervenções que julgar pertinentes. Socialize as 
histórias e discuta se elas estão coerentes com 
os perfis criados. 

Estudo da língua necessário aprofundar e sistematizar os con- 
ceitos (e apresentar as classificações). 

Nesta etapa propomos algumas ativida- 
des de construção do conceito de pronome. Vamos trabalhar o pronome em suas fun- 
Como já dissemos, esses exercícios não têm a ções principais: como elemento de retomada 
intenção de esgotar o assunto. Você, profes- ou antecipação ou como determinante de 
sor, em sua sala de aula, vai planejar quanto é substantivos. Não faremos, neste momento, 



outras classificações (possessivos, demo~isira- 
tivos, etc.). Se você achar oportuno, faça-as 
agora. 

Como elemento de retomada ou antecipa- 
ção, sugerimos: 

b faça um cxercicio com lacunas, todas a ser 
preenchidas por pronomes. Nesse caso, é 
claro, o texto permitirá a repetição do ter- 
mo, bem com a troca por um sinônimo, 
para citar as possibilidades mais comuns. 
Para rvitar as repctiçõcs, solicite que não 
usem a mesma palavra mais de uma vez no 
parágrafo. 

Neste momento, você pode concluir com 
eles que há elementos em um texto quc rcto- 
mam ou antecipam uma ideia ou informação, 
o que permite ao leitor compreender a men- 
sagem. Proponha muitos exercícios dessa na- 
tureza, destacando sempre que devem evitar 
repetir termos, para melhorar a artiçulaqão 
textual. 

Depois, para avançar no conceito de pro- 
nome, é importante comparar as substituições 
feitas por sinônimos e as feitas pelos pronomes 
Os alunos terão oportunidade de analisar que, 
dcntro dc um dado texto, os termos podem ser 
substituídos por meio de diferentes mecanis- 
mos É possível, por exemplo, trocar, sem perda 
de sentido, "casa" por um sinônimo como "re- 
sidência" ou "moradia", entre outras opções. 

Essas palavras, no cntanto, não podem substi- 
tuir outros substantivos de que não sejam sinô- 
nima$ pois não terão sentidos semelhantes. Já 
no caso dos pronomes, uma infinita quantidade 
de palavras pode ser substituída por um "ele" 
ou "ela". Assiiii, pode-se concluir quc uma das 
funções dos pronomes na Língua Portuguesa é, 
justamente, retomar ou antecipar informações 
que serão ditas no texto. 

Mais um aspecto: um si~iôiiimo já traz um 
sentido em si mesmo. No caso de um prono- 
me só faz sentido pela retomada ou anteci- 
pação de uma informação em um texto, mas 
faz pouco sentido sem o termo que retoma ou 
antecipa. 

Outra possibilidade de exercício é analisar 
fragmentos de textos, pedindo aos alunos que 
localizem todos os termos ou expressões que re- 
tomam ou antecipam informações. Se preferir, 
você pode especificar mais e solicitar que lo- 
calizem nos tcxtos apenas os termos que reali- 
zam essas funções, sem que tenham, em si, um 
sentido definido. 

Na sequência, você pode passar uma de- 
hii$Zo de pronome. Depois disso, é possível 
propor exercícios do livro ou da gramática. 
Se preferir, você já pode ampliar o conceito e 
demonstrar para os alunos, por meio da aná- 
lise de pequenos textos curtos e exemplos, que 
alguns pronomes não substituem nomcs, mas 
os determinam. 

A SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 
ILUSTRANDO A HISTÓRIA EM DOIS MOMENTOS 

Nesta Situação de Aprendizagem serão Espera-se que. ao  final da semana, o alu- 
apresentados os elementos narrativos tempo e no seja capaz de ilustrar dois momentos 
espaço. O objetivo é promover a compreensão de uma história. apresentando a mudali- 
desses conceitos como partes importantes para ça de ambiente, bem como a passagem de 
a construção do sentido de uriia narrativa. tempo. 



Linaua Portuauera - 5' série. l Q  bimestre 

i Tempo previsto: 6 aulas. 

i Conteúdos e temas; conceitos d e . t e m p ~ , s i s ;  reescrita de narrativa com base nos i 
j conceitos de tempo cronológico e tempo histórico; interpretação de narrativa por meio de imagem; j 
i análise de tempo e espaço em linguagem verbal e audiovisual; verbo e advérbio. 

j Competências e habilidades: alialisar passagem de tempo e mudança de espaço em iiarrativii escrita e j 
i em filme; comparar tempo e espaço em diferentes textos; reescrever narrativa: sistematizar os conceitos j 
i de tempo e espaço das narrativas; ilustrar narrativa. 

: Estratégias: reescrita de texto, com base na opção entre tempo cronológico e tempo Iiistórico; compa- j 
i ração de tempo e espaço construidos em diferentes linguagens. 

i Recursos: texto; conjunto de imagens, retroprojelor e transparências: dicionário de língua portuguesa; i 
: livro didático; aparelho de som, CD, televisão e DVD (ou video). 

: Avaliaqão: reescrita de narrativa; produçào de ilustraçâo para narrativa. 
.................................................................................................................. 

Roteiro para aplicação da Situação tempo cronológico, iniciado na infância do 
de Aprendizagem 3 narrador. 

Para iniciar, faça uma leitura do conto 
"Meu tio Jules", de Guy de Maupassant. Após 
a leitura, peça -.- aos ~ alunos ~~ que indiquem o~a l -  
mente marcas de passagem dotempo-e mu- 
dança iie espaço no texto. Depois, proponha 
qüe~tenfem, com base em elementos retirados 
do texto, situá-lo no tempo: O contoparece re- - 
tratar que época? Por quê? 

Após essa sondagem oral, passe para uma 
análise mais sistemática da progressão de tem- 
po e mudança de espaço. No conto, a passagem 
do tempo se dá de duas formas principais: no 
início, há um diálogo entre duas personagens, 
uma dizendo que, por causa da presença de 
um mendigo, recorda-se de uma história que 
gostaria de contar. Então ele passa a contar a 
história de sua família e o tempo passa crono- 
logicamente. No final, temos uma retomada 
do diálogo entre as personagens. 

Você pode destacar ainda o diálogo inicial 
e final, comentando que ali o narrador está 
no presente, em um tempo distante da histó- 
ria que vai contar. Já na narrativa propria- 
mente dita há várias marcas de passagem do 

É importante também que os alunos per- 
cebam, no meio da história do narrador, a 
história do tio Jules, que aparece na forma de 
Jlashbacks informativos sobre o que ele fazia 
enquanto o narrador crescia. 

Um Último ponto a salientar é o encontro 
dos tempos da história que ocorre quando a 
família reencontra o tio Jules. É como se ele 
saísse do "passado" e, repentinamente, entras- 
se no presente imediato da vida das persona- 
gens, quebrando toda a expectativa que elas 
tinham sobre seu retorno. 

Com relação ao espaço, você pode desta- 
car três aspectos: 

1. Onde está o narrador já adulto, no diálogo 
inicial e no final. 

- 

2. Onde vive o narrador e os espaços por 
onde passa tio Jules durante o crescimento 
do garoto. 

3. O espaço final, no cais onde ocorre o reen- 
contro da família com o tio. 



hlcu tio ,lulcs 

Um vel11o mendigo de barbas brancaspedia esmolas na rua. Para minha surpresa, meu omigo Davranche 
lhe deu cem souls, uma quontia alta. E assim explicou: 

- Um coitado como esse me lembra uma história, que me persegue a vida toda ... se você quiser ouvir, 
eu a contarei. 

Claro que querio! Então,foi isto que ouvi . .  

Minha família é originária do Havre e não era rica. Meu pai tinha um pequeno comércio e traba- 
lhava de manhã a noite; ganhava pouco. Eu tinha duas irmãs. 

Mamãe sofria muito com o aperto em que vivíamos e sempre tinha uma língua muito cmel para 
com papai. O pobre homem nada respondia, apenas se encolhia diante das broncas A submissão e a 
covardia dele sempre me magoaram profundamente. Mas era um garoto, não tinha o direito de opinar. 
Isso não impedia minha revolta, mas em silêncio. 

Economizávamos em tudo: nunca aceitávamos um jantar para não ter que retribuir, aproveitáva- 
mos os restos de comida para o dia seguinte, minhas irmãs costuravam as próprias roupas. Faziam-se 
cenas pavorosas por causa de botões perdidos ou calças rasgadas. 

Aos domingos, porém, íamos passear pelo cais, vestindo nossas melhores roupas. Meu pai usava 
casaca, minhas irmãs seguiam na frente, sorridentes. porque estavam em idade de se casar e assim 
tentavam atrair algum pretendente. Nunca me esquecerei do modo solene com que meus pais se com- 
portavam, nesses passeios de domingo. Era um ritual. Seguíamos até o porto e, diante dos enormes 
navios que vinham de terras distantes, papai repetia as mesmas palavras: 

- Hein? O que acha, querida? Já imaginou, se Jules estiver dentro de um desses barcos? Que surpresa! 
Meu tio Jules, irmão de papai, representava nossa Última esperança. Desde bebê eu ouvia falar do 

tio Jules. Ele havia usado sua parte do dinheiro que deveria ser de papai. 
Naquela época, para que a familia não se envergonhasse mais ainda, era costume enviar a ovelha 

negra para a América. Foi o que fizeram: embarcaram tio Jules num navio que ia de Havre para Nova 
York e, por um tempo, nada mais se soube dele. 

Porém chegou uma carta. Parece que meu tio Jules começou a negociar com não sei o que, e dizia 
juntar dinheiro. Em breve, pretendia recompensar a família. 

Claro que a noticia era ótima, a carta foi mostrada pela cidade inteira ... Em outra ocasião, um ca- 
pitão disse a papai que tio Jules havia alugado uma loja ampla e que estava enriquecendo. 

Uma segunda carta chegou, dois anos depois da primeira. Dessa vez, tio Jules dizia de uma viagem 
para a América do Sul, atrás de um ótimo negócio, e que provavelmente ficaria alguns anos sem enviar 
noticias. Mas afirmava que voltaria rico. 

Com efeito, durante dez anos não se teve notícias de tio Jules. Por isso, nos passeios dominicais, 
papai sempre vinha com aquela alegre possibilidade. Era como se tio Jules pudesse aparecer no convés 
e, acenando um lenço, trazer-nos o mais rico dos futuros. 

Por aquela época, minha irmã mais nova estava com 20 anos, a outra, 26. Não se casavam, e isso 
era outro motivo de desgosto para meus pais. 

Afinal, apareceu um pretendente para a mais nova. Era um empregado de banco, sujeito trabalha- 
dor, embora não fosse rico. Tenho a certeza de que a carta do tio Jules, exibida certa noite, apressou a 
decisão do rapaz em marcar a data do casamento. 

A familia combinou que, após o casamento, todos iríamos fazer uma pequena viagem até Jersey. 



Jersey era a excursão ideal para os pobres. É uma ilha próxima a Havre, mas pertence à Inglaterra. 
Dá a pretensão de que se visitou terra estrangeira. Todos concentramos os maiores esforços para que 
a viagem fosse inesquecivel ... Como realmente acabou sendo. 

Embarcamos num vapor. O mar estava liso como uma mesa de mármore verde. Viamos a costa 
distanciando-se. Estávamos tão orgulhosos com nossa aventura! Meu pai. especialmente. Sua casaca 
brilhava, e o cheiro de benzina, que sempre era usada para tirar as manchas, ficou marcado na minha 
lembrança. 

Acontece que papai viu, ali no convés, dois ingleses oferecendo ostras para duas senhoras elegantes. 
Um marinheiro sujo e maltrapilho abria as conchas e as entregava aos cavalheiros. 

Papai achou aquilo tudo de muito bom gosto e consultou minha mãe, sobre comerem ostras. 
Mamãe temia pela despesa. Afinal3 fez algumas reservas: 
-Tenho medo de que embrulhem o estòmago. Ofereça algumas às meninas. Não muitas, que podem 

ihes fazer mal. Ah, quanto a Joseph, não há necessidade. Os meninos não devem ser assim tão mimados. 
Apesar de achar injusto, não tive como reclamar. Então permaneci ao lado de mamãe, enquanto 

papai foi até o marinheiro junto com niinhas irmãs. Eu o ouvi pedir as ostras. Tentou mostrar como 
deveriam comê-las e acabou derrubando a água da concha sobre o casaco. 

- Desastrado! - reclamou mamãe. 
Mas logo entendi que alguma coisa afetava meu pai. Deixou minhas irmãs e o genro comendo as 

ostras e se aproximou de nós. Murmurou: 
- Estranho ... É extraordinário como aquele marinheiro que abre as ostras se parece com Jules. Se 

eu não soubesse que ele anda pela América do Sul, diria que é ele. 
- Você está louco! - disse mamãe. -Essa ostra já está lhe fazendo mal. 
-Não, querida. Vá você mesma lá perto e olhe ... 
Mamãe disfarçou um pouco e se aproximou do marujo. Voltou ao nosso encontro, indignada. 

Ordenou a papai: 
V á  pedir informações ao  capitão. Creio que é ele mesmo. Seja discreto, só falta esse patife cair nos 

nossos braços, agora! 
Acompanhei meu pai no encontro com o capitão. Conversaram um pouco sobre amenidades e afi- 

nal papai se mostrou interessado pelo marinheiro, que lhe parecia familiar. Entâo ouvimos: 
- É um velho vagabundo francês que encontrei na América no ano passado e a quem repatriei - 

disse o capitão. A o  que me parece, tem parentes no Havre, mas não quer voltar para junto deles. pois 
lhes deve dinheiro. Chama-se Jules ... Parece que chegou a fazer fortuna na América, mas o senhor bem 
se vê a que ficou reduzido. 

Meu pai ficou pálido, suas mãos tremiam ... Voltamos até onde estava mamãe e lhe demos a má 
noticia. 

- Que faremos, que faremos? d i z i a  papai, transtornado. 
Mamãe respondeu rapidamente: 
- É preciso afastar as meninas. Já que está a par de tudo, Joseph, vá chamá-las. É preciso tomar 

cuidado para que nosso genro nada perceba. 
-Que catástrofe! - meu pai parecia desesperado. 
- Bem que eu desconfiava que aquele gatuno não ia fazer coisa que prestasse! - mamie estava fu- 

riosa. - Como se fosse possível esperar algo de bom de um Davranche! 
Meu pai passou a mão pela testa, como fazia quando ouvia as terríveis broncas da  esposa. 
Mamãe abriu a bolsa e tirou de Ia uma moeda de cem souls. Enfiou a moeda em minha mio, 

dizendo: 



-Vá pagar as ostras, Joseph. Só falta agora esse mendigo nos reconhecer! Que belo espetáculo no 

i navio! Vamos para o outro lado, para que esse homem não se aproxime de nós! 
i Fiz o que ela mandava. Disse as minhas irmãs que mamãe as chamava e, voltando-me para o ma- 
! rinheiro, perguntei quanto lhe devíamos. Tive vontade de acrescentar "meu tio" a frase, mas não o fiz. 
: Ele respondeu: 

-Dois francos e cinquenta. 

j Estendi-lhe a moeda e peguei o troco. 
j Olhei bem para aquela pobre mão de marinheiro, toda enmgada, e olhei fixamente seu rosto, um 
j rosto envelhecido, gasto, triste, abatido, enquanto dizia comigo mesmo: "É meu tio, irmão do papai, 
: meu tio!". 
: Dei-lhe dez souls de gorjeta. Agradeceu-me: 

Q u e  Deus o abençoe, meu rapazinho! 

i Havia em sua voz a entonação do pobre que recebe esmola. Imaginei se na América não teria men- 
i digado. 
i Quando entreguei o troco a minha mãe, ela se espantou: 

-Ele cobrou três francos? ... Não é possível! 
-Dei-lhe dez souls de gorjeta. 

j Que assombro o de mamãe! Criticou entre dentes, para não despertar atenção: 
-Você está louco, loseph! Dar dez souls para aquele homem, para aquele mendigo! 

! Pois bem, a viagem chegava ao h. A ilha de Jersey estava próxima. Antes de descer do navio, tive 
: o impulso de ver uma ultima vez meu tio, mas o marinheiro havia desaparecido. Sem dúvida. o desgra- 

j çado descera ao fundo do porão onde morava. 

j Na volta, meus pais pegaram outro navio, para não correrem o risco de encontrarmos tio Jules. 
! Meu amigo Davrache olhoufixamerrre para mim, guardou a carteira rio bolso e deu um sorriso triste. 
i arires de concluir 

-Nunca mais vi o irmão de meupui! E aí esrú o motivo por que, às vezes, você me verá darido esmolas 

j de cem souls aos velhos vagabundos. 

: MAUPASSANT, Guy. Mcu tio lules. In: KUPSTAS, Mircia. Conros de rodos or contos. São Paulo: Solesiana. 2006. p. 51-55. : 

Tempo cronológico e tempo psicológico 

Aprofundando a análise temporal das nar- 
rativas, apresente as duas distinções básicas 
de tempo: o cronológico e o psicológico. Para 
tanto, analise o texto de Maupassant desta- 
cando dois pontos: o diálogo inicial e final e a 
narrativa propriamente dita. 

Pelos diálogos, fica claro ao  leitor que o 
que virá a seguir é uma lembrança de uma 
das personagens e, portanto, pode ser com- 
preendido como algo que não está aconte- 
cendo naquele momento. h um conjunto de 
fatos organizados em sua mente. 

Nesse sentido, o começo e o final do  conto 
caracterizam-se como tempo cronológico, e 
a história principal como tempo psicológico. 
Isso porque o trecho inicial situa as persona- 
gens em um momento da  ação que será "inter- 
rompido" pela história que será contada e que 
está apenas dentro da cabeça da personagem. 
Assim, a história principal é um longo trecho 
psicológico dentro d a  história, que é muito 
pouco desenvolvida. 

É possível também analisar a história 
contada pela personagem de outro modo: 
ela talvez seja, como dissemos, u m  grande 
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tempo psicológico rememorado; mas pode 
ser também vista internamente, deixando 
um pouco de lado o diálogo inicial. Nesse 
caso, há dentro dela uma série de marcas 
de passagem de tempo cronológico, que pode 
ser compreendido como interior a própria 
história. Exercício de produrão escrita 

~ ~ 

Você pode perguntar aos alunos: Como exercício de produção escrita, sugi- 
ra o seguinte: eles deverão continuar o conto, 

1.  Se pensarmos que a história se dá como com mais um parágrafo, de modo a expres- 
uma lembrança, quanto tempo ela dura? sar o que o narrador inicial da história pode 
(Acreditamos que alguns minutos, o tem- ter pensado com base na história que ouviu. 
po que alguém leva para contar uma his- Nesse caso, estarãq exercitando o tempo psi- 
tória para outra pessoa.) cológico. 'i - 

2. Se pensarmos nela, considerando os anos 
que se teriam passado na vida da perso- 
nagem, quanto tempo ela dura? (Ela dura 
anos, pois vai desde os primeiros anos de 
vida da personagem até o momento em 
que, ainda garoto, mas, um pouco mais 
velho, ele e sua família reencontram o 
tio.) 

> 
1 Após a leitura e si8 eomenthog faça a i 

sistematimgio; cara&effm o di816go irúcial e I 
j &ai como tempo cronológico, que deve ser j 
j compreendido cud tempo memdveí, que ! ,, : .. vai. desde marcas da '&aojo$la'huii~&à~.a~',,,i 
Ii ; s ê @ ~ s  de -a &~tNi , , .é~p~gt&e:n~ :o i 
$. 

t &&$'tadas ("dias dq&$',:,Pnir nir&&& S+ .. i 
. . , .  , i g*eya, etc.). . , ' ,  . . ' . , i . . , - , i  , ,  , . ...,, .: , .  . c  

: . .; : p s i c o ~ ~ ~ , i P o r ~ a , ' + & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  .-."i 
j .,:breS@o da menteou'& ~ s e f i ~ e ~ t ~ : & e j m $ t ~  ' < 
i ~ .$&apersonagemor id~ .~~aa~i . ,~~u ie~@, ,  '! . 
:,::iiò mundo í ~ @ ~ d q . ~ h  &$f~$utAvÈl,,. &.for- '':i . . j :. ma precisa, p~r .~i?utaS &oras.' ' " :!.< ., , 'i::, .: 

. . . ., 
::. . , : '!.:' .. , w ~ ~ ~ i t ~  an~&,r,.a)l~apde&~pza~&;. : 
j sobre o tio aprcicntar uma série de marcas 
j de rcmpo cronoló~~co, ela aparece no con- i 
: to como um fla.4 da memória da persona- : 
: gem, caracterisando-se, portanto, em toda a 

Eles podem também fazer outro parágra- 
fo com a continuação da conversa, mas, nesse 
caso, sem se preocuparem em demonstrar o 
que as personagens pensam ou sentem,-- 
tando-se,a.narrar suas ações. Nessa opção, o 
tempo exercitado será o  cronológico^ 

Você pode, se achar conveniente, dividir 
a classe para que uma parte faça a conti- 
nuação cronológica e a outra a psicológica. 
Realize um sorteio e entregue um papel para 
cada aluno, indicando qual a opção dele. O 
importante é que ele não revele aos colegas 
se fará a continuação cronológica ou psico- 
lógica. 

Depois que tiverem terminado, selecione 
alguns trabalhos para analisar. Leia o texto 
para a sala e peça que discutam que tipo de 
tempo foi desenvolvido. Faça as intervenções 
que julgar necessárias aos comentários deles. 
Você também pode fazê-los trabalhar com 
trechos previamente selecionados do livro di- 
dático. 

Passando para o aprofundamento da aná- 
lise espacial das narrativas, você pode iniciar 
com a leitura do fragmento do texto Alice no 
pais das maravil/ias, de Lewis Carroll. 



i Fragmento de Alice nopais das rnaravilhas 

Alice estava começando a se cansar de ficar sentada ao lado da irmã à beira do lago, sem ter nada 
para fazer: uma ou duas vezes ela tinha espiado no livro que a irmã estava lendo, mas o livro não tinha 
desenhos. nem diálogos. "E de que serve um livro", pensou Alice, "sem desenhos ou diálogos?". Assim 
ela ficou pensando consigo mesma (da melhor maneira possível, pois o dia quente a fazia se sentir 
muito soiiolenta e estúpida) se o prazer de fazer uma corrente de margaridas valeria o esforço de se 
levantar e colher as margaridas, quando de repente um Coelho Branco de olhos cor-de-rosa passou 
correndo perto dela. 

Primeiramente, faça uma leitura do texto. 
Depois, peça aos alunos que pesquisem os 
termos desconhecidos no dicionário; então. 
façam uma nova leitura. Se achar pertinente, 
retome com eles a história como um todo, re- 
sumindo seus acontecimentos principais. 

Em seguida, exponha que você vai desta- 
car o espaço nesse trecho; para tanto, parta do 
tema central da cena (a garota Alice está ente- 
diada e de repente vê o coelho branco) e dis- 
cuta como os elementos espaciais contribuem 
para a sensação de tédio do texto (a menina 
aparece na cena cansada e sentada; espia um 
livro sem figuras que está nas mãos da irmã; 
estava calor e isso deixa a garota com sono). 
Destaque ainda que os elementos indicados 
devem conduzir a escolha de imagens para a 
ilustração, bem como as cores, postura das 
personagens etc. 

Questão importante: 

O espaço ou ambientação deve ser reco- 
nhecido como todo elemento ligado ao con- 
texto da açâo de uma narrativa. Assim, não 
só as marcas geográficas, mas também figuri- 
nos, objetos ou qualquer outro elemento que 
faça parte do "cenário" da história devem ser 
compreendidos como elementos espaciais. 

Após a discussão, oriente-os para produzir 
uma ilustração para o trecho lido, a ser produ- 
zida em duplas ou trios. Eles devem estar atentos 
aos elementos espaciais destacados no trecho, 
procurando transmitir, por meio das imagens, a 
sensação de tédio que cerca a cena e a repentina 
aparição do coelho branco nesse contexto. 

É importante salientar que o trecho apenas 
sugere que Alice dormiu, mas não afirma. Por- 
tanto, não deve ser dado realce afirmativo a essa 
ação. Se o grupo achar pertinente. nem precisa 
representar o coelho, pois o que interessa aqui 
é construir a atmosfera para sua aparição e não 
sua presença propriamente dita. 

Use o mesmo procedimento com este outro 
trecho de Alice no pais das maravilhas, solici- 
tando nova ilustração. Neste segundo caso, 
destaque do texto: 

b a intensidade da discussão entre Alice e a 
Rainha; 

b o movimento das cartas sobre Alice: 
b as folhas que caem sobre seu rosto, como 

as cartas de baralho; 
b a menina no colo da irmã, no mesmo lugar 

do inicio, mas agora com o vento soprando. 
Esse é o ponto central da nova ilustração, 
pois mostra a garota no mesmo cenário. 

Deve-se ressaltar que o objetivo central 
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da nova ilustração é recolocar a personagem homònimo produzido pela Disney (dire- 
no mesmo lugar, mas agora modificado: ela ção de Clyde Geronimi, Wilfred Jackson e 
está com a cabeça no colo da irmã, e acaba de Hamilton Luske, Estados Unidos, 1951, li- 
acordar de um pesadelo. Além disso, há o ven- vre). Analise o espaço das duas cenas com 
to que sopra e as folhas caindo em seu rosto. os alunos, destacando as soluções encon- 

tradas pelos animadores para transmitir as 
Depois que tiverem feito os desenhos, se mesmas sensações que eles tentaram passar 

achar oportuno, passe os trechos do filme com suas ilustrações. 

.................................................................................................................. 

i Vragrnentu de Alicc no pais dus t~~urrrvilhus 

"Que o júri considere o seu veredicto", disse o rei pela vigésima vez naquele dia. 
"Não, não!", disse a Rainha. "A sentença primeiro ... depois o veredicto." 
"Mas que tolice!", disse Atice em voz alta. "Que ideia de ter a sentença primeiro!" 
"Cale-se!". disse a Rainha, vermelha de raiva. 
"hTão me calo!". disse Alice. 
"Cortem a cabeça dela!", gritou a Rainha com toda a força dos pulmões. Ninguém se moveu. 
"Quem se importa com vocês?", disse Alice (ela tinha chegado ao seu tamanho normal a essa 

altura). "Vocês não passam de um baralho de cartas!" 
Quando acabou de dizer essas palavras, todo o baralho se ergueu no ar, e as cartas caíram voando 

sobre ela. Alice deu um gritinho, meio de medo e meio de raiva, e tentou afastá-las debatendo-se, mas 
se descobriu deitada na margem do lago, com a cabeça no colo da irmã, que gentilmente afastava umas 
folhas mortas que tinham caído das árvores e vindo esvoaçar sobre o seu rosto. 

CAKROLL, Lewis. Alice wo pois (ias iiiiiiiiv;llios. 'Tradu(áo de Rosaura Eichrnberg Porto Alegre: L&PM, 2007. p.168-169. 

F:studo da língua 

Para complementarmos a análise de tempo 
na narrativa, consideramos oportuno iniciar 
o estudo dos conceitos de verbo e advérbio, 
indicadores temporais por excelência. Como 
sondagem, é possível, com base em algum 
fragmento de texto da própria Situação de 
Aprendizagem ou do livro didático, perguntar 
aos estudantes onde estão as marcas de passa- 
gem do tempo em uma narrativa. 

Se indicarem tanto os verbos como os advér- 
bios ou expressões adverbiaiq mesmo que não 
os nomeiem dessa fomla, você pode dividir os 
termos indicados em dois grupos> colocando 
verbos de um lado e advérbios de outro. 

Justifique a divisão, explicando que, de um 
lado, serão colocados os marcadores tempo- 
rais que variam no presente, passado e futuro 
(caso dos verbos). Já na outra coluna serão in- 
cluídos os que não variam, independentemen- 
te do contexto. 

Para aprofundar, divida os termos em dois 
blocos' nomeando cada um ("verbos", de um 
lado. e "advérbios" do outro). Focalizando ape- 
nas nos verbos, avance perguntando o que 
mais esses termos indicam. Vá anotando na 
lousa o que os alunos disserem (se falarem de 
pessoa, que indica uma ação ou estado, enfim, 
veja o que são capazes de perceber). 

Faça, depois, para que eles copiem no 



































D c' SITUAÇAO DE APRENDIZAGEM 1 
UEM CONTA A HISTÓRIA? 

aw 

ieitura e hoáiise de Textos 

Terto A 
A cigarra e a formiga 

A cigarra, rendo cantado por todo o veráo, encontrou-se muito desprovida quando o 
vento frio chegou: iiáo tinha nenhum pedacinho de mosca ou verme. 

Ela foi chorar de fome na casa de sua vizinha, a formiga, suplicando que lhe emprestasse 
algum gráo para sobreviver até a próxima estaçáo. 

- Eu lhe pagarei, disse a cigarra, antes de agosto, palavra de animal, tudinho e com juros. 
A formiga náo costuma emprestar, eis o seu menor defeito. 
- O que você fazia no veráo? Disse ela a cigarra. 
- Eu cantava; por favor, não fique irritada. 
-Você cantava? Então já sei: Agora dance! 

L*\ 'ON'IAINt. [,tibula rradiiiiii,~ r a d ~ ~ r , x i ~  do l r ~ i i i ? s .  Uispolih,cl riii: 

çIirrp: i l i i ? ~ ~ .  Mcmudara.comi2004!friI~1I~I1~~~~~~I1~ri>1~r~inr~ Arr.m ;ni: 15 jan. ?IlllY. 

Texto B 

Gilberta adora dançar, sai todas as sextas-feiras para ir ao forró perto de sua casa. No 
forró aproveita para saber das novidades da semana, pôr o papo em dia. Os dias em que seu 
amigo Pedro também aparece, ela dança muito mais, pois ele é um bailarino e tanto - diwm 
que Pedro dança "melhor" que Gilberta. Com Pedro, Gilberta percebe que inventa movimen- 
tos, fica mais leve e mais solta na pista de dança. Um dia, ela levou um xale para o forró e os 
dois criaram uma dança usando o xale. Nos dias em que Pedro náo está, ela acaba dançando 
com pessoas que conhece pouco, com as próprias amigas, e náo vê tanta graça no que faz. 

MARQGES, lrabcl A. Corpo c socirdad;. In: h4URRIE. Zulrika F. (Coord.l. L i ~ z ~ z ~ ~ , n p o l r i i ~ u ~ i ~ r .  linfriiii rrfrnncriin. 

riliicni20 a i i i ~ i i c ~ t ~ d ~ ~ ~ ~ @ ~ J ~ i < ~  - livro do esriidanie: Frisiiio Fiioilamriinl. Erasilia: MEC!lncp, 2002. p. 53. 

1. a) Aponte semelhanças entre a fábula A cigarra e aformigu e a história de Gilberta. 



b) Após as discussóes feitas em sala, anote o que você compreendeu sobre as quatro primeiras pa- 
lavras da lista a seguir. Leia o significado da quinta palavra para relembrar. 

Personagem: - - 

Enredo: 

Tempo: 

-- 

Foca narrativo: Dizemos que ~foco narrativo estd em 1"pessoa quando quem conta é umapersonagem 
queparticipa cla açdo e que está em Jpessoa quando quem conta é uma voz que nríoparticipa da ação. 

2. Analise o texto A cigarra e a formiga de acordo com as indicaçóes a seguir, relembrando o signi- 
ficado das palavras da lista da atividade anterior. 

O foco narrativo está em la ou 3- pessoa? 

f 
Quais sáo as personagens? 

Há marcas de passagem de tempo na história? Quais? -- 

Em quanto tempo parece que a história se passa? 

O que sabemos sobre os espaços em que as personagens vivem suas açóes? - 

4 



Produçáo escrita 

Você vai escrever uma breve história, a partir do seguinte tema: "um fato que nunca vou es- 
quecer". Escolha um fato bem importante de sua vida, que você lembre com detalhes. 

Para facilitar sua produçáo, faça primeiro um esquema - uma espécie de esqueleto - para seu 
texto. No esquema, você deve apontar, de forma bem geral, as informações que seráo solicitadas. 
Elas scrviráo de base para sua produçáo final. 

1. Esquema de produção textual 

a) Quais os acontecimentos mais importantes que você vai contar? Coloque-os na sequência em 
que aparecerá0 em seu texto. 

b) Os acontecimentos que você vai contar se passaram em que intervalos de tempo? Minutos, 
horas, dias? 

c) Em que espaço sua história acontece? Casa, rua, um lugar isolado ou outro qualquer? 

d) Quantas personagens a história apresenta? Descreva-as. 

2. Com o esquema pronta+roduza a versáo final de sua história em seu caderno. 

3. Após a produçáo do texto, responda: você acha que seu texto representa tudo o que viveu ou 
sentiu naquele momento? Explique. 

4. Leia as definiçóes a seguir. 
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Aiboc p a  que a i a  uma obra (pode ser um texto, um livro inteiro, uma fotogratia, um desenho, etc.) 

Narrador: figura inventada que narra uma história. 

Agora responda: quem é o autor de sua história? E o narrador? 

5. Observe essa imagem. Que sensaçáo ela provoca? Descreva o que você está vendo, apontando, 
com o máximo de detalhes, os elementos que provocam essa sensaçáo. 

6. Leia o texto a seguir, procurando identificar o sentimento que o autor quer que seu leitor sinta. 
Ele é parte de um conto chamado O Gato Preto. 

Leitura e Análise de Textos 

Quanto à fantástica e, ao mesmo tempo, prosaica história que estou prestes a narrar, 
não espero e nem peço que me acreditem. Eu seria um louco consumado se o esperasse em 

6 
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um caso como o presente, em que meus própios sentidos rejeitam as evidências que se lhe 
apresentam. No entanto, náo sou louco -e  nem tampouco sonho. Mas amanhá eu morro, 
e hoje me apraz aliviar a alma. Meu desígnio imediato é apresentar ao mundo de forma 
simples, sucinta e desprovida de comentários uma série de meros acontecimentos domés- 
ticos. Com suas consequências, tais eventos me aterrorizaram - me torturaram - me des- 
truíram. Contudo, esforçar-me-ei por náo os explicar. 

Para mim, os eventos mencionados pouco representam além do Horror - a muitos 
parecerá0 menos terríveis do que barrocos. Chegará o dia talvez, em que algum intelecto 
reduzirá minha quimera ao prosaico - um intelecto mais ponderado, mais lógico e bem 
menos excitável que o meu, incapaz de ver, nas circunstâncias que detalharei estupefato, 
mais do que uma trivial série de causas e consequências perfeitamente explicáveis. 

POE. Edili hllan. O Gam P r m  cor i i ro~  ronroi. Orgaiiizasão r Tradusáo de Guilherme dz Silv:a Braga São P.iulo: Hcdra. ZOOR. )i. 41 

7. Responda às questóes, a partir da leitura que você fez do fragmento do conto. 

a) Que sentimento você acha que o autor quis provocar em seu leitor? Explique. 

b) Escreva as palavras que o autor usou para provocar esse sentimento em seus leitores. 

c) O texto é narrado em Ia ou 3"essoa? 

/ 
d) Ewreva um trecho do texto que comprove que sua resposta à pergunta anterior é correta. 
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Leitura e Análise de Textos - Conto 

Noturno XX 

Os olhos de Jonas piscaram maliciosos: - E aí, Silviano? ... Você continua aquele ter- 
rível Don Juan de província? ... Eu me lembro das madrugadas em que você acordava todo 
mundo para contar detalhes da aventura que acabara de ter ... 

Silviano riu: - Como se vocês fossem uns anjinhos ... 
Bernardo apoiou Jonas: -Até que éramos, perto de você ... Mal conhecíamos uma 

menina, ela logo se encantava com essa voz macia, esse olhar lânguido, triste ... de quem ia 
'morrer amanhá" ... Acho que você fazia o gênero poeta romântico do século XIX só para 
seduzir nossas namoradinhas ... 

(...I 
- Nem por isso fui feliz. Tive amores, sim. Muitos. Mas, amor mesmo, só tive um. 

Falo de um grande amor, aquele grande amor que dá sentido à vida e que divide a gente 
em antes e depois. Esse, no meu caso, jaz morto e insepulto. Até hoje. 

Os outros pararam, curiosos. A mesa tornou-se uma ilha de silêncio em meio aos ruí- 
dos encapelados que a margeavam. Arnaido semicerrava os olhos, vencido pelo torpor que 
lhe subia do corpo até a cabeça. 

LKRIIO,  IUa B. Nnriirnu .W. Iii: CAMI>EDELLI. Saiiiira Y. iIloite iur mi,r.r~~o. 

Sio Paulo: Arual, 1992 p. -7 ( ie r ie  Ourns Pa lav iu j .  

8. Reúna-se com seus colegas, formando pequenos grupos, e discuta com eles as questões a seguir. 

a) Essa história é contada em la ou 3" pessoa? 

b) Sublinhe as palavras que podem indicar que o autor deseja que seu leitor sinta medo, depois as 
transcreva nas linhas a seguir. 

C) O autor da história escolheu um tipo de foco narrativo. A escolha do autor fez diferença na 
maneira como a história é contada? Por quê? 
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e) Se a história fosse modificada e nattada pot outta voz dentro do texto, que tesultado(s) essa 
mudança poderia causar? - 

I. Se puder, vá ao laboratório de informática da escola, pesquise na internet sobre "histórias de 
terror" e encontre uma narrativa que cause sensaçáo de medo. Depois, escreva essa história em 
seu caderno. Se náo tiver acesso ao computador, peça a alguém de sua família que conte uma 
história de medo que conheça. Você deve ouvi-la e fazet uma versáo escrita para ela. 

2. Você também pode procurat em seu livro didático se há um texto com essas características. Se 
houver, anote as páginas em seu caderno. 

3. Em casa, ensaie uma fotma de ler o texto que causará ainda mais medo em seus colegas de 
classe. 

Oralidade 

1. Em classe, leia a história de medo que você ensaiou em casa. Sua leitura deve reforçar o terror 
que a histótia já causa. Depois, a classe vai votar na leitura de que mais gostou. A partir desse 
texto, você discutirá com seus colegas as seguintes questões: 

Quem é o narrador da história? 

Esse narrador é a personagem principal, outra personagem ou é apenas uma voz que conta a história? 

2. Vamos imaginar que a história que vocês escolheram seja contada pelo protagonista (a persona- 
gem principal). Discuta com seus colegas: se vocês econtassem a mesma narrativa a partir do E 
olhar de outra personagem, a história ficaria diferente? Explique. Anote as condusóes da discus- 
sáo em seu caderno. 

/ 
Estudo da língua 

1. Leia o texto a seguir e veja se consegue compreendê-lo sem as palavras que faltam. 

c-> 

R 
A cigarra e a formiga 

A .................... tendo cantado por todo o veráo, encontrou-se muito desprovida 
quando o ................. frio chegou: náo tinha nenhum pedacinho de ..................... ou 

Ela foi chorar de ..................... na casa de sua vizinha, a .................... suplicando que 
.................... lhe emprestasse algum ................ para sobreviver até a próxima 
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- Eu lhe pagarei, disse a ..................... antes de agosto, palavra de .animal, tudinho e 
com juros. 

A ..................... náo costuma emprestar, eis o seu menor defeito. 
- O que você fazia no ..................... ? - Disse ela à ...................... 
-Eu cantava; por favor, náo fique irritada. 
-Você cantava? Entáo já sei: Agora dance! 

2. Fica difícil compreender a fábula sem as palavras que faltam, náo é mesmo? Entáo preencha os 
espaços vazios para conipletá-Ia. Se for preciso, consulte o texto completo que está no começo 
deste Caderno. 

3. Você usou palavras diferentes para preencher os espaços, mas elas têm a mesma finalidade no 
texto. Pensando nisso, marque a resposta que indica essa finalidade: 

a) dáo nome aos seres que existem na história. 

b) indicam qualidades desses seres. 

4. Na fábula, há algumas palavras destacadas que têni uma &aiidade comum no texto. Marque 
qual é essa finalidade: 

a) dáo nome aos seres que existem na história. 

b) indicam qualidades desses seres. 

5. As palavras que você usou para completar o texto chamam-se subsrantivos; as que estão desta- 
cadas, adjetivos. Complete as frases: 

a) Substantivos sáo palavras que servem para 

b) Adjetivos sáo palavras que servem para _ 

Para finalizar, o professor vai escrever no quadro, com a ajuda da classe, a definiçáo completa de 
adjetivo e sirbstantivo. Copie as definições em seu caderno. 

1. Anote os exercícios sobre "substantivos" e "adjetivos", do livro didático, indicados pelo profes- 
sor. Faça-os em seu caderno. -- 

2. Releia a história de Gilberta e analise-a, de acordo com as indicações a seguir. 

Texto analisado: A história de Giberta 
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O foco narrativo está em 1 % ~  3' pessoa? 

Quais são as personagens? 

Quanto tempo a história parece representar? 

Há marcas de passagem de tempo na história? Quais? 

O que sabemos sobre os espaps em que as personagens vivem suas açóes? 

3. Procure em seu livro didático uma narrativa em 1' pessoa e outra em 3"essoa. Anote um tre- 
cho que comprove suas escoihas. 

Nome do texto escolhido e de seu(sua) autor(a): 

Exemplo de narrativa em 1"essoa: 

Nome do texto escolhido e de seu(sua) autoda): 

Exemplo de narrativa em 3" pessoa: 

\ 

1. Procure em um dicionário o sentido da palavra n a u .  Anote no espap a seguir. -- 
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2. Em sala, você apresentará suas anotações para seus colegas e eles apresentará0 as deles. 
Discutam e anotem a definiçáo que o grupo c o n s i k  mais clara. I 

3. Os grupos apwentaráo suas definiçóes para toda a o pEofessor anotará as defini- 
çóes na lousa. Após discutirem as  semeihanças e & i ,  v d s  devem auxiliá-lo na 
constmçáo de uma definiçáo narrativa que pareça mais &a p a  a maioria dos grupos. 

SITUAÇAO DE APRENDIZAGEM 2 
CRIANDO UMA PERSONAGEM 

Leitura e Análise de Textos 

Irerê 

O Irerê tem esse nome porque, quando pia, parece que está dizendo i-re-rê. Mas é 
chamado também de marreca-piadeira, marreca-do-pará e marreca-viúva, pois ele é da fa- 
mília dos marrecos. E, como todo marreco, o irerk gosta de nadar, vive em bandos e faz 
ninho n9meio da vegetação aquática. 

O engraçado do irerê é que ele pode ser domesticado, se mmportando como um i 
cachorrinho: gosta de festinha na cabeça, anda solto no quintai e vai direitinho atrás do I 
dono. E serve de cáo de guarda também - quando chega algum estranho na casa, ele 
grita: Irerê! Irerê! Irerê! 

WEISS, Luiri; MALA, I'edro Irrr*. 1n:Abi-domo. iiii Paulo: Ci.1. dar Lrrrinlias. LOOb. p I R .  

a) O "irerê" é uma ave, provavelmente desconhecida por você. Seu professor vai discutir com a 
classe quais as características do animal fornecidas pelo texto e as características do lugar em que 
ele parece viver. Anote as palavras que chamaram sua atençáo na descriçáo do bicho e do lugar 
onde vive, o seu háhitat. 

12 
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. Características do ''ire&'': 

Características de seu hábitat: 

b) A partir das características da ave e do local, faça, em seu caderno, uma ilustraçáo dela em seu 
hábitat. 

2. Seu professor selecionou uma narrativa de seu livro didático. Anote o nome da história, do 
autor, o(s) número(s) da(s) página($ onde está e, após a leitura, indique todos os seres que rea- 
lizam alguma açáo dentro do texto, as chamadas personagens". 

3. Após as explicaçóes de seu professor sobre o conceito de personagem, crie uma definiçáo, com 
suas palavras. pp 

4. Vocês váo criar uma personagem. Para tanto, seu professor mostrará algumas figuras de pessoas. 
Formando um grupo com alguns colegas, escolham uma das imagens, observem-na com aten- 
çáo e discutam: 

* Quais sáo suas características físicas? 

Quais podem ser seus hábitos? 

Qual parece ser sua idade? p- 

\ 
= Qual pode ser sua profissáo? 

5. Partindo das explicaçóes dadas pelo professor, analise a fábula A cigarra eaformiga, apresentada 
na Simaçáo de Aprendizagem 1, de acordo com as questóes a seguir. 

Texto analisado: A cigarra e a formiga 

* Como a fábula começa? 
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Por que as duas personagens principais entram em conflito? 

- - 

Que fatos acontecem como consequência do conflito inicial? 

Em que momento o conflito chega a seu ponto mais alto? 

Como o conflito entre as personagens é resolvido? 

Produçáo escrita 
I 1. A partir da personagem criada na atividade 4, você deve produzir uma narrativa curta, coerente i 

com a personagem. Para facilitar a produçáo, primeiro responda às perguntas a seguir. Depois, : 

em seu caderno, tendo como base o esquema organizado a partir das respostas dadas para as 
questóes, faça a versáo final de seu texto. 

* Nome do texto a ser produzido? 

* Como a história da sua personagem vai começar? 
r I I 

Por que e com quem a personagem vai entrar em conflito? 

Que fatos acontecerá0 em consequência do conflito inicial? 

Em que momento o conflito chegará a seu ponto mais alto? 

Como o conflito entre as personagens será resolvido? 

Estudo da vngua 

1. No trecho abaixo, circule todas as palavras que foram usadas para substituir o nome "irerê". 

O irerê pertence à família dos marrecos. Ele também recebe outros nomes, como marreca-pia- 
deira, por exemplo. Essa ave é fácil de ser domesticada. Quando ela vive com as pessoas, costuma 
comportar-se como um cachom'nho. O animalgosta de agrados e defende a casa quando chega um 
estranho, piando i-re-rê, i-re-rê. 

I a) Observe as palavras que você circulou. Anote-as na tabela. 

14 
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b) Separe as palavras que você anotou nas colunas adequadas. 

Palavra que dá nome do animal 

Palavras que podem ser usadas para Palavras que, além de substituir irerê, podem 
substituir ou retomar a palavra irerê ser usadas para substituir qualquer nome 

Palavras usadas para substituí-Ia 

2. Leia as sentenças a seguir. 

irerê 

a) Joáo gosta muito de viajar, pois é um garoto cheio de vitalidade. 

b) O cachorro "Panqueca" também gosta muito de viajar, pois é um animal companheiro e cheio 
de energia. 

c) Joáo gosta muito de viajar; ele é cheio de vitalidade. 

d) O cachorro "Panqueca" também gosta muito de viajar; ele é um animal companheiro e cheio de 
energia. 

3. Releia as sentenças, observando: a palavra "garoton retomou "Joáo"; a palavra "animal" retomou 
"cachorro Panqueca"; já a palavra "ele" pode retomar tanto um como o outro. 

Sabendo para que a palavra "ele" foi usada nos textos, leia a frase abaixo e marque se ela está 
correta ou náo. 

\ 
A palavra "e1e"fazparte de um grupo depalavras ah língua chamarias 'pronomes': termos que, 

entre outrasjùnFóes, podem substituir vários tipos de outras palavras já ditas, retomando-as. 

Correta ( ) Incorreta ( ) 

4. A partir das atividades que acabou de fazer e das explicaçóes dadas pelo professor, escreva, com 
suas palavras, o que significa dizer que uma palavra é um pronome. 
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PESQUISA EM GRUPO 

1. O professor vai auxiliar você e seus colegas a encontrar duas definiçóes de "prono- 
me" no livro didático ou em uma gramática normativa da Língua Portuguesa (ou outra 
fonte que o professor indicar). Leia as duas, discuta com seus colegas e anote semeihanças 
e diferenps entre as elas. 

Semelhanças entre as duas definições de "pronome": 

Diferenças entre as duas definiçóes de "pronome": 

Oralidade 

1. O professor exibirá um filme, para análise de personagens. Após o término, escoiha algumas per- 
sonagens e discuta com seus colegas: 

Quais eram os traços das personagens escolhidas no inicio do filme? Suas falas, expressões, roupas, 
atitudes? 

Houve mudança nesses traços no decorrer do filme? Por quê? 

Como as personagens ficaram após as mudanças? 

\ .  1. Verifique a imagem do "Irerê". 
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Aponte diferenças e semelhanças entre seu desenho e a aparência reai da ave e de seu hábitat. 

DIFERENÇAS: 

SEMELELANÇAS: .~ - 

2. A partir de ilustraçáo do livro didático, que será indicada por seu professor, escreva uma descri- 
çáo da personagem escolhida para análise. 

a) A descriçáo que você fez é coerente com as açóes que a personagem pratica na história? Com- 
,prove, copiando um trecho do texto. 

3. Para análise de personagem, vocês assistiram a um f h e .  Em seu caderno, reconte o que acon- 
tece na história, destacando os dez fatos principais na ordem em que acontecem no filme. Limi- 
te-se a recontar os fatos que envolvem a personagem principal. 

4. Anote os exercícios sobre "pronomes", do livro didático, indicados pelo professor. Faça-os em 
seu caderno. - 

@o SITUAÇAO DE APRENDIZAGEM 3 
ILUSTRANDO A HISTÓRIA EM DOIS MOMENTOS 

\ 

Leitura e Análise de Textos 

Meu tio Jules 

Guy de Maupassant 

Um velho mendigo de barbas brancas pedia esmolas na rua. Para minha surpresa, meu 
amigo Davranche lhe ~ ' P U  c m  souls, uma quantia alta. E assim aplicou: 

- Um coitado como esse me Lembra uma história, que mepersegue a vida to da... se você 
quber ouvir, ar a contarei. 
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Claro que queria! Entáofoi isto que ouvi ... 
Minha família é originária do Havre e não era rica. Meu pai tinha um pequeno comér- 

cio e trabalhava de manhã à noite; ganhava pouco. Eu tinha duas irmás. 

Mamãe sofria muito com o aperto em que vivíamos e sempre tinha uma língua muito 
cruel para com papai. O pobre homem nada respondia, apenas se encolhia diante das 
broncas. A submissáo e a covardia dele sempre me magoaram profundamente. Mas era um 
garoto, não tinha o direito de opinar. Isso não impedia minha revolta, mas em silêncio. 

Economizávamos em tudo: nunca aceitávamos um jantar para não ter que retribuir, 
aproveitávamos os restos de comida para o dia seguinte, minhas irmás costuravam as pró- 
prias roupas. Faziam-se cenas pavorosas por causa de botóes perdidos ou calças rasgadas. 

Aos domingos, porém, íamos passear pelo cais, vestindo nossas melhores roupas. Meu 
pai usava casaca, minhas irmás seguiam na frente, sorridentes, porque estavam em idade de 
se casar e assim tentavam atrair algum pretendente. Nunca me esquecerei do modo solene 
com que meus pais se comportavam, nesses passeios de domingo. Era um ritual. Seguía- 
mos até o porto e, diante dos enormes navios que vinham de terras distantes, papai repetia 
as mesmas palavras: 

- Hein? O que acha, querida? Já imaginou, se Jules estiver dentro de um desses barcos? 
Que surpresa! 

Meu tio Jules, irmão de papai, representava nossa última esperança. Desde bebê eu 
ouvia falar do tio Jules. ELe havia usado sua parte do dinheiro que deveria ser de papai. 

Naquela época, para que a família não se envergonhasse mais ainda, era costume en- 
viar a ovelha negra para a América. Foi o que fizeram: embarcaram tio Jules num navio que 
ia de Havre para Nova York e, por um tempo, nada mais se soube dele. 

Porém chegou uma cana. Parece que meu tio Jules começou a negociar com náo sei o 
que, e dizia juntar dinheiro. Em breve, pretendia recompensar a família. 

Claro que a notícia era ótima, a carta foi mostrada pela cidade inteira ... Em outra oca- 
sião, um capitão disse a papai que tio Jules havia alugado uma loja ampla e que estava en- 
riquecendo. 

Uma segunda carta chegou, dois anos depois da primeira. Dessa vez, tio Jules dizia de 
uma viagem para a América do Sul, atrás de um ótimo negócio, e que provavelmente fica- 
ria a l e n s  anos sem enviar notícias. Mas afirmava que voltaria rico. 

Com efeito, durante dez anos não se teve notícias de tio Jules. Por isso, nos passeios 
dominicais, papai sempre vinha com aquela alegre possibilidade. Era como se tio Jules 
pudesse aparecer no convés e, acenando um lenço, trazer-nos o mais rico dos futuros. 

Por aquela época, minha irmã mais nova estava com 20 anos, a outra, 26. Não se ca- 
savam, e isso era outro motivo de desgosto para meus pais. 

Afinal, apareceu um pretendente para a mais nova. Era um empregado de banco, su- 
jeito trabalhador, embora náo fosse rico. Tenho a certeza de que a cartá do tio Jules, exibi- 
da certa noite, apressou a decisão do rapaz em marcar a data do casamento. 

A família combinou que, após o casamento, todos iríamos fazer uma pequena viagem 
até Jersey. 
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Jersey era a excursão ideal para os pobres. É uma ilha próxima a Havre, mas pertence 
à Inglaterra. Dá a pretensão de que se visitou terra estrangeira. Todos concentramos os 
maiores esforços para que a viagem fosse inesquecível ... Como realmente acabou sendo. 

Embarcamos num vapor. O mar estava liso como uma mesa de mármore verde. Vía- 
mos a costa distanciando-se. Estávamos táo orgulhosos com nossa aventura! Meu pai, es- 
pecialmente. Sua casaca brilhava, e o cheiro de benzina, que sempre era usada para tirar as 
manchas, ficou marcado na minha lembrança. 

Acontece que papai viu, ali no convés, dois ingleses oferecendo ostras para duas senhoras 
elegantes. Um marinheiro sujo e maltrapilho abria as conchas e as entregava aos cavalheiros. 

Papai achou aquilo mdo de muito bom gosto e consultou minha mãe, sobre comerem 
ostras. 

Mamáe temia pela despesa. Afinal, fez algumas reservas: 

-Tenho medo de que embrulhem o estômago. Ofereça algumas L meninas. Náo 
muitas, que podem Ihes fazer qal. Ai, quanto a Josepb, náo há necessidade. Os meninos 
náo devem ser assim táo mimados. 

Apesar de achar injusto, náo tive como reclamar. Entáo permaneci ao lado de mamáe, 
enquanto papai foi até o marinheiro junto com minhas irmás. Eu o ouvi pedir as ostras. 
Tentou mostrar como deveriam comê-las e acabou derrubando a água da concha sobre o 
casaco. 

- Desastrado! - reclamou mamáe. 

Mas logo entendi que alguma coisa afetava meu pai. Deixou minhas irmás e o genro 
comendo as ostras e se aproximou de nós. Murmurou: 

- Estranho ... É extraordinário como aquele marinheiro que abre as ostras se parece 
com Jules. Se eu não soubesse que ele anda pela América do Sul, diria que é ele. 

-Você está louco! - disse mamãe. -Essa ostra já está lhe fazendo mal. 

-Não, querida. Vá você mesma lá perto e olhe ... 
Mamãe disfarçou um pouco e se aproximou do marujo. Voltou ao nosso encontro, 

indignada. Ordenou a papai: 

-Vá pedir informaçóes ao capitáo. Creio que é ele mesmo. Seja discreto, só falta esse 
patife cair nos ossos braços, agora! 

Acompanh 1 i meu pai no encontro com o capitão. Conversaram um pouco sobre ame- 
nidades e afinal papai se mostrou interessado pelo marinheiro, que lhe parecia familiar. 
Entáo ouvimos: 

- É um velho vagabundo francês que encontrei na América no ano passado e a quem 
repatriei - disse o capitáo. -Ao que me parece, tem parentes no Havre, mas não quer vol- 
tar para junto deles, pois Ihes deve dinheiro. Chama-se Jules ... Parece que chegou a fazer 
fortuna na América, mas o senhor bem se vê a que ficou reduzido. 

Meu pai ficou pálido, suas máos tremiam ... Voltamos até onde estava mamáe e lhe 
demos a má notícia. 

- Que faremos, que faremos? - dizia papai, transtornado. 

Mamáe respondeu rapidamente: 
19 
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- É preciso afastar as meninas. Já que está a par de tudo, Joseph, vá chamá-las. É pre- 
ciso tomar cuidado para que nosso genro nada perceba. 

- Que catástrofe! - meu pai parecia desesperado. 

- Bem que eu desconfiava que aquele gatuno náo ia fazer coisa que prestasse! - mamãe 
estava furiosa. -Como se fosse possível esperar algo de bom de um Davranche! 

Meu pai passou a máo pela testa, como fazia quando ouvia as terríveis broncas da esposa 

Mamãe abriu a bolsa e tirou de lá uma moeda de cem soulr. Enfiou a moeda em minha 
mão, dizendo: 

-Vá pagar as ostras, Joseph. Só falta agora esse mendigo nos reconhecer! Que belo espe- 
táculo no navio! Vamos para o outro lado, para que esse homem náo se aproxime de nós! 

Fiz o que ela mandava. Disse às minhas irmás que mamãe as chamava e, voltando-me 
para o marinheiro, perguntei quanto lhe devíamos. Tive vontade de acrescentar "meu tio" 
à frase, mas não o fiz. Ele respondeu: 

- Dois francos e 'cinquenta. 

Estendi-lhe a moeda e peguei o troco. 

Olhei bem para aquela pobre mão de marinheiro, toda enrugada, e olhei fixamente 
seu rosto, um rosto envelhecido, gasto, triste, abatido, enquanto dizia comigo mesmo: "É 
meu tio, irmão do papai, meu tio!". 

Dei-lhe dez soulr de gorjeta. Agradeceu-me: 

- Que Deus o abençoe, meu rapazinho! 

Havia em sua voz a entonaçáo do pobre que recebe esmola. Imaginei se na América 
náo teria mendigado. 

Quando entreguei o troco à minha máe, ela se espantou: 

- Ele cobrou três francos? ... Náo é possível! 

- Dei-lhe dez soulr de gorjeta. 

Que assombro o de mamáe! Criticou entre dentes, para não despertar atenção: 

-Você está louco, Joseph! Dar dez soulr para aquele homem, para aquele mendigo! 

Pois bem, a viagem chegava ao fim. A ilha de Jersey estava próxima. Antes de descer do 
navio, ive o im ulso de ver uma última vez meu tio, mas o marinheiro havia desapareci- F . P  do. Sem dúvida, o desgraçado descera ao fundo do porão onde morava. 

Na volta, meus pais pegaram outro navio, para não correrem o risco de encontrarmos 
rio Jules. 

Meu amigo Davranche olhou fixamente para mim, guardou a carteira no bolro e deu um 
sorriso triste, antes a'e concluir: 

- Nunca mais vi o i&o de meu pai! E aí  estd o motivo por que, à( vezes, você me verá 
dando esmoia de cem souls aos velhos vagabunh.  

MAUPASSiWT, Gu). h4rii rio Ju!es. ln: ICUPSTIIS, Mircia. 
ionra! de todm o, iunroi. Sáo Paiilo: Ediron S.11i~i~ri.i. 200í;. p. j l L i 5 .  
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1. Responda em seu caderno às questóes a seguir: 

a) Indique os principais acontecimentos do texto Meu tio Jules, na ordem em que aparecem na 
história: 

b) A história divide-se em duas: as falas inicial e final entre o narrador e Davranche e a história do 
tio de Davranche (chamado Jules). Como podemos perceber essa mudança no texto? 

c) Circule, no texto, todas as marcas de passagem de tempo. 

d) Quanto tempo parece durar a história do tio Jules? Justifique sua resposta dando uma expli- 
caçáo. 

e) Quanto tempo parece durar a conversa entre o narrador e Davranche? Justifique sua resposta. 

f) Tendo em vista que a família de Davranche esperou anos pela volta do tio, que elemento da 
narrativa parece estar destacado nessa história! 

g) Quanto mais o tempo passava, mais a família de Davranche preocupava-se com dinheiro. Copie 
uma passagem do texto que comprove esta afirmaçáo. 

h) Você considera a família de Davranche orgulhosa! Comente sua resposta a partir de elementos 
retirados do texto. 

i) Há diferentes espaços dentro dessa narrativa. Onde está Davranche já adulto, no começo e no 
final da história? 

j) Onde vive o garoto? 

k) Por quais espaços tio Jules passa durante o crescimento do garoto? 

I) Qual é o momento mais dramático da história! Em que espaço ele ocorre? 

2. Após você analisar o texto Meu tio Jules, responder aos exercícios e acompanhar as explicaçóes 

d~ 
professor, anote o que entendeu sobre: 

a) tempo cronológico nas narrativas: 

b) tempo psicológico nas narrativas: 

3. Seu professor indicará uma narrativa para leitura. Você deverá ler a história, observando se nela 
predomina o tempo psicológico ou cronológico. Escolha o tipo de tempo que você considera 
predominante e explique, comentando o texto. 
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4. Observe a ilustraçáo 1 

a) A imagem do garoto destaca o tempo psicológico ou cronológico? Explique. 

b) E a imagem da garota, bem como sua fala? Explique. 

Observe a ilustração 2. 



A personagem está vivendo um momento de tempo psicológico ou cronológico? Explique. 

6. Tendo como base o que aprendeu nas Situaçóes de Aprendizagem 1, 2 e 3, resuma, a seguir, o 
que compreendeu sobre as características dos textos narrativos. 

Características dos textos narrativos: 

7. Tendo como base seu resumo, circule, na lista de textos narrativos abaixo, os que você já leu. 

Conto. 

Fábula. 

Conto de fadas. 

Crônica. 

Narrativas de terror. 

Narrativas de mistério. 

Narrativa de aventuras. 

História em quadrinhos. 

Produção escrita 

1. No final da narrativa Meu tio Jules, o narrador volta a falar com seu amigo Davranche, que lhe 
contou a história de seu tio Juies. Não sabemos o que o narrador pensou sobre o que ouviu. 
h m  seu caderno, crie mais um parágrafo, de continuação da história, para expressar o que o 
narrador poderia ter pensado ao ouvi-la. 

2. Leia os fragmentos a seguir. 

Fragmento 1 

"Alice estava começando a se cansar de ficar sentada ao lado da irmá à beira do lago, sem 
ter nada para fazer: uma ou duas vezes ela tinha espiado no livro que a irmá éstava lendo, 
mas o livro não tinha desenhos, nem diálogos. 'E de que serve um livro', pensou Alice, 'sem 
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desenhos ou diálogos?' Assim ela ficou pensando consigo mesma (da melhor maneira pos- 
sível, pois o dia quente a fazia se sentir muito sonolenta e estúpida) se o prazer de fazer 
uma corrente de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as margaridas, quando 
de repente um Coelho Branco de olhos cor-de-tosa passou correndo perto dela." 

CARROLI.. Icivis. ,4Iii.i. iiu pn?i ctd: ui»inrni,~/hni.'rradu~no de Rolaura Eiihiiiherg. Porco Alsgrs: L<Srl'M. 2007. p. 11-12~ 

Fragmento 2 

.1 "Que o júri considere o seu veredicto", disse o rei pela vigésima vez naquele dia. 

I 1, "Náo, náo!", disse a Rainha. "A sentença primeiro ... depois o veredicto." 

"Mas que tolice!", disse Alice em voz alta. "Que ideia de ter a sentença primeiro!" 

"Cale-se!", disse a Rainha, vermelha de raiva. 

"Náo me calo!", disse Alice. 

"Cortem a cabeça dela!", gritou a Rainha com toda a força dos pulmóes. Ninguém se 
moveu. 

"Quem se importa com vocês?", disse Alice (ela unha chegado ao seu tamanho nor- 
mal a essa altura). "Vocês náo passam de um baralho de cartas!" 

Quando acabou de dizer essas palavras todo o baralho se ergueu no ar, e as cartas caí- 
ram voando sobre ela. Alice deu um gritinho, meio de medo e meio de raiva, e tentou 
afastá-las debatendo-se, mas se descobriu deitada na margem do lago, com a cabeça no 
colo da irmã, que gentilmente afastava umas folhas mortas que tinham caído das árvores e 
vindo esvoaçar sobre o seu rosto. 

CAKROLL, Lewir. Abct no pai, d,,~ ~i,;iniiiiiim. Traduua dr i(asaun Ei i l i~nhr ig .  I'oiro Alc~rc:  L&l'M. 2007. plbR-169. 

PESQUISA INDMDUAL. 
~ ~ ~ - 

Após a leitura dos fragmentos de Alice no pak dar maravilhas, você deve circular as 
palavras desconhecidas, pesquisá-Ias no dicionário e anotá-las em seu caderno. 

1. Seu professor vai analisar os dois fragmentos de Alice nopah dar maravilhas. Depois das dis- 
cussóes, em pequenos grupos, em folha avulsa, vocês farão duas ilustraçóes, uma para cada 
fragmento. 

O objetivo principal da atividade é mostrar a passagem de tempo. Entáo, nos desenhos, é pre- 
ciso que fique claro que Alice principia seu sonho no Fragmento 1 e acorda no 2. 



2. Reflitam e respondam em seu caderno. 

O que, no primeiro desenho, pode indicar que ela está começando a sonhar, porque estava entediada? 

O que, no segundo desenho, pode indicar que ela acorda abruptamente de um pesadelo e se vê 
de novo ao lado da irmã, no mesmo lugar de antes! 

3. Em grupos, escolham um conto de fadas (por exemplo, Branca de Neve ou Cinderela) e discu- 
tam uma versáo para ele. Depois, individualmente, você deve escrever, em seu caderno, uma 
versáo para a história. 

4. Circule todas as palavras que indicam a passagem do tempo na versáo do conto de fadas que 
você escreveu e responda em seu caderno às questóes a seguir: 

a) Observe as palavras circuladas. Quanto tempo parece que durou a história? Explique. 

b) A passagem do tempo ficou coerente com as coisas que aconteceram com a personagem? O 
tempo indicado foi suficiente para que tudo acontecesse? Explique. 

c) Você usou tempo cronológico? Em caso afirmativo, cite uma passagem que comprove sua afir- 
maçáo. 

d) Você usou tempo psicológico? Em caso afirmativo, cite uma passagem que comprove sua afir- 
mação. 

Estudo da língua 

Volte à atividade 1 de Leitura e amMIke de textos, letra c. Nessa atividade, você circulou, no 
conto Meu tio Jules, todas as palavras que marcavam a passagem do tempo. 

Em grupo e com auxílio do professor, separe-as de acordo com as categorias previstas na tabela 
a seguir. 

Palavras ou expressóes do texto 
que indicam tempo e variam 

no presente, passado ou futuro 
L, 

Palavras ou expressões do texto 
que indicam tempo e náo variam 
no presente, passado ou futuro 
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I 
PESQUISA EM GRUPO 

1. Seu professor vai orientá-lo a procurar os temas "verbos" e "advérbios" no livro didá- 
tico ou outra fonte de consulta que ele indicar'você deverá ler as definiçóes dos dois 
termos, discutir com seus colegas e escrever, com suas palavras, o que entendeu. 

1. Volte à tabela preenchida na atividade anterior. De acordo com as definiçóes pesquisada, quais 
delas sáo verbos e quais são advérbios? 

2. Novamente consultando um material indicado pelo professor, escreva, com suas palavras, a 
definição de Modo Indicativo. 

a) Crie seis exemplos de frases no Modo Indicativo. 
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b) Seu professor indicará um texto do livro didático para que você anote os verbos empregados no 
Modo Indicativo. 

3. Seu professor vai explicar como funciona o Presente, o Pretérito Perfeito e o Pretérito Imperfei- 
to do Indicativo. Anote o que compreendeu de cada definiçáo. 

4. Qual a diferença de uso entre Pretérito Perfeito e Imperfeito do Indicativo? 

5. Anote os verbos conjugados no Pretérito Perfeito e no Imperfeito do Indicativo nos textos do 
livro didáticos indicados pelo professor. 

6 .  Complete, no quadro, a conjugaçáo do verbo "amar" no Presente, Pretérito Perfeito e Pretérito 
7 Imperfeito do Modo Indicativo. 

1 Presente Pretérito Perfeito I Pretérito Imperfeito 

Eu amo k Eu amei 

1 TU amavas 

1 Ele 1 Ele amou 1 I 
I 1 Nós 

I vós amais I I I 
I Eles I 1 Eles amavam 1 



7. Complete, nos quadros, a conjugação dos verbos "ser" e "ir" no modo e nos tempos deter- 

Verbo Ser - Modo Indicatim 

Verbo Ir - Modo Indicativo 

Pretérito Perfeito 

Nós íamos 

Há semelhanças entre as conjugações dos verbos "ser" e "ir" nos tempos do Indicativo que você 
conjugou? Circule-as. 

Como podemos saber se é o verbo "ser" ou "ir"? 

1. O professor vai passar uma cena de filme. Discuta com seus colegas como ocorre a passagem do 
tempo na cena apresentada. 

28 
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2. Circule, no Fragmento 1 de Alice no país das maravilhar, todos os elementos que indicam pas- 
sagem de tempo. Depois, discuta com seus colegas quanto tempo parece passar no trecho. 

O tempo predominante nesse fragmento é cronológico ou psicológico? Discuta com seus colegas. 

3. Circule, no Fragmento 2 de Alice no país d a s  marauihas, todos os elementos que indicam pas- 
sagem de tempo. Depois, discuta com seus colegas quanto tempo parece passar no trecho. 

O tempo predominante n w e  fragmento é cronológico ou psicológico? Discuta com seus colegas. 

1. Observe a ilustraçáo a seguir. 

VIVA!!! 

a) Que tempo predomina nesse momento vivido pelas personagens? O cronológico ou o psicoló- 
gico? Explique. - - 

2. Anote o texto, o autor e a página que seráo indicados pelo professor. Em casa, copie as palavras 
que indicam passagem de tempo na história. Depois, analise se o tempo que predomina é o 
cronológico ou o psicológico, selecionando dois trechos do texto que leu. 
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TEXTO: I 
AUTOR: 

PÁGINA(S): 

Trecho 1: 

- 

Trecho 2: - 

a) Por que você escolheu o Trecho I ?  Ci 
b) Por que você escolheu o Trecho 2? 

CARROLL. Lewis. Alice no oafí das maravilhas. Tducáo de Kosaura Eichenberg. I 
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SITUAÇAO DE APRENDIZAGEM 4 
PROCURANDO TEXTOS NARRATIVOS NA BIBLIOTECA 

Leitura e Anáiise de Textos 

O homem que entrou no cano 

Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio incomodava-o a estreiteza do tubo. 
Depois se acostumou. E, com a água, foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia 
barulhos familiares. Vez por outra um desvio, era uma seçáo que terminava em torneira. 

Vários dias foi rodando, até que mdo se tornou monótono. O cano por dentro náo era 
interessante. 

No primeiro desvio, entrou. Vozes de mulher. Uma criança brincava. Ficou na torneira, 
à espera que abrissem. Entáo percebeu que as engrenagens giravam e caiu numa pia. A sua 
volta era um branco imenso, uma água Iímpida. E a cara da menina aparecia redonda e gran- 
de, a olhá-lo interessada. Ela gritou: "Mamáe, tem um homem dentro da pia". 

Náo obteve resposta. Esperou, mdo quieto. A menina se cansou, abriu o tampáo e ele 
desceu pelo esgoto. 

RRANL>KO, Ignário de Loyola. O homein que enrrnu no cano. 
Cnd~iii~~rproibidnr. 10. ed. São Pa,ilo- Global, 2004. 

1. Agora leia a Situaçáo A. 

Em uma sala de aula de Língua Portuguesa, de 7" série, após a leitura do texto "O ho- 
mem que entrou no cano", a professora solicitou que os alunos comentassem o que essa 
situaçáo poderia ilustrar na vida deles. Ela disse "claro que, literalmente, ninguém entra 
pelo cano, mas, em alguns momentos, pode ser interessante fazer uma viagem diferente, 
náo?". Uma aluna deu a seguinte resposta: "Professora, isso náo tem nada a ver. Ninguém 
entra por um cano, só baratas". 

a) Na leitura feita pela garota, como ela compreendeu o texto? 
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b) Os comentários da professora foram levados em conta na resposta da garota? Explique. 

c) Você considera que o texto O homem que entrou no cano foi escrito para provocar nossa imagi- 
naçáo? Por quê? 

d) Se o texto procura provocar nossa imaginaçáo, a garota leu-o de forma coerente? Explique. 

Um earoto estava muito chateado com uma simacá0 de sua vida. Ele tinha brimdo com - - 
alguns colegas e o pessoal estava pegando no seu pé. Assistir às aulas no colégio estava um 
inferno, estava com uma vontade enorme de sumir, desaparecer. 

Para se distrair, depois que chegou em casa, resolveu ler um texto que tinha lhe chama- 
do atençáo pelo título "O homem que entrou no cano". Ele achou a história ótima e teve 
vontade de entrar  elo cano e entrar, sem ser visto, na casa dos colegas, só para saber o que 
estavam pensando ... 

a) Na leimra feita pelo garoto, a m o  ele compreendeu o texto? 

b) Que relação o garoto estabeleceu entre sua vida e o que estava escrito no texto? 

- --- -- 



Língua Portugiiesa - í" série - Volume 1 - 
~ -~ - 

c) Você considera que a leitura do garoto foi coerente com o texto? Explique. 

d) Se o texto procura provocar nossa imaginaçáo, ele conseguiu esse efeito na leitura feita pelo 
garoto? 

1. O professur organizará uma visita à biblioteca ou trará livms para a saia Leve seu cader- 
no e procure os livros de narrativas (o professor ou o bibliotecúío vai orientar como 
enwnttá-h), folheie alguns e vá lendo uechos das histórias. Selecione a que mais 
despertar sua imaginaçáo e leia por inteiro. 

Anote o nome do texto, do autor e do livro. Depois, coloque no caderno os principais 
fitos da história, ha ordem em que aparecem no texto. Nesse momento, você não precisa 
fazer um texto, anote as ações em itens. %r exemplo: 

A narradora está triste porque sua amiga foi embora para outra cidade. 

Ela escreve uma carta, mas náo obtém resposta. 

Ela acha que não anotou corretamente o endereço novo da amiga. 

Produçáo escrita 

1. Seu professor vai exibir um trecho de um filme, propositadamente sem legendas em um primeiro 
momento, e discutir o que foi visto. Você deve prestar muita atençáo ao que vê e, na sequência, 
deverá produzir, em seu caderno, um pequeno diálogo, a parrir do que viu. 

Tenha especiai cuidado com a pontuaçáo, não se esquecendo dos travessões e dos outros sinais 
de pontuaçáo que váo transmitir a seu leitor a emoçáo da cena. 

Estudo da língua 

1. Seu professor explicou o que sáo os sinais de pontuaçáo que váo transmitir a seu leitor a emoçáo 
da cena. Anote o que compreendeu. 
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2. Copie, em seu caderno, os fragmentos de textos narrativos que o professor colocou na lousa. 

a) Leia-os sem a pontuaçáo e discuta com seus colegas se ela faz falta. Anote suas conclusóes. 

b) Pontue os textos. 

c) Leia-os com a pontuaçáo e discuta com seus colegas de que forma a pontuaçáo interferiu na 
leitura e compreensáo do texto. 

3. Pesquise no livro didático ou outro material de consulta indicado pelo professor o uso de cada 
um dos sinais de pontuaçáo indicados na tabela a seguir. Anote-os, exemplificando-os. 

1. Você considera que tudo o que está à nossa volta foi feito para ser compreendido imediatamen- 
te? Explique sua opiniáo. 

34 
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2. Você consegue se lembrar de algum texto que leu, algum filme que viu ou uma situaçáo pela 
qual passou, que náo tenha compreendido tudo imediatamente? Reconte-o(a) de forma breve. 

a) Esse livro, filme ou situaçáo mexeu com sua imaginaçáo, obrigando você a refletir sobre o que 
está vendo ou ouvindo? Explique. 

b) Você considera que as narrativas, em geral, sáo textos que despertam nossa imaginaçáo? 

Responda em seu caderno: 

1. A partir das anotaçóes da história que você pesquisou na biblioteca, escreva um texto, recontan- 
do a narrativa. Evite repetir termos, usando sinônimos, pronomes, omitindo termos que podem 
ser compreendidos pelo contexto, entre outros recursos. 

2. A partir dele, escreva um comentário, partindo de uma das duas seguintes frases: "Essa história 
me fez pens ar..." ou "Essa história me fez i, embrar .... " 

Para a primeira frase, considere os pensamentos e sentimentos que a história despertou em você 
e procure explicá-los. Para a segunda, pense em uma história que vou leu ou uma situaçáo que 
você viveu e reconte-a, explicando por que você viu semelhança entre as duas situaçóes. 

3. Coloque a pontuaçáo adequada nos textos que o professor copiou na lousa. 

4. A partir do quadro sobre sinais de pontuaçáo que você fez, justifique, em seu caderno, o uso dos 
sinais de pontuaçáo empregados no texto que o professor indicar para estudo. 

5. Anote os exercícios sobre "pontuaçáo", do Livro didático ou outra fonte, indicados pelo profes- 
sor. Faça-os em seu caderno. 
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SITUAÇÁO DE APRENDIZAGEM 5 
OBSERVANDO NARRATIVAS DE UM 

C PONTO DE VISTA LINGUÍSTICO 

Estudo da língua 

Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, cre- 
me de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha 
Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. 
Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de 
fósforos. Jornal. Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapo. Quadros. 
Pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, 
copo com lápis, canetas, bloco de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso 
com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja, xícara pequena. Cigarro e fósforo. 
Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, 
papéis. Relógio. Mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fós- 
foro, bloco de papel, caneta, projetor de filmes, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro- 
-negro, giz, papel. Mictório, pia, água. Táxi. Mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, 
garrafa, guardanapo, xícara. Maço de cigarros, caixa de fósforos. Escova de dentes, pasta, 
água. Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone in- 
terno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósfo- 
ro, papel e caneta, telefone, can ta e a el, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, P P P  fósforo, papel e caneta. Carro. Maço de cigarros, caixa de fósforos. Paletó, gravata. Poltrona, 
copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, pardanapos. Xícaras. Cigarro 
e fósforo. Poltrona, livro. Cigarro e fósforo. Televisor, poltrona. Cigarro e fósforo. Abotoadu- 
ras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, chinelos. Vaso, descarga, pia, água, escova, 
creme dental, espuma, água. Chinelos. Coberta, cama, travesseiro. 

RAMOS, Kicirdo. Circ;iiru l'~cha<lo. Os inrlhoirs <,>aro, dr RinriiLi Rnnioi. 
Sáo Pulo: (;lob.xl. 0 by herdeiros de Ricardo Ramos. 

a) Qual o tema do texto? 

b) O que ele tem de diferente! 

c) No caderno, você vai reescrever o texto Circuito fechado, com o objetivo de tornar sua leitura 
mais rápida, facilitando a compreensão do leitor. Para tanto, você pode: 

. mudar a pontuação do texto, retirando vírgulas, acrescentando ponto; 
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acrescentar palavras para estabelecer conexáo (e, mas, entáo, depois etc.); 

mudar ou omitir palavtas, para tornar o texto mais enxuto; 

usar sinônimos e ptonomes. 

1. Compare sua versáo do texto Circuitoferhado com a de Ricardo Ramos e responda: 

a) O tema do texto original está desenvolvido em sua versáo? Explique. 

b) Qual das duas versões passa com mais força a ideia de monotonia? Por quê? 

c) Qual das duas versóes torna a leitura mais dinâmica! Por quê! 

i/ 
2. O texto a seguir apresenta muita repetiçáo de termos. Reescreva-o com o objetivo de reduzir ao 

máximo possível essas repetiçóes (para tanto, mude a pontuaçáo, use sinônimos, pronomes, 
omita termos que possam ser compreendidos pelo contexto etc.) 

Certa manhá, Amanda tesolveu que iria brincar com algumas bonecas que estavam en- 
costadas havia muito tempo. Naquela manhá, ela acordou cedo e pegou as bonecas encosta- 
das. Ela levou as bonecas encostadas para a sala e começou a brincar. Sua máe disse para ela 
voltar pata o quarto e sair da sala, pois elas teriam visita naquela manhá. Ela pegou entáo as 
bonecas encostadas e voltou para o quarto, um pouco desapontada. 



I 
3. Leia o trecho do conto A cama seneta. 

(...) Garcia tinha-se formado em medicina, no ano anterior, 1861. No ano de 1860, 
estando ainda na Escola, encontrou-se com Fortunato, pela primeiravez, à porta da Santa 
Casa; entrava, quando o outro saía. Fez-lhe imoressáo a figura; mas, ainda assim, tê-la-ia - 
esquecido, se náo fosse o segundo encontro, poucos dias depois. Morava na Rua de 
D. Manuel. Uma de suas raras distraçóes era ir ao Teatro de São Januário, que ficava perto, 

I entm essa rua e a praia; ia uma ou duas vezes por mês, e nunca achava acima de quarenta - 
pessoas. Só os mais intrépidos ousavam estender os passos até aquele canto dacidade. Uma 
noite, estando nas cadeiras, apareceu ali Fortunato, e sentou-se ao pé dele. 

AShIS, hlaihado dr Obm ronipl~io Rio de Jaiiciru NovaAguilar, 1994 v 11 I Nesse trecho do conto, foram destacados termos e expressóes que indicam tempo e espaço. 
Além disso, eles retomam o sentido de ações expressas. Analise o uso dos marcadores temporais e 
espaciais no texto, conforme o exemplo. 

Acontecimento central Marca temporal Marca espacial 

Garcia forma-se em medicina No ano anterior, 186 1 Nao há 

Garcia encontrou-se com Fortunato 

Fez-lhe impressáo a figura, mas tê-la-ia esquecido 

Morava 

Uma de suas poucas distrações era ir ao teatro 

Só os mais intrépidos ousavam estender os passos 

Apareceu-lhe Fortunato 

4. Leia o trecho da crônica Meu idealseria escrever.. . 

Meu ideal seria escrever uma história táo engraçada que aquela moça que está doente 
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contasse rissem muito e ficassem alegremente espantados de vê-la tão alegre. Ah, que minha 
história fosse como um raio de sol, irtesistivelmente louro, quente, vivo, em sua vida de 
moça reclusa, enlutada, doente. Que ela mesma ficasse admirada ouvindo o próprio riso, e 
depois repetisse para si própria - "mas essa história é mesmo muito engraçada! (...)" 

RRAGA. Riibcni. Meu i d n l  seria escrever . . A  ifiii~rjjo dm r!q<r!to. Rio de Jniiririi: Hrcnrd. 2006 

a) Tendo como base a primeira oração da crônica Meu idealseria esmuer... , pode-se afirmar que o 
que é dito no texto está, de fato, acontecendo? Explique. 

b) A "moça doente" do texto está, de fato, lendo, tindo e falando ou há apenas a expressáo do de- 
sejo do narrador para que ela faça essas açóes? Explique. 

c) Faça a análise semelhante para as açbes da cozinheira. 

5. Seu professor vai orientá-lo(a) a procurar o tema "Subjuntivo" no livro didático ou outra fonte I 

de consulta que ele indicar. Você deverá ler a definição de Modo Subjuntivo e escrever o que 
entendeu com suas palavras. 

6.  De acordo com seu material de consulta, quais são os três tempos básicos do Modo Subjuntivo? 
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7. Observe, no material de consulta, a conjugação de um verbo no Presente, Pretérito Imperfeito 
e Futuro do Modo Subjuntivo. Depois complete o quadro, seguindo o exemplo do material 
que consultou. 

I 
I Modo Subjuntivo -Verbo Gostar 

! Presente Pretérito Imperfeito 

s e e u  

1 Futuro 
! 

Que eu goste 

1 
Quando eu 

I .  
I 

1 
I 8. Em quais pessoas (12, 2', 33 há diferença entre a forma como nós falamos e a forma indicada 

I pelas regras gramaticais, pata o verbo "ver"? Anote, a seguir, como as pessoas falam informal- 
mente e como a gramática indica que devemos falar em situa* mais formais. 

Uso informal do Futuro do Subjuntivo do verbo "ver": 
C 

Uso formal do Futuro do Subjuntivo do verbo "ver": 

9. Em quais pessoas (I", 29, 3') há diferença entre a forma como nós falamos e a forma indicada 
'C . ,, pelas regras gramaticais, para o verbo vir ? Anote, a seguir, como as pessoas falam informal- 

mente e como a gramática indica que devemos falar em situa* mais formais. 

Uso informal do Futuro do Subjuntivo do verbo "vir": 

Uso formal do Futuro do Subjuntivo do verbo "vir": 

+ ~ ~ A O D E ~ S A  m 
1. Tendo como base o texto Circuito fechado e a versão que você criou pata ele, reflita e justifique 

para qual dos contextos a seguir cada uma das versóes ficou mais adequada. 

Situaçáo 1 

Um jornalista precisa escrever uma análise de um filme pata um jornal. Seu objetivo é 
escolher um texto que fale sobre a monotonia na vida das pessoas no mundo de hoje. Com 
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ORIENTAÇÃO SOBRE OS CONTEÚDOS DO BIMESTRE 

Caro(a) professor(a) 1 Dear teacher, 

Neste caderno, você encontrará algumas 
orientações e atividades para ajudá-lo a 

desenvolver os conteúdos propostos para o 1" 

bimestre da 5" série. 

A proposta curricular prevê a ênfase no 

desenvolvimento das competências leitora e 

escritora. Entretanto, como este será, para a 
maioria dos alunos, o primeiro contato com 

a lingua inglesa em ambiente escolar, procu- 

ramos propor também algumas atividades 
orais, já que aprender a falar é uma expec- 

tativa largamente observada entre estudantes 

desta faixa etária. 

Sob o tema Primeiros contatos, conte- 
udos como cumprimentos e despedidas, 

identificação pessoal e números serão abor- 

dados aproveitando a situação que você e 
seus alunos estão vivendo, ou seja, seus pri- 

meiros contatos uns com os outros e com a 

aprendizagem da lingua inglesa. 

Além das funções comunicativas e vocabu- 
lário a ensinar. neste caderno você encontrará 
algumas atividades que propiciam um diálogo 

inicial sobre a relação entre lingua e cultura. 

Para desenvolver os onteúdos do bimes- 

tre, alguns princípios L vem ser observados. 

Vejamos quais são e quais desdobramentos 
têm nas açóes propostas neste caderno. 

i Princípio 1: Leavning is meaning i 
i oviented 
...................................................... 

Isso significa que a aprendizagem ocor- 

re quando os jovens constroem sentidos por 

meio de sucessivas aproximações com o objeto 
em estudo. É nessas aproximações que o sujei- 

to mobiliza os esquemas interpretativos de que 

dispõe (available desigrrs for ~nearring). Tais es- 
quemas resultam das experiências lingüísticas 

- em lingua materna e em lingua estrangeira 

- e culturais socialmente partilhadas pelos 

aprendizes dentro e fora da escola. Aprender é, 

então, ampliar esses esquemas interpretativos. 

Disso decorre a importância de propiciar 

experiências de aprendizagem significativas 
por meio de tarefas nas quais os aprendizes 

envolvam-se na construção e negociação de 
sentido em e por meio da lingua inglesa, com 

ênfase na compreensão. 
...................................................... 

i Princípio 2: ~ & g u a ~ e  learning is 
i much move lexical than syntactic i 
...................................................... 

A redução do ensino de uma lingua a seu 

sistema de regras (ensino com ênfase na gra- 
mática norinativa) é bastante marcante na tra- 

jetória da metodologia do ensino de línguas 

estrangeiras. Essa força decorre do fato de que 

as regras gramaticais são o que há de mais 
controlável e previsível em uma lingua. 
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Além disso, a máxima de que "uma lingua 

é um sistema de regras finito capaz de gerar 

um número infinito de enunciados" confere 

um certo grau de conforto e organização ao 

ensino de línguas. Entretanto, esse número 

infinito de enunciados só se concretiza se o 
falante apresentar um repertório lexical que 

possibilite dizer o que ele tem em mente. 

Vamos considerar uma situação semelhan- 

te a proposta por Kern (Literacy and Iangnage 

teaching. Oxford: Oxford University Press, 

2000) para refletir sobre isso. Quem conhece 

as palavras man, yesterday, Izand, hite, dog, cer- 

tamente é capaz de visualizar a seguinte cena: 

um cachorro mordendo a mão de um homem. 

Além disso, também é capaz de dizer que essa 

cena aconteceu ontem, mesmo que o verbo 

morder esteja no infinitivo. Isso é possível por- 

que os esquemas interpretativos, acionados pelo 

sentido das palavras, estabelecem a prior; que 
cachorros mordem pessoas e não o contrário, 

mesmo que não seja essa a sequência em que 

as palavras aparecem. Ou seja, a compreensão 

depende muito mais do conhecimento do sen- 

tido da palavra em si e dos sentidos dissemi- 

nados entre elas do que do conhecimento das 
regras gramaticais que definem a sequência 

correta dessas palavras ou as convenções de 

concordância e flexão verbal. 

Com isso em mente, além da ênfase na 

compreensão (princípio 1) neste bimestre en- 

fatizamos, também, o d hecimento lexical: 

a aquisição de um repertório de palavras e 

seqüèncias de palavras que formam um todo 

de significado (chunk). Desse modo, nas situa- 

ções de aprendizagem e atividades propostas, 

não é necessário que o aluno saiba o significa- 

do ou a tradução de cada palavra nos textos e 
enunciados Por exemplo, não é preciso que o 

aluno saiba que what é "o que", isé "ser ou es- 

tar" e up é "para cima" - até porque utilizadas 

em conjunto. essas palavras ganham um novo 

significado, como em WlzatS up?, que equivale 

a forma de cumprimento "E ai?". 
...................................................... 

i Princípio 3: FmXwity withgenres i 
! is important for the development i 
i of communicultion skills 

Os gêneros (estruturas de eventos comu- 

nicativos socialmente validadas. sejam elas 

orais, como uma entrevista, ou escritas, como 

um currículo) fornecem o contexto necessário 

para que a língua seja trabalhada de modo 

cultural e socialmente situado. 

A palavra "contexto", usada nessa afirma- 

ção, apesar de muito presente no ensino de 

linguas, é ambígua e precisamos entendê-la 

como um conceito. O contexto não se limita a 

situação de uso (por exkmplo, "fazendo com- 
pras") ou as palavras em uma frase (por exem- 

plo, Paul is a boy). Na acepção aqui utilizada, 

o contexto delimita os contornos em que um 
dado repertório de conhecimentos lingüísticos 

e discursivos manifesta-se em uma determina- 

da comunidade de falantes. Ora, os gêneros - 

orais e escritos - são as estruturas por meio 

das quais essas práticas se concretizam. Fa- 

miliarizar-se com eles significa familiarizar-se 

com a língua viva, contextualizada e situada 



histórica, cultural e socialmente. Como esta- 

mos no primeiro ano de contato com a língua 
inglesa, o trabalho com gêneros será realiza- 

do respeitando os princípios 1 e 2 anterior- 

mente apresentados. Assim, a ênfase será na 

compreensão e na aproximação lexical, sem 
aprofundar, neste momento, a análise sobre a 

estrutura dos gêneros trabalhados. 

Procedimentos de avaliação 

Há três procedimentos de avaliação propos- 

tos para este bimestre. O primeiro diz respei- 

to a uma avaliação feita de forma processual, 

cujo principal instrumento 6 a observação que 
você faz de seus alunos durante a realização 

das atividades propostas. Como todo profes- 

sor, você certamente tem muitos alunos e para 
que essa avaliação seja viável será necessário 

criar um sistema de registros a fim de que suas 

observações não se percam. 

O segundo focaliza as expectativas de apren- 

dizagem previstas para este bimestre. Os prin- 
cipais instrumentos são: a atividade-síntese de 

produção escrita prevista para o encerramento 
do bimestre (um cartão de identificação escolar 

em inglês) e uma tabela de auto-avaliação (can- 

do clzarr). Sugerimos que esses dois instrumen- 
tos sejam organizados em um tipo deporífolio 

(uma pasta com plásticos ou um outro caderno 

só para este fim), no qual serão reunidas todas 
as atividades dessa mesma natureza nos quatro 

bimestres. Assim, ao final do ano, o aluno terá 

uma coletânea organizada, com suas produções 
mais significativas, bem como uma seqüência 

de auto-avaliações com que poderá apreender 

melhor o progresso de suas aprendizagens ao 
longo do ano letivo. 

O terceiro procedimento é uma prova in- 

dividual (com cinco questões) que permitirá 
acompanhar, de modo mais objetivo, o de- 

sempenho dos estudantes. 

Em resumo, combinaremos procedimentos 
que nos possibilitam avaliar em três perspecti- 

vas: a processual, a formativa e a somativa. 

O detalhamento das situações de aprendi- 
zagem e dos procedimentos de avaliação en- 

contra-se nas páginas seguintes. Esperamos 
que você desenvolva um ótimo trabalho com 

seus alunos, de forma significativa, dinâmica 
4 

e, principalmente, prazerosa. 

Have a irice class! 
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I SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM PARA O I" BIMESTRE B 

Sob o tema "Primeiros contatos", conteú- 

dos como cumprimentos e despedidas. iden- 
tificação pessoal e números serão abordados 

aproveitando a situação que você e seus alu- 

nos estão vivendo, ou seja, são os primeiros 
contatos uns com os outros e com a aprendi- 

zagem da língua inglesa. 

Como se trata da primeira vez que os alu- 

nos farão um estudo mais dirigido da lingua 

inglesa. a idéia é que eles sintam-se a vontade 

para experimentar os sons e a grafia, reconhe- 
cendo diferenças e semelhanças entre a língua 

portuguesa e a inglesa. Portanto, não é ne- 

cessário exigir que os alunos memorizem ou 
reproduzam tudo o que você ensinar. As pala- 

vras-chave deste bimestre são experimentação, 
compreensão e reconhecimento. 

Além das funções comunicativas e do vo- 
cabulário a serem ensinados, há algumas ativi- 

dades que propiciam um diálogo inicial sobre 
a relação entre língua e cultura, bem como 

momentos de leitura em todas as situações de 
aprendizagem. Com isso, pretende-se promo- 
ver experiências nas quais os alunos aprendam 

gradativamente a lidar com textos mesmo sem 
saber todas as @lavras neles presentes. As 

atividades de produção escrita são ensaios de 
uso da lingua inglesa em estruturas textuais 

bastante simples: a legenda de uma ilustração 

e um cartão de identificação pessoal. 

O bimestre contém, em média, oito sema- 

nas de aula, o que nos dá um total de dezesseis 

aulas. Entretanto, vamos distribuir nossas ati- 
vidades em catorze aulas. deixando duas livres 

para atividades adicionais ou eventualidades 
que possam interferir no calendário escolar. 

Essas catorze aulas serão organizadas em três 

seqüências didáticas (Greetingandleave-taking, 

Greetings acr»ss cultures e Filling out,forms with 

personal information and ideiztification cards) e 

dois momentos de avaliação (uma prova indi- 
vidual e uma auto-avaliação). 



SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM I - 
GREETZNG A ND LEA VE- TA KING 

.................................................................................................................. 

j Tempo previsto: 4 aulas. 

j Conteúdos e temas: cumprimentos e despedidas. 

j Competências e habilidades: leitora, de reconhecer níveib de formalidade em cuinprimentos j 
/ em inglês; comparar níveis de formalidade em cumprin~entos em inglês e em português; i 
: oral. de engajar-se em pequenos diálogos de trocas de cumprimentos e despedidas mais j 
/ forniais e mais informais em inglês. 

j Estratégias de ensino: jogos de sensibilização; práticas orais em grupo; leitura dirigida; mú- j 
sica (opcional). 

: Recursos: folha de atividade de leitura; lousa; toca-cd (opcional). 

: Avaliaqâo: registro de participação dos alunos; folha de atividade. 

Preparagão para a Situação de 
Aprendizagem: icebr*eaker,s 

Após as apresentações iniciais, é interessan- 

te fazer uma atividade para "quebrar o gelo" 

na primeira aula. Você certamente já tem em 

seu repertório alguma atividade desse tipo. 
Mesmo assim, oferecemos algumas sugestões 

que você pode incorporar a seu repertório. 

Procedimentos 
Leve a turma para o pátio. Lá, peça aos 

alunos que pensem em palavras da língua in- 

glesa que conheçam. Caso eles digam que não 
sabem nenhuma palavra, motive-os com per- 

guntas como "Quem aqui já comeu um lan- 
che em uma lanchonete? Qual o nome desse 

lanche?" ou "Quem aqui conhece algum jogo 
eletrônico ou de computador?" ou ainda "Que 
palavra aparece no botão que vocès apertam 

para tocar um cd?". 

Depois disso, organize os alunos em dois i Objetivo: Uma atividade de "quebra-gelo". ou ? 
a círculos, cada um com aproximadamente 15 i ici.hi.ealcer, pretende estabelecer um ambiente ; 

: de uiteração propício a situação de aprendi- j alunos. Entregue uma bola para um aluno de 
: zaseni que se quer criar. 

j cada círculo e peça-lhe que diga uma palavra e 
j Tempo previsto: 1 aula. 

j depois jogue a bola para outra pessoa do gmpo. 
j Materiais necessários: 2 bolas. 

j Quem pegar a bola deve dizer uma palavra em 
...................................................... ' inglês e depois passá-la para alguém que ainda 
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não jogou. A atividade prossegue assim até que 
todos tenham dito pelo menos uma palavra. 

Interrompa a atividade pelo menos dez mi- 
nutos antes do término da aula e acompanhe a 

turma de volta a sala. Se você ainda tiver alguns 
minutos, converse com eles sobre o comporta- 

mento geral, mas sem dar broncas. Procure 

mostrar que a organização e o respeito as regras 

são importantes para o sucesso das atividades. 

Comentários 
Este tipo de icebreaker, apesar de bem dinâ- 

mico, demora bastante, pois envolve deslocar 

a turma da sala de aula para outro espaço e 
fazer alguns combinados, como por exemplo: 

b A pessoa que lançar a bola deve fazê-lo 
pensando que o outro irá pegá-la, não 

arremessando com força ou jogando a 

bola em uma direção que dificultará a 

recepção. 

b A pessoa que tiver pegado e lançado a 
bola deve se sentar no chão, para que 

todos tenham a chance de participar. 

b É importante que ao aluno fale a pa- 
lavra bem alto para que todos possam 

ouvi-la, pois estão em um espaço aberto. 

b Se o aluno não se lembrar de nenhuma 

palavra, os outros podem ajudá-lo, dan- 

do sugestões. 

b Esse tipo de icebreaker demanda bas- 

tante energia do professor e causa uma 
movimentação intensa dos alunos, 
4 

então. se esta for a última aula do dia, 
talvez seja melhor não utilizá-lo. 

i Tempo previsto: 1 aula. 

j Materiais necessários: papel A4 ou 
j folha de caderno. 

...................................................... 

Procedimentos 

Peça aos alunos que destaquem uma folha de 

seus cadernos ou entregue a eles pedaços de folha 

A4. Nesse papel, os alunos devem escrever, em 
portuguêq seu nome verdadeiro e duas frases so- 

bre si mesmos: uma verdadeira e outra falsa. Por 

exemplo: "Meu nome é Ângela. Eu tenho um ca- 
chorro chamado Alf e gosto de macarronada". 

Dê alguns minutos para todos os alunos 

escreverem e peça-lhes que passem suas folhas 
para a frente. Recolha todos os papéis que es- 

tarão com o primeiro aluno de cada fileira. 

Escolha um papel aleatoriamente e leia seu 
conteúdo. Pesa para a pessoa que o escreveu 

levantar a mão. ou ficar em pé em seu lugar 
mesmo, e convide a classe a descobrir qual a k -  
mação é falsa dizendo False! e qual é verdadeira 

d ~ e n d o  True!. Confirme a resposta com quem 

a escreveu e prossiga com os demais papéis. 

Comentários 

Se você tiver muitos alunos em sala, é 

conveniente avisá-los, logo rio inicio da ati- 

vidade, que nem todos os papéis serão lidos, 



pois isso tornaria a aula muito cansativa. Dez parede e colar nele as frases com fita adesiva. 

minutos antes do final da aula, cole as frases Sugira que os alunos se aventurem a descobrir 
no mural da sala; se não houver um mural, o que é verdadeiro ou falso para os colegas 
você pode pregar um pedaço de papel craft na nos intervalos das outras aulas do dia. 

Rotèiro para aplicação da Situação de Aprendizagem 

Item I Procedimentos 
...................................................... Pergnte para a turma se eles sabem algu- 

/ objetivos: sintonizar os a]unos para o i ma forma de cumprimento ou de despedida 
j tema da atividade; promover a reflexão j em inglês. Acolha as respostas e escreva-as - 
j sobreformasdecumprimentosutilizadas j na lousa. a participarem, mesmo 
i em diferentes situações. I que não tenham muita segurança em relação : Tempo previsto: 15 a 20 minutos. 

a pronúncia. ...................................................... 

Procedimentos 
Para iniciar a atividade, leia as pergun- 

tas para os alunos e peça que digam o que 

entendem. Eles provavelmente vão reco- 
nhecer palavras transparentes (ou cogna- 

tas) como formal, informal. situations e 
talvez outras que já tenham visto fora da 

escola, tais como friends, people e langiiage. 

Explique que meet é encontrar e say é dizer 
e veja se os alunos conseguem reconstruir 

o sentido das perguntas. Converse com a 
turma sobre as respostas que surgirem es- 

pontaneamente. 

Item 2 Y 

j Objetivos: reconhecer e usar diferentes j 
j cumprimentos e despedidas em inglês. j 
: Tempo previsto: 15 a 20 minutos. 
...................................................... 

Leia os cumprimentos e despedidas no 
item 2 e convide os alunos a repetirem para 
que se sintam a vontade com a pronúncia. 

Explique que o tratamento Mrs Silva é usa- 
do em situações formais para dirigir-se a uma 

mulher mais velha. Explique, também, que em 
uma situação formal, quando nos dirigimos a 

uma mulher mais jovem, usamos Miss, e a um 
homem usamos Mr. Pergunte se já ouviram 

essas palavras, encorajando-os a falarem onde 
as ouviram (em um filme ou desenho, em uma 

música). Peça que os alunos cumprimentem e 
despeçam-se dos colegas sentados próximos 

a eles. 

Opcional: se vocè conseguir a gravação, 

use a música Hello, Goodbye, dos Beatles, 
para finalizar a aula. Para isso. escreva na 
lousa as palavras: goodbye - stop - ys - IieIlo - 
no - go e peça aos alunos que as agrupem em 



pares de palavras com sentidos opostos 

(yes - no; hello - goodbye; stop - go).  Em se- 

guida, toque a gravação e peça que os alunos 
batam palmas toda vez que ouvirem uma das 

palavras que estão na lousa. 

Item 3 
...................................................... 

j Objetivos: identificar niveis de formali- i 
j dade em pequenos diálogos com cum- j 
j primentos; familiarizar-se com diferen- j 
i tes cumprimentos em inglês. 

j Tempo previsto: 15 a ?O minutos. 

...................................................... 

Procedimentos 
Relembre as idéias levantadas pelos alu- 

nos no item 1 desta Situação de Aprendiza- 
gem (diferentes maneiras de cumprimentar e 
despedir-se de alguém em situações mais e me- 

nos formais na língua portuguesa). É possível 
que eles tenham dito coisas como: "Bom dia!" 

e "Até amanhã!" são mais formais. "E ai?" 

e "Tchau!" são mais informais. Em seguida, 

peça que leiam silenciosamente os pequenos 
diálogos e tentem identificar qual deles é mais 

formal. Acolha as respostas, pedindo que os 
alunos justifiquem sua opção. A resposta cor- 

reta é (c) e a pista mais explícita é o uso do 
tratamento Mrs. 

Leia os diálogos em voz alta para que os 
alunos se familiarizem com a pronúncia. Re- 

leia-os, pedindo que os alunos acompanhem 
lendo-os também em voz alta. Em seguida, 

peça que pratiquem os diálogos com o colega 
que estiver sentado mais próximo. 

)" 
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Item 4 

j Objetivos: escolher cumprimentos mais i 
j formais ou mais informais de acordo i 
j com o interlocutor. 
j Tempo previsto: 15 a 20 minutos. 

Procedimentos 
Leia a pergunta e dê alguns minutos 

para que os alunos respondam. Em segui- 
da, peça que alguns voluntários leiam suas 

respostas em voz alta. Há várias respostas 

corretas. A única restrição é que os alunos 

devem escolher um cumprimento mais for- 
mal para a letra. 
...................................................... 
i A partir desta aula, sempre cumprimente j 
i e despeça-se de seus alunos em língua inglesa, i 
: encorajando-os a fazerem o mesmo. 



Name: Group: Date: 

I GREETING AND LEAVE-TAKING 

I 1. Think about it! Answer in Portuguese: 

a) In youi language, what do people say when they meet informal situations? 

b) And what do they say in informal situations, when they meet friends? 

2. Practice greeting people in English, saying hello and good-bye 

a) When you meet people, you can say: q-9 '::Y: 
b) When you leave a place, you can say: 

3. Read the short conversations below. One of them is more formal. Which one? 

a) A: Hi, what's up? 

B: Nothing much. What about you? 
A: Regular Stuff. 

b) A: Hello, how's it going? 
B: Fine, what about you? 

A: I'm OK. 
C) A: How are you, Mrs Santos? 

B: Fine, thanks. and you, Mr Silveda? 

A: Very well, thank you. 
d) A: Hi, there, how are you doing? 

B: Great! 

4. How would you greet the following people? 
a) a friend 

/ b) the school principal 
c) a family member 
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SITUACÃO DE APRENDIZAGEM 2 - . U 
GREETINGS ACROSS CULTURES 

Tempo previsto: 3 aulas, 

Conteúdos e temas: linguagem corporal para cumprimentar pessoas em diferentes culturas. 

Competências e habilidades: de leitura - relacionar imagens a descrições; inferir sentidos por 

meio de pistas verbais e não-verbais. 

Estratégias de ensino: apresentação prévia de vocabulário; leitura dirigida; acompanhamen- 

to de trabalho em grupos. 

j Recursos: folha de atividade de leitura; lousa; papel sulfite; dicionários; laboratório de infor- j 
mática (opcional). 

: Avaliação: registro de participação dos alunos; folha de atividade. 

Roteiro para aplicação da Situação 
de Aprendizagem 

Item 1 
...................................................... 

j Objetivos: sintonizar os alunos para o j 
j tema da atividade, promover a reflexão j 
: sobre relações entre linguagem corpo- j 
i ral e cumprimentos. 
/ Tempo previsto: 15 a 20 minutos 

-? ...................................................... 

Procedimentos 
Escreva na lousa a expressão Body Language 

e pergunte aos alunos se sabem o que signi- 

fica ("linguagem corporal"). Encoraje-os a 

p a r  exemplos de coisas que podem ser ditas 
apenas com gestos: por exemplo, o dedo in- 

dicador colocado em frente aos lábios signi- 
fica silêncio, o balanço de cabeça para cima e 

para baixo significa concordância, o balanço 
de cabeça para a direita e para a esquerda sig- 

nifica não, entre outros. Em seguida, leia as 

perguntas do item 1 e reforce a diferença entre 
elas: a primeira pergunta é sobre gestos que 

acompanham cumprimentos entre adultos, a 
segunda entre garotas e a terceira entre garo- 

tos. Acolha as respostas dadas pelos alunos, 

promovendo um breve debate. 

Item 2 
...................................................... 

j Objetivos: inferir vocabulário (verbos e j 
i partes do corpo) relacionando imagens i 
j a legendas. 
j Tempo previsto: 15 a 20 minutos 



Procedimentos 
Escreva na lousa as seguintes palavras: 

forehead, cheek, hnnd e c h e ~ t .  Não é preci- 

so traduzi-las, se necessário explique o seu 

significado mostrando cada uma dessas 

partes (testa, bochecha, mão e peito). Per- 
gunte aos alunos se conhecem alguma men- 

sagem que pode ser comunicada apenas por 

meio dessas partes do corpo. Por exemplo, 
franzir a testa pode indicar contrariedade 

ou dúvida. apertar as bochechas de uma 

outra pessoa é como dizer-lhe "Você é tão 
fofo(a)!", estalar os dedos da mão é um 

gesto usado para apressar as pessoas, bater 

rio peito com uma das mãos pode significar 

que a pessoa quer atenção para si mesma, 
entre outros. 

Durante esse momento de descrição, é pos- 

sível que os alunos façam algumas relações en- 

tre esses cumprimentos e os países ou culturas 

em que eles ocorrem com maior frequêricia. 
Caso isso não tenha ocorrido, pergunte: "Vo- 

cês sabem em que lugar do mundo as pessoas 

se cumprimentam desse jeito?' Acolha todas 

as sugestões de resposta dadas pelos alunos, 
sem dizer se estão certas ou erradas. 

Item 3 
...................................................... 

j Objetivos: utilizar pistas verbais e não- j 
i verbais para inferir significados em tex- 
j tos impressos. 
! Tempo previsto: 30 a 30 minutos. 

...................................................... 

Em seguida, convide os alunos a observar Procedimentos 
cada uma das ilustrações cuidadosamente Explique para os alunos que o texto no 

e descrevê-las em português. A medida que item 3 descreve em que regiões e paises as 

descrevem cada uma delas. pergunte: "O que formas de cumprimento ilustradas tio item 

significa o trecho em inglês que aparece ao 2 são mais comuns. Peça que leiam rapida- 

lado de cada ilustração?". levando-os a fazer mente e sublinhem nomes de países, estados e 

inferências. regiões nele presentes. É bem possível que os 
alunos não os identifiquem, até porque ainda 

Não é preciso que os alunos façam estão na 5" série e talvez não conheçam todos 

traduções perfeitas das legendas, mas sim eles. Acolha as respostas dadas e escreva-as 

que percebam seu significado geral (touch tia lousa, incluindo países, estados e regiões 
f i  

forehends nnd exchange brenths: "encostar que eles não identificaram. 
testas e irialar a respiração um do outro"; 

how: "curvar-se"; shake hnnds: "apertar Ao fazer isso, ajude-os a localizarem, no 
màos"; I, ? «r  3 kisses on the cheek: "1, 2 mapa-mútidi que acompanha o texto, onde 

ou 3 beijos na bochecha"; bow with their cada um deles selocaliza. Se houver ummapa- 

hands in jiorit of  their chests: "curvar-se múndi em tamanho grande disponível em sua 

com as mãos em frente ao peito"; hug: escola, leve-o para a aula e nele mostre os paí- 

"abraçar"). ses, estados e regiões que aparecem no texto. 
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t Asian cultztres (culturas asiáticas): 

Japan (Japão), Cambodia (Camboja: 
pais da Indochina), Thailaizd (Tailân- 

dia: pais dividido entre a Indochina 

e a Peninsula Malaia) e Luos (Laos: 

pais localizado na Indochina e limi- 
tado a norte pela China, a leste pelo 

VietnZ. a sul pelo Camboja. a sul e 

oeste pela Tailândia e a oeste por 
Mianmar). 

t Western ru1tur.e~ (culturas ocidentais): 

USA (Estados Unidos), France (Fran- 
ça), Germoriy (Alemanha), Mexico (Mé- 

xico), Hnivaii (Havai -um dos 50 esta- 
dos dos Estados Unidos da América, 

localizado em um arquipélago no meio 

do Oceano Pacifico), Cztba (Cuba), Por- 

tugal (Portugal), Spnin (Espanha), Itnly 

(Itália), entre outros. 

Em seguida. leia o enunciado do item 3 e 

explique que não é preciso entender todas as 

palavras do texto para realizar a atividade, 

mas sim lembrar das discussões já realiza- 
das, retomar as ilustrações e encontrar pala- 

vras-chave (ou pistas) no texto que ajudem 

a relacionar os cumprimentos aos diferentes 
lugares em que ocorrem. 

4 

t bow - pista: Japan 

t bow vvith their h a n h  injiont oj'their. 
chests - pistas: Cambodia, Thailand e 
Laos 

t shake hands - pistas: Western cultures, 
formal occasioizs 

t hug - pista: o nome do cumprimento em 
espanhol - que é muito semelhante ao 
português (abrazo) 

t I ,  2 or 3 kisses oiz the cheek - pistas: 
family, circle of friends 

t touch foreheads aizd exchange breaths 

pista: Hnwaii 

Opcional: agende uma visita ao laborató- 

rio de informática e oriente os alunos para 
que visitem os sites indicados no final destas 

orientações. Neles, há alguns videos rápidos 

sobre cumprimentos em diferentes culturas e 

depoimentos sobre o estranhamento muitas 
vezes vivido por aqueles que viajam a um país 

no exterior. 

Item 4 
...................................................... 

j Objetivos: refletir sobre a relação entre lin- j 
j guagem corporal usada por adolescentes e i 
: cumprimentos em nossa cultura, produzir j 

j pequenos textos em inglês (legendas). 
j Tempo previsto: 40 minutos. 

Procedimentos 
Divida a classe em grupos de quatro alu- 

nos. Leia os passos da atividade e ajude os 

estudantes a se organizarem em relação aos 
papeis e ao controle do tempo para realiza- 

ção da atividade. Todos juntos devem partici- 

par da discussão para decidir qual cumprimen- 
to será ilustrado, e isso não deve ultrapassar 15 



minutos; as produções da ilustração e da legen- 

da podem ocorrer simultaneamente, dividindo 

tarefas: dois alunos trabalham com a ilustração 

enquanto outros dois produzem a legenda com 
o auxilio do dicionário. 

Oriente os alunos para que, assim que a 

legenda estiver pronta, peçam para você cor- 

rigi-los, e só então eles deverão reescrevê-la 
na ilustração. Seria interessante que você re- 

colhesse as ilustrações no final da aula, mas 

caso os alunos não consigam completá-las, 
peça-lhes para trazer na aula seguinte. De 

posse de todas as ilustrações, promova um 

momento de exposição dos trabalhos para 

que todos possam ver os dos colegas. Isso 1 

pode ser feito pregando as ilustrações no mu- 

ral ou convidando os grupos a irem a frente 1 
da sala mostrar seu trabalho e explicar o que 

fizeram aos demais. 
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Name: Group: Date: 

GREETINGS ACROSS CULTURES 

In different cultures, greeting rituals involve not only words but also body language, 

1. Discuss in Portuguese: 

a) What gestures are used when adiilts greet each other in your country? 

b) What gestiires are used when teenage girls greet each other in your country? What about 
teenage boys? 

2. Study the illiistrations and the labels below 

i front of their chests 



3. Now read the text and fill in the gaps with the labels in exercise I 

Many people from Asian cultures o, (a) when they greet each other. In Japan, for example, 

people bow with their arms alongside their body. The more respect one wants to show, the deeper 

the bow. In other Asian countries, such as Cambodia, Thailand and Laos, people 

(b), positioning their hands close together and fingers pointed upwards. e 

Greetings rituals vary a lot in western cultures. In most countries, people usually 

(C) in formal occasions. This happens in places like the USA, France and 

Germany. In Mexico, they -- (d) when they greet formally and this is called the 

abrazo. In more informal situations, within the family or a circle of friends, people tend to exchange 

-- (e) to greet each other. 

There are other peculiar forms of greetings. In Hawaii, there is a traditional greeting called nhu: 

people -- (r). 

To learn more about greetings, visit: wivw.rnedhuriters.ccon~/urticleslbodyLangu~geAcrussC~It~ie~.html 

4. Get together in groups of four and follow the steps below to make a "teen greeting" poster 

a) Talk about various forms of greetings among teenagers 

b) Decide on one greeting to be illustrated 

c) Draw a picture illustrating the chosen greeting. Use an A4 paper to do it. 

d) Ask your teacher to help you write a label for your greeting in English. 
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B SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 - FZLLZNG OUT FORMS WZTH 
PERSONAL INFORMATZON AND ZDENTZFZCATION CARDS 

! .................................................................................................................. 

j Tempo previsto: 5 aulas. 

I i Contehdos e temas: informações pessoais e números. 

r 
j Competências e habilidades: de leitura, ao identificar gêneros e relacionar títulos de revis- j 

: tas a seu conteúdo; escritora, ao produzir cartões de identificação pessoal em inglês. i 

j Estratégias de ensino: jogos; apresentação de vocabulário e de funções comunicativas; leitura j 
i dirigida; acompanhamento de trabalho de produção escrita individual. 

i Recursos: lousa; folha de atividade 3; fotos de pessoas famosas em tamanho grande; papel i 
j cartolina ou cartão ou folhas de sulfite; papel adesivo ou plástico transparente para en- j 

i capar; alfinetes de segurança; fotos 3 x 4. 

j .4valiação: registro de participação dos alunos; folha de atividade. 

Preparação para a Situação de 
Aprendizagem 
...................................................... 

Objetivo: reconhecer e usar números i 
de 0 a 20 para fornecer informações i 
pessoais; sintonizar os alunos para o i 
tema da atividade. 
Tempo previsto: 2 aulas. 

Procedimentos 

Inicie a aula pedindo aos alunos que digam se 
conhecem algum número em língua inglesa. Para 

isso, escreva os numerais de 0 a 9 na lousa e veja 

se sabem dizê-los em inglês. A medida que res- 
i 
I pondem, escreva os números por extenso. Faça o 

mesmo com os numerais de 10 a 20. Em seguida. 

leia cada um dos números e convide os alunos a 
dizê-los em voz alta. Dê alguns minutos para que 

anotem tudo em seus cadernos e apague a lousa. 
Pratique os números utilizando sua estratégia pre- 

fenda ou escoihendo entre as opções seguintes 

b Chain 

Peça que todos os alunos fiquem em pé 

ao lado de suas carteiras e comece a circular 
fileiras. Combine que, quando você tocar em 

um aluno, ele deve dizer o número 1 em inglês 
e sentar-se. O próximo aluno que vocè tocar 

deve dizer o número 2 e sentar-se. Prossiga até 
o número 20 e reinicie do 1, até que todos os 

alunos estejam sentados. 



b Bingo 

Peça aos alunos que desenhem cartelas com 
20- 14-8-2(onúmero-6)  

nove quadrados em seus cadernos e escrevam 

um número em cada quadrado, sem repetir 

nenhum. Comece a "cantar'' o bingo, dizendo 

os números em inglês. Mantenha o controle 

dos números que você já cantou, anotando- 

os em uma folha de papel. Vence o aluno que 

completar a tabela primeiro. 

b Math 

Dite algumas seqüências de números em 

inglês e peça que os alunos as anotem em seus 

cadernos. Em seguida, peça que identifiquem 

como elas são organizadas. Por exemplo: 

Informa~ões pessoais 
Após a prática com os número% diga aos alu- 

nos que vocês passarão a estudar como pedir e 

fornecer informações pessoais. Escreva na lousa 

Personal Informa~arion e peça aos alunos que digam 

quais informações se encaixam nesse tema. Eles 

provavelmente dirào coisas como: nome, data e 

local de nascimento, número de uni documento 

pessoal, nome dos pais, local de residência, nú- 

mero do telefone, entre outros. Acolha as respos- 

tas e explique que vocês estudarão como pedir e 

informar o nome completo Ifiill name), a idade 

(age), o endereço (adriress). o endereço eletrônico 

(email addrerr) e o telefone (telrplione number). 

Escreva na lousa as seguintes perguntas e respostas, e peça aos alunos que as relacionem: 
.................................................................................................................. 

Questions .\nsarrs 

What's yourfivst name? Ir's 30945422. 

What's your Iast name? It's 139 Clilrriot ILitic,. i~~llcrrrilze~?r 14. 

How old are you? i t f j .  1ui.t ~ ~ o i i i e  i.s Sctnlor. 

What's your address? /i's ,su~icli~i~.sriiito.s(~Iiot~iiciii.~ot~~ I 
What yorrr telephone number? 1'1ri 11 ?;eiirs old 

What 's your tmail address? ~Lfy ncoizc. is Scmt11~1. 
- .  

Nota: As perguntas e respostas sâo aqui formam um todo de significado. Não se quer, j 
: apresentadas para que os alunos as reconhe- com isso, que os alunos as memorizem ou sai- ; 
j çam como chunks, sequências de palavras que bam dizê-las em inglês nesse momento 



Confira a atividade, lendo cada par de per- Roteiro para aplicação da Situação 
gunta e resposta correspondente, um por um. de Aprendizagem 

L b Ao ler a pergunta relativa ao sobreno- 

me, explique que podemos usar duas 

formas Iast narnr ou .rurriam.e. I b Ao ler o endereço, comente que nos 
países de língua inglesa, as palavras 
Street, A~senue, Road e Lanr são usa- 
das em vez de Rua, Avenida, Estrada 
e Alameda e que o número da resi- 
dència precede o nome do logradou- 
ro. Por exemplo: 54 Park Sfrert ou 
389 Madison Averiue, apartmenr 37. 
Explique, ainda, que o endereço não 
pode ser traduzido e que, portanto, 
ao fornecer seu endereço o aluno 
deve dizer It's Rua Juliera Torres, 32. 

b Ao ler o telefone, explique que o núine- 
ro zero em telefones é muitas vezes lido 
como oh em vez de zero. Além disso, 
usamos a palavra doelble quando um 
número aparece repetido. Assim. 22 é 

t lido dorihle two; 333 é lido three, douhle 
three; 00 é lido double oh. 

I b Ao ler o endereço eletrónico, ensine 
que dizemos at para @ e dot para o 
ponto. ou seja, o endereço no exer- 
cicio, quando lido em voz alta, fica 
sarzdrasanros ot hotrnail dot con-, 

Como lição de casa, peça que os alunos rees- 
crevam as perguntas e forneçam seus dados pes- 

soais como resposta para cada uma delas. No 
inicio da aula seguinte, convide alguns alunos 

a fazerem as perguntas e respondê-las, mesmo 

que ainda titubeiem em relação a pronúncia. 

Item 1 

j Objetivos: identificar o gênero formu- j 
j Iário para assinantes. 
: Tempo previsto: 10 minutos. 

Procedimentos 
Leia o enunciado em inglês e dê dicas para 

que os alunos descubram o significado de cada 

um dos gêneros listados. Por exemplo: "Follta de 

S. Paz110 arzd O Estado de S. Paulo are newsupers. 

Quem sabe o que é new.rpaper «rticle?" (artigo de 

jornal) ou "Para assinar uma revista em inglês 

dizemos suh.tcrihe. A palavra em português 
equivalente a forrri começa exatamente do 

mesmo jeito que em inglês (formulário para 
assinantes)" ou "Em jornais e revistas, há 

artigos noticias, editoriais reportagens e, em 
quase todas as páginas, uin advertisenient" (para 
anúncio, propaganda). 

Peça aos alunos que façam uma leitura 

muito rápida, um "passar de olhos" pelo tex- 
to, para identificar o gênero (trata-se de um 

formulário para assinantes). Depois, converse 
com a turma sobre como chegaram a respos- 

ta, procurando fazê-los perceber a organiza- 
ção geral do texto. Os alunos talvez digam que 

não é um artigo de jornal porque não tem titu- 
lo, que não é um anúncio ou propaganda por- 

que não tem imagens. Além disso, é possível 

que eles justifiquem que nem artigos de jornal 
nem anúncios têm espaços para preencher. 



Item 2 Item 3 
...................................................... 

...................................................... 

j Objetivos: relacionar títulos de revistas i 
j a seu conteúdo. 
: Tempo previsto: 10 minutos. 
...................................................... 

Procedimentos 
Leia com os alunos o enunciado do exerci- 

cio, explicando que se trata de títulos de revis- 

tas. Leia, também, a primeira pergunta. que 
deve ser respondida em português. Peça que 

sublinhem, nos titulos de revistas, as palavras 

cujo significado reconhecem ou porque já as 
viram em outros lugares ou porque se parecem 

com o português. Espera-se que os alunos re- 

conheçam girl, auto, PC, sports e grrnies. e por 
meio dessas palavras consigam identificar que 

Cosnzopolitan girl é uma revista feminina para 
adolescentes, Autosound é uma revista sobre 

carros, PC World uma revista sobre computa- 

dores, A11 Sports uma revista sobre esportes e 
Hit Gumes uma revista sobre jogos. 

Em seguida, leia a segunda pergunta e dê 
alguns minutos para que os alunos a respon- 

dam oralmente, conversando com um colega 
que se senta perto. 

i Objetivos: preencher um formulário j 
i de assinantes com escolha de revista i 
j e dados pessoais 
i Tempo previsto: 20 minutos. 
...................................................... 

Procedimentos 
Leia o enunciado e proponha que os alu- 

nos façam a atividade individualmente. Há, 
no formulário, algumas informações que ain- 

da não foram vistas diretamente por eles. São 

elas Middle nanlejs), City, State, ZiplPosrul 

code e Country. Com o trabalho que foi rea- 
lizado até aqui com os outros textos, espera- 

se que os alunos sejam capazes de completar 

essas lacunas e mobilizando, para isso, conhe- 

cimentos prévios de organização textual e fa- 
zendo inferências. Alguns alunos, no entanto, 

podem requerer uma atenção especial. 

Item 4 
...................................................... 

j Objetivos: identificar o gênero (cartão i 
: de identificação estudantil). 

j Tempo previsto: 10 minutos. 

I 
Procedimentos 

Esse item é uma nova oportunidade de iden- 

tificar o gênero de um texto, desta vez, particu- 
larizado em um tipo especifico, uma vez que. 

em todas as alternativas, aparece que se trata 

de um cartão de identificação. Cabe ao aluno 
mobilizar as mesmas estratégias utilizadas no 

item 1 dessa atividade, agora para identificar se 

é um documento de identidade (citizen identity 
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card), um estudantil (student identity cara ou 

profissional @r?fessional identity card). É bem 

possível que os alunos precisem de alguma aju- 

da para compreender o significado da palavra 
I citizen ("cidadão"). Ao verificar a resposta cor- 

r reta (student identity carn), peça aos alunos que 

justifiquem sua resposta. Eles provavelmerite 
a apontarão a presença da palavra student no ca- 

beçalho do cartão de identidade internacional 

. . (International Student Card). 

Item 5 
...................................................... 

i Objetivos: reconhecer o uso de helhis e 
I i shelh~r para referirmo-nos a homens e 

j mulheres, respectivamente; transpor in- 
j formações encontradas em um cartão 
i de identificação estudantil para um pa- 
i rágrafo descritivo. 
j Tempo previsto: 20 minutos. 

Procedimentos 
Leve para a aula algumas fotos de pessoas fa- 

mosas. Mostre aos alunos a foto de uma mulher 
e pergunte: Mo's this? Is it a man or ri woman? 

What's her name? ou outras. Não espere que os 

alunos respondam com frases completas, basta 

que digam a informação solicitada. Em seguida, 
* 

faça o mesmo com a foto de um homem famo- 

so. Pergunte: WhoS thic? Is it a man or a ir,oman? 
-. W t ' s  his name.7 e repita o procedirnenfo com 

outras fotos. Em seguida, escreva na lousa: His 

mnze is (o nome de um dos homens famosos que 
você apresentou); He is (o nome de um dos ho- 

mens famosos que você apresentou) e Her nome is 
I 

i (o nome de uma das mulheres famosas que você 

apresentou) e She is (o nome de uma das mulhe- 

res famosas que você apresentou). Mostre a 

relação entre os pronomes HelHis, masculinos, 

e SheIHer, femininos Como se trata de uma 

atividade de reconhecimento, não é preciso co- 

brar dos alunos, neste momento, a produção de 
frases utilizando esses possessivos. 

Em seguida, leia o enunciado do item 5 

e explique. Peça aos alunos que completem 

as informações individualmente. Para con- 

ferir, leia as respostas em voz alta, convi- 

dando os alutios a dizer suas opções e os 

trechos por eles completados. Como em 

outros itens, há, aqui, uma palavra que não 
foi vista anteriormente: expires. Espera-se 

que os alunos consigam relacioná-la á in- 

formação expiry date, que consta no cartão 
de identificação. 

Item 6 
...................................................... 

j Objetivos: produzir cartões de 
: identificação estudantil em inglês. 
i Duração estimada: 1 aula. 

...................................................... 

Procedimentos 
Proponha a atividade orientando os 

I 

alunos para, inicialmente, produzirem um 1 
rascunho de seus cartões de identificação 

I I 

estudantil, planejando as dimensões que ! 
I 

serão utilizadas, bem como a disposição I 
I 

das informações no cartão final. Assim, 

serão evitadas rasuras e a produção final 

ficará mais bem acabada. 
i 



Name: -- Group: Date: 

FILLING OUT FORMS WITH PERSONAL INFORMATION 
AND IDENTIFICATION CARDS 

1. Read the text quickly and tick the correct answer: What kind of text is it? 

( ) a newspaper article ( ) a subscription form ( ) an advertisement 

SIGN UP NOW! 

Fill in the form below to subscribe to magazine 
for up to 53% off what others pay on the newsstand. ThatS like getting 4 issues FREE! 

First name: --- 

Middle ~ ~ a m e ( ~ ) :  

Last name: 

Address: 

State: 

ZipIPostal code: -- 

Country: pp-p . -- 

E-mail: -#- 

Age: --- 

Would you like to receive spcial offers and discounts by email from magazine? 

( )Yes( ) N o  
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2. Read the magazine titles below: 

t Cosmopolitan girl b PC World 

b Autosound b All Sports 

t Hit Games 

Now answer in Portuguese: 

a) What do you think each magazine is about? 

b) Which magazine would you like to subscribe to'? Why'? 

3. Go back to the form in exercise 1 and fill it in with the name of the magazine of your choice and 
with your own personal information. 

4. Now read the text below and answer: What kind of text is it? 
- 
.- 

( ) A citizen identity card 
. 
0 .- 

-O 
Y 
0 

r -  - 
( ) A  student identity card 6 

( ) A professional identity card 

5. Complete the description with in- , '  

formation from the card If there is ~ @ I ~ l ~ ~ ~ [ ~ ~ I Y U  
an option, choose one.If there is a 
blank, íiil it in. 

a)  This card belongs to a BOY I GIRL. 

b) HIS I HER name is 
/ 

c) H E  I SHE is years old. 

d) HIS I HER membership number is 

e) HIS I HER card expires in 

6. Project. Use your creativity and design your own student identity card 



As três atividades desenvolvidas ao longo 
deste bi~nestre fornecem dados para a ava- 

liação do desempenho dos estudantes. Neste 

momento do bimestre, solicite aos alunos que 
retomem suas pastas ou cadernos, em que de- 

vem constar os registros das aulas e as folhas 

de atividades do bimestre. Informe que irão 

fazer uma auto-avaliação, completando a ta- 
bela de habilidades e competências, que cha- 

mamos de can-do chart. 

Essa tabela apresenta as expectativas de 

i aprendizagem do bimestre. ou seja, o que se 

espera-se que os alunos saibam fazer (can do) 
i 
! como resultado do trabalho desenvolvido nas 

atividades. Você pode providenciar cópias da 

tabela para os alunos ou escrevê-la na lou- 

sa e pedir-lhes que a copiem em uma folha 

de papel separada. Solicite que preencham 

cada uma das linhas com sua auto-avaliação. 
É bem possível que mostrem dúvidas sobre o 

preenchimento, pois ainda não estão acostu- 

mados com a linguagem usada para falar so- 

bre seu desempenho. Leia as expectativas com 

eles, uma a uma, retomando aptividades que 

foram realizadas para que fossem atingidas. A 
médio prazo, os alunos passarão a fazer isso 

com mais naturalidade e terão adquirido boas 

ferramentas para monitorar sua aprendiza- 

gem, ao passo que você os terá ajudado a de- 

senvolver a habilidade de aprender a aprender, 

com maior grau de autonomia. 1 

Após o preenchimento do can-do charr (ta- 
bela de habilidades e competências), oriente os 

alunos na organização de um tipo deportfolio, 

uma pasta em que guardarão a tabela e o cartão 

de identificação estudantil (que foi a produção 
individual de texto deste bimestre). Essa pasta 

será retomada nos bimestres subseqüentes, 

de modo que, ao final do ano, os alunos terão 
guardado suas principais produções escritas, 

bem como as quatro tabelas de habilidades e 

competências. Isso propiciará que observem 

a progressão de suas aprendizagens ao longo 

do ano letivo. 

Se houver armários na sala de aula, vocé pode 

manter esses por$olios guardados para usá-lo* 

com os aluno* nas épocas de fachamento dos 

bimestre* e mostrá-los aos pais nas reuniões. Se 

isso não for possível, os alunos deverão guardá-los 

consigo, e será necessária uma boa conversa sobre 

a importância desse material, uma vez que faz par- 

te do conjunto de procedimentos de avaliação. 1 
Ainda como parte da avaliação, propomos 

a realização de uma prova com cinco questões 

que possibilitará verificar, de forma individua- 
lizada, o desempenho dos alunos no bimestre. 
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Respostas da prova de LEM-Inglês 

Trata-se de um formulário para assi- I 
Identificar o gênero de um texto (formula- nantes de uma revista. O texto pode 
rio para assinantes). ser encontrado em uma das páginas 

, da revista impressa ou online. 
1 

Preencher um formulário de assinantes I Respostas pessoais. 
com dados wessoais. 

Utilizar pistas verbais e não-verbais para I 

relacionar imagem a texto que descreve Alternativa (a) 
gestuais usados eni cumprimentos em 
diferentes culturas. 

I I Escolher e n t ~  cumprimentos mais formais ou I 

i 4 1 mais informais de acordo com o interlocutor. 

I Reconhecer e usar números de O a 20 para / fornecer informaçóes oessoais. 

Alternativa (b). 

Alternativa (d), 





Name: Group: Date: 

PROVA DE LEM - INGLÊS 

Leia o texto para responder as questões 1 e 2. 

SPEED AUTO MAGAZINE SUBSCRIPTION FORM 

First name: 

6 6 
Last name: 

Address: 

Zip code: 

E-mail address: 

Subscriptions of Speed Auto Magazine cost $6.00 per year. Three e-zine issues - r, 
will be emailed to the address above. To order your subscription, payment must 

C 
accompany this form. 

9m-e 

1. Qual o gènero do texto? Onde você pode encontrá-lo'? 

2. Complete os campos do texto com suas próprias informações pessoais. 



3. Escolha a imagem que ilustra a seguinte descrição: Girls in Brazil are usually very wann and 

,friendly - even wlren they meet for thejirst rime. They usually h-iss each other on the cheeh-. 

4. Jack Sullivan é o diretor de sua escola. Qual dessas frases você usaria para cumprimentá-lo? 

a) Hi, there, Jack! c) What's up, Jack? 

b) Good morning, Mr Sullivan! d) Hello, man! 

5. Em inglês, o número que corresponde a informação age: 11 years oldé: 

t a) ten c) twelve 
I 

1 b) fifteen d) eleven 
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Seguem-se sugestões de atividades adicionais canetas e outros) de O a 20 e escrevam, ao 

a serem propostas aos alunos que não revelaram lado de cada um deles, o número por exten- 

a aprendizagem esperada neste bimestre. so em inglês. 

m. 
Cumprimentos e despedidas em inglês: peça aos 

alunos que escrevam, em inglê~ pequenos diálo- ' gos com cumprimentos e despedidas entre: dois 

amigos; um chefe e sua secretária; marido e mu- 
I lher. Peça, também, que descrevam, em português, 
1 
I que gestos acompanham esses cumprimentos. 
I 
I Cestos que acompanham cumprimentos em 

diferentes culturas: peça aos alunos que façam 

uma pesquisa. em língua portuguesa, sobre ri- 

tuais relacionados a cumprimentos em culturas 

I diferentes daquelas que foram vistas nas aulas. 

Números de O a 20: peça aos alunos que 

ilustrem conjuntos de objetos (bolas, maçãs. 

Informações pessoais (nome, endereço, te- 

lefone, idade, endereço eletrônico) em ficlias de 

assinantes: peça aos alunos que encontrem, em 

revistas impressas ou oiilit~e em lingua portugue- 

sa. formulários para assinantes. Esses formulá- 

nos devem ser recortados ou impressos e, além 

de preencher cada um dos campo$ o aluno deve 

escrever, ao lado de cada um deles, a palavra, em 

uiglès, que corresponde a informação solicitada. 

Títulos de revistas e seu conteúdo: peça aos 

alunos que leiam os títulos e resumos sobre as 

revistas a seguir e escrevam, em poriuguês. qual 

o conteúdo principal de cada uma delas. 



Bicycling: A popular road and mountain biking magazine. Includes practical tips to make 
riding more enjoyable. 

Bon Appetit: The all-in-one monthly guide to fabulous food, fine wine, and fun entertaining. 

Acoustic Guitar: The magazine for acoustic guitar players, from beginners to performing 
professionals. 

.4stronomy: Explore the universe in your own backyard with the most popular amateur 
astronomy magazine. 

The Economist: Prestigious, international newsweekly on politics, business, finance. 

ELLEgirl: Fashion ideas, do-it-yourself ideas, and fun stuff for girls wanting an alternative 
to the traditional teen magazine. 

The Hollywood Reporter: News in the film, television and music industries 

Honie Entertainment: Guide to home cinema, DVD, widescreen and digital TV. 

Road & Track: Caters to vehicle enthusiasts by focusing on automotive subjects such as 
design, engineering, driving reports, road tests, racing coverage, and detailed technical 
discussions. 

Tennis: The world's most popular tennis publication. Brings you exclusive step-by-step 
instruction from Playing Editor Pete Sampras. 

Você também pode escolher outros títulos no endereço magazine-directoiycomíindex-t.htm. 

Lá você encontrará todo um diretório de revi5tas online, organizado em ordem alfabética pelo 
título da publicação. 
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CURSOS PARA AMPLIAR A PERSPECTIVA DO 
PROFESSOR E DO ALUNO PARA A COMPREENSÃO DO TEMA 

Algumas músicas e sites 

Com a música Hello, Goodbye, dos Beatles, 

você pode retomar os cumprimentos, bem 
como discutir com seus alunos como, muitas 

vezes: os relacionamentos humanos são mar- 

cados por desencontros. 

Em algumas outras canções, a temática 

tratada no bimestre aparece de modo menos 
direto, mas elas podem ser também interes- 

santes. São elas: Mrs. Robinson, de Simon e 

Garfunkel; Have You Met Miss Jones?. de 
Robbie Williams (na trilha sonora do filme: 

O Diário de Bridget Jones); Hello, ItS Me, 

de Todd Rundgren: You Don't Know Me, 

de Ray Charles; Mr Z, do Five; Goodnighr, 

Goodnight, do Hot Ilot Heat. 

Para encontrar as letras das músicas. basta es- 
crever o título, o nome do artista e a palavra !ilrics 

em seu site preferido de busca na intemet. Além 

disso, no endereço www.n~i~icalenR[rrhlessons. 

org/popsongsliruIt~.~.htm você encontra diversas 

músicas orgatiiradas por tema e tópicos para se- 

r e m  utilizadas em aulas de língua inglesa desde o 
nível iniciante até o nível avançado. 

t www. videojug. conzlintt~rvreivlnzanners- 

and-body-language-ncross-cul/ures- 

2#hon~-do-i-knoiv-how-to-greet-sorne- 

one 

-of-unother-culrure 

No endereço wiqw. linguistik-online. de120~-041 

rash.htnz1 você encontra o relato de um projeto 

de pesquisa sobre a importáncia dos rituais de 

cumprimento em alemão. Apesar de não falar 
diretamente sobre a língua inglesa, o relato da 

pesquisa mostra a importância de conscienti- 

zar os aprendizes de uma lingua estrangeira 
sobre aspectos culturais que influenciam as re- 

lações entre pessoas quando se encontram pela 

primeira vez. 

Sobre informações pessoais 

No site a seguir, seus alunos poderão co- 

nhecer os diferentes personagens do desenho 

Maya and Miguele, com eles, interagir, obten- 

do algumas informações pessoais. 

I 
http:llpb.~kids.orglmavaarrdmiguelleng/ishl 

Sobre rituais de cumprimentos 
friendslmiguellflash. htnzl 

Para saber mais sobre rituais de cumpri- No CD Interaction Students (distribuído 

mentos, você pode assistir a mini-palestras, em para todas as escolas em setembro de 2007), 
inglês, sobre o tema, nos seguintes endereços: há algumas atividades que focalizam informa- 
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ções pessoais na seção Multirnedia Artivities. 

No site puzzlemaker discoveryeducation. 
comlWordSearchSetupForm.asp você pode 

montar seus próprios caça-palavras para pra- 

ticar o vocabulário ensinado. 

- Children. This is Mis.r Dunham b 

substitufe. This is Mr. Schneebly. 

You know what? Why don'ryou a11 cal1 
me Mr. S ?  

- Dude, you gotrn a disease. 

Alguns filmes 
- K'hat k your name? 

Scliool of' Rork -Escola de Rock (2003) 
- Freddy Jones 

Comédia 

Direção: Richard Linklater 

Ator principal: Jack Black 

Costa a história de um guitarrista que, 
após ser expulso de sua banda, trabalha 

como professor em uma escola prepara- 
tória. Ele acaba se tornando um "profes- 
sor de rock'n roll" e envolve os alunos em 

um projeto: criar uma banda de rock para 
competir em um festival. Algumas explica- 
ções terão de ser feitas quando se descobre 

sobre esse projeto ... 

As cenas que são relevantes para o tema 

deste 1" bimestre são da três até a cinco, - 
pois nelas há a apresentação do professor, 
MI: Schneebly, pela diretora da escola e, tam- 

bém, a apresentação dos alunos quando o 
professor pergunta seus nomes. Nessas ce- 
nas, é possível perceber os registros diferentes 

(mais ou menos formal), além do uso de ges- 
tuais para interagir com o outro. As expres- 
sões relevantes que aparecem nestas cenas do 

filme, são, por exemplo: 

We did it! Give me some, give me sorne, 

give nze some! (gestuais) 

Have a good music class 

- Mr. S. K'hat b going on? 

- You! W'hat S your name? 

Zack 

Aventura 

Direqáo: Sam Raimi 

Ator principal: Tobby Maguire 

Filme sobre um garoto que é mordido 
por uma aranha geneticamente modificada e 

acaba adquirindo poderes acima do normal. 

O filme conta o inicio desta transformação e 
as primeiras aventuras que esse jovem irá pas- 
sar antes de assumir sua nova identidade de 

super-herói. 
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As cenas que são relevantes para o tema 
deste 1" bimestre são da um até a três, pois 
apresentam cumprimentos entre adolescen- 
tes e entre pessoas em um primeiro encontro 
(Harry Osborn apresenta seu pai, Norman 
Osborn, ao colega Peter Parker pela primeira 
vez). Fica claro o uso de registros diferentes 
entre Harry e Peter, entre Harry e seu pai e en- 
tre Peter e o pai de Harry. Além desse diálogo 
de apresentação, há um outro em que os tios 
de Peter Parker conversam com ele, quando 
ele volta para casa depois da excursão. As ex- 
pressões relevantes que aparecem nestas cenas 
são, por exemplo: 

- Thank~ou! Soriy IÍiz late! (Pete se 

dirigindo ao motorista do ônibus, após 
entrar no ônibus) 

- Pete! Atores principais: Tim Allenl Sam Huntington 
I 

a excursão. Pete e Norman Osbom se 
despedem) 

- Nice to meet you. (Pete) 

- Hope to see you again. (Norman 
Osbom) 

- Hi sweetie! You're just in time for dinner: 
(tia May) 

- Hey! How you're doing bud+? How I 

was thefield trip:? (tio Ben) 

Jungle 2 Jungle - Meu Fillio das Selvas (1997) 

- Hi, Hany! Conta a história de um nova-iorquino que 
descobre ter um filho de 13 anos que foi cria- 

- Petei; tnay I introdzrce my fathei; do na floresta. Ao trazer o menino para Nova 

Norman Osborn. York, muitas confusões acontecem ... 

! 

- I've heardso much about you. (Norman Este filme, dada sua temática geral, pos- 

Osbom) sui inúmeros exemplos de diferenças cultu- 
/ rais ou dos variados comportamentos entre 

- Great honor to meet you, sir: pessoas da cidade grande (sociedade oci- 
dental), seus valores, e pessoas que cresce- 

- Hey! You two! Ler k tnove! (professor ram no meio indigetia, portanto, com outra 

chamando Pete e Hany para começarem visão de mundo. 

Comédia 

Diesão: John Pasquin I 
! 



Há muitos fatores que desestimulam os 

professores, tais como a quantidade de alunos 
em sala de aula. a limitação de recursos dispo- 

níveis: o aparente desinteresse dos estudantes, 

entre outros. Frente a isso, muitas vezes senti- 

mo-nos impelidos a restringir nosso trabalho, 
ensinando um número mínimo de conteúdos, 

simplificando a lingua ao máximo, na expec- 

tativa de que, desse modo, os alunos sejam ca- 

pazes de aprender. 

Vale lembrar que na perspectiva adota- 
da, procuramos romper com essa situação 

negativa. Em vez de simplificar, optamos 

por trabalhar com a lingua inglesa por meio 

de textos autènticos, que são, muitas vezes, 
complexos e. reconhecemos, têm mais con- 

teúdos do que nossos alunos estão prepara- 

dos para assimilar. Assim, não se espera que 
eles memorizem tudo o que aprenderam. ou 

sejam capazes de compreender 100% dos 

textos que leram, ou ainda, consigam usar 

tudo o que foi ensinado, expressando-se 
com autonomia em lingua inglesa. A idéia 

é fornecer-lhes oportunidades de ampliação 

de seu repertório por meio de atividades nas 

quais a quantidade de exposição a lingua 

seja significativamente grande. 

Assim, após este bimestre, esperamos que 
seus alunos tenham se familiarizado um pouco 

mais com a língua, principalmente no que diz 
respeito aos diferentes rituais de cumprimentos 

e às trocas de algumas informações pessoais. 



ICHA DO CADERNO 

Da notação do tempo As linguagens das fontes históricas: memória e História 
- 

Nome da disciplina: 

Área: 

Etapa da educação básica: 

Série: 

Período: 

Aulas semanais: 

Semanas previstas: 

Aulas no bimestre: 

Temas desenvolvidos: 

Autor: 

História 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 

Ensino Fundamental 

1" bimestre de 2008 

Imperialismo e Neocolonialismo no século 
XIX; A Primeira Guerra Mundial; A Revo- 
lução Russa e Stalinismo; A República no 
Brasil 

Mônica Lungov Bugelli 



O objetivo deste Caderno é auxiliá-lo no 
desenvolvimento de temas importantes que 
caracterizaram o processo de expansão do ca- 
pitalismo europeu, suas coniradições e críticas, 
na passagem do século XiX para o século XX, 
além de facilitar a realização de suas atividades 
e avaliqões, durante o 1" bimestre da 8" série 
do ensino Fundamental. As sugestões aqui 
contidas devem ser avaliadas por você e con- 
sideradas, sempre, em função da experiência 
adquirida em sua convivência com os alunos, 
nos ambientes em que são desen.+olvidas suas 
atividades docentes. Assim, a intenção é estabe- 
lecer mecanismos de diálogo, a partir, também, 
de nossas experiências, adquiridas ao longo de 
anos do tiabalho com o ensino de História. 

Compreendemos que as transformações 
decorrentes do processo de expansão da in- 
dustrialização nos países capitalistas europeus, 
na segunda metade do século XM, são funda- 
mentais para a caracterização do século XX, 
pois representaram mudanças profundas em 
termos econômicos, sociais, políticos e ideoló- 
gicos e cujos reflexos ainda podem ser sentidos. 
Trata-se da consolidação da ordem burguesa 
capitalista, ao mesmo tempo em que, no Impé- 
rio Russo, instaurava-se um regime de caráter 
socialista e, no Brasil, consolidava-se a estmtu- 
ra oligárquica em um capitalismo tardio. 

Neste Caderno, trabalhamos quatro temas 
principais: o Imperialismo e o Neocolonialismo 
no século XiX, a Primeira Guerra Mundial, a 
Revolução Russa e o Stalinismo e a República no 
Brasil. Optamos por integrar os temas da Revolu- 
ção Russa e o Staiinismo, para aproveitar melhor 
o tempo destinado As aulas de História, pois mui- 
tas vezes, para nós, professores, a idéia de cumprir 
ou não o planejamento é um fator de tensão. 

Para cada tema, foi elaborada uma Siti 
ção de Aprendizagem principal, um conjui 
de questões para a avaliação final e propos 
para recuperação, nas quais foram destacac 
alguns dos aspectos mais significativos I 
discussões historiográficas c&temporâni 
Considere a possibilidade de realizar alte 
çóes, no sentido de adequar asproposta 
sua experiência docente, ao seu atual grupc 
alunos e às suas condições de trabalho. 

Além disso, como você vai notar, grai 
parte das Situações de Aprendizagem a 
sugeridas assenta-se na realização de r 
quisas pelos alunos, o que exige sua dir 
orientação. Sobre isso, é importante lemb 
os alunos que pesquisar não é apenas Eoy 
o verbete de uma enciclopédia. por exem] 
mas que devemos partir para a atividade c 
objetivos claros e utilizar as fontes segui 
esses critérios, eliminando as informaç 
desnecessárias ou repetitivas. Você deve, si 
pre, incentivar a pesquisa em diferentes for 
de informações, havendo algumas indicaç 
no item referente aos recursos para amp 
a perspectiva do professor e do aluno pat 
compreensão dos temas trabalhados. 

Mais ainda, a pesquisa poderá ser o seu 
trumento de avaliação da recuperação, I: 
além de verificar a apreensão do contei 
pode testar o d o m í ~ o  de seus alunos da noi 
culta da Língua Portuguesa e a construçS 
a aplicação dos conceitos relativos aos te] 
estudados. 

Todas as Situações de Aprendizagem e! 
acompanhadas da identificação dos princi 
conceitos trabalhados, das competências e 
bilidades priorizadas, das estratégias e recu 



































































































SITUAÇÁO DE APRENDIZAGEM 1 

I IMPERIALISMO E NEOCOLONIALISMO N O  SÉCULO XIX 

Nesta Situaçáo de Aprendizagem, vamos discutir a história da ocupação e exploraçáo europeias 
no continente africano, antes e depois da Confertncia de Berlim de 1885, o que nos auxiliará na 
construção dos conceitos de Imperialismo e Neocolonialismo. 

África - Político 

Aiio<x?,~,yi"fic,,i> t~,iri/,i~. 1. cd. Rio dc Jaiiçiro: IBGE. 2007 p. 4 5 ~  

Observe o m.ipa do continente africano e responda às questões propostas. 
,, 



1. Quais sáo as primeiras ideias que lhe vCni à caheça quando você ouve falar rio continente afti- 
cano? 

2. Você sahe qual idioma é falado em Angola e em Moçambique? 

3. Na África do Sul, uma das línguas oficiais é o inglês, outra é o zulii. Por quê? 

-- 

~ - - -. . -- -A- 

~ ~~ 

4. No Senegal, fala-se o francés. Por quê? 

-- ~ 

~- -- - - - 

~ 

-- -- - ~ 

5. Procure lembrar-se de uma notícia recente sobre algum país africano. 

.~~ ~ ~ 

~ p~ 



Análise cartográfica 

Para a análise comparativa dos dois mapas históricos a seguir, seu lirofessor vai propor uma 
discussão com toda a classe. Depois de estabelecidas as conclusóes oralmente, realize a síntese, res- 
pondendo individualmente às questões, neste Caderno. Redija respostas compleras, ou seja, retome 
a proposição na resposta, de maneira que cada uma delas tenha um significado conip;eto. como um 
pequeno texro explicati\~o. 

A ocupagáo da África por volta de 1830 

UINÉ PORTUGUESA 

OCEANO 
ATLÁNTICO 

1 
, L<<\ )$ i r ia  r - ~ > r  v t : l i . ~  183C). 

L s , . ,  t ,  ,'V,, c : l< ' ; ? ,< , s ,~ ' .  

IILKNANl>L%. 1,eila Maria Crin(rli.?r Lcirc. AAfiini nn'olii denula: visita 1 Iiisrória ,onrrmporinea. 2 cd. rim 
5:" IPiiilo: Selo Ucsrn. 2008. p. 52. 



África em 1902 

7,:'- O mapa cii!finido no ano dc 1902 inostrando quc, cvni escecso da L.ihCria e tia 
Etiúpia,ci restante Nncoiltiiic!~tceiav.i sol1 domínio europc.3. 

HLRN4NDFZ. Lei12 h la r i l  Luiirduis Lc i i c  .AA/iii;i >in siilii i i i~/ i i:  ririra i Iiirrori,a cniiirriil>nidriea. L i d .  rcv. 550 I'aulo 
Sclii Ncp,ni. 2008 1,. 68 



Dicas para a análise cartográfica 

Verifique a posi~áo do continente africano erri relaçáo à Europa e à Aia,  idencifique os 
mares e oceanos que banhani as terras africanas e indique onde está posicionado o conti- 
nenre americano, que não aparece nos mapas. Verifique a rosa-dos-ventos inserida em cada 
mapa e localize a costa oriental e a ocidental, a por& meridional e a setentrional da Áfci- 
ca. Compare esses mapas com um mapa físico do continente africano e com o atual mapa 
político, e estabelega as semelhancas e diferenças entre eles. 

1. Qual é o título de cada um dos mapas! 

Mapa 1: - -  . - . . . .~ 

Mapa 2: - - - -  . ~ - 

2. A que períodos cada um dos mapas históricos se refere? 

Mapa 1: - --- 

~Mapa 2: . 

3. Que informaçóes podemos obrer com a análise das legendas? 

Mapa I :  -p~ ~ ~ ~ - 

Mapa 2: -- --- 

4. No próprio mapa, existem símbolos ou nomes que também rrazeiri informações? Quais sáo? 

Mapa 1: -~ ~ ~. 

Mapa 2: -~ - .~~ 

5. Comparando os dois mapas, que mudanças voc0 pòde observar? 

-~ -- 

-A--. ~~p~-- ~ ~~ ~ ~ 

-~ ~ ~ - 



6.  Coniparando os dois mapas, qiie permanência você pôde observar? 

1. O poeta britânico Rudyard Kipling, em 1899, publicou um poema inritulado Ofardo do ho- 
metrr branco, sobre a coiiquisra dos Esrados Unidos sobre as Filipinas. Apesar de seu poema 
alertar dos perigos e dos custos envolvidos na ação de conq~iista, tornava-a, ao mesmo tempo, 
um nobre empreendimeiiiv, sob o ponto dc vista da "rnissáo civilizarória da raça branca". Leia 
a sua primeira esrrofe: 

"Tomai o fardo do Homem Branco 

Envia teus nielhores filhos 

Váo, condenem seus filhos ao exílio 

Para servirem aos seus cativos; 

Para espcrar, com arreios 

Com agitadores e selváticos 

Seus cativos, servos obstinados, 

Metade demônio, merade criança." 

Confornle o qiie você já estiidou sobre o Imperialisn~o, no que consistia a "niissão civiiizatória 
da taça branca'? 



2. Leia o artigo abaixo, que faz parte da Ara Geral da Conferência de Berlim. de 27 de fevereiro de 1885. 

Capítulo I1 - Declaragio concernente ao tr&co dos escravos 

Xrrigo 9. Em confotmidade com os princípios dos direitos dos indivíduos tal como eles 
sáo reconhecidos pelas Porências signatárias, estando proibido o ttifico dos escravos, e devendo 
igualmente as operaçóes que, por mar ou por terra, forneçam escravos para o tráfico ser consi- 
deradas como proibidas, as Potências qiie exercem ou que vierem a exercer direitos de soberania 
ou uma influêiicia nos territórios que formam a bacia convencional do Congo deciaram que 
esses territórios não poderá0 servir nem de mercado nem de via de trânsito para o tráfico dos 
escravos de qiialqiier raça. Cada uma das Potências se compromete a empregar todos os meios 
disponíveis para pôr fim a esse comércio e para punir aqueles que dele se ocupam." 

Segundo esse artigo, qual foi a posiçáo das potências qiie participaram da Conferência de Ber- 
lim no que se refere à escravidáo? O que poderia explicar esse posicionamenro? 

3. As afirmaçóes abaixo sáo referentes ao Imperialismo. Leia-as e assinale a alternativa correta. 

I) A riecessidade de novos mercados consumidores para seus produtos levou as potências in- 
dustrializadas à expansão imperialista, durante o século X R .  

11) A expansáo imperialista do século XIX ocorreu, basicamente, em virtude do esgotamento 
das ininas de metais preciosos na Europa. 

111) As poti-ncias indiistrializadas necessitavam de novas áreas nas quais pudessem aplicar o 
capital excedente gerado pela expansáo capitalista, durante o século XIX. 

Estáo corretas as afirmaçóes: 

a) I, I1 e 111. 

b) 1 e 11. 

c) I e 111. 

d) I1 e 111. 

e) Nenhuma das afirmações é correta. 
L I  



4. Cecil John Rhodes (1853-1902) foi um homem de negócios inglês e o fundador da Rodésia, 
atual Zimbábue, na África. Ele sonhava construir unia estrada de ferro que faria a ligzy- .$ao entre 
n cidade do Cairo, no Egito, e a Cidade do Cabo, na África do Sul. A ele sáo atribuídas as se- 
guintes frases: 

"O mundo está quase todo parcelado, e o que dele resta está sendo dividido, conquistado 
e colonizado. Eu, se anexaria os planetas. l'enso sempre nisso. Entristece-me vC--10s 
tão claramente e, ao mesmo tempo, tão distantes." 

;ii,xiiiiii,ii.:i:. ! . : : i>!  i.t.ii.,lL .,,I :>i, ,.r<iiil. i . , , ' : . i . ! . .  I. .. , , i ! .  l i .  . ' .  

Segundo suas ideias, e observando o período no qual Rodhes viveu, pode-se dizer que ele: 

a) foi um dos pioneiros na "corrida espacial" inglesa. 

b) foi um dos lideres da resistência africana ao capitalismo inglês. 

c) foi uin dos missionários protestantes no continente africano. 

d) foi um dos agentes do imperialis~iio inglês no continente africano. 

C) foi um dos críticos do imperialismo inglês no continente africano. 

,. . 

LIÇÁo D E  CASA 

Os povos que sofreram a açáo imperialista das poténcias industriais organizaram diversos movi- 
menros de resisttncia, como a Guerra do Ópio, a Revolta do5 Cipaios e a Rcvolta dos Boxers. Cada 
aluno, segundo critério do professor, deve ficar responsável por realizar uma pesquisa sobre uma das 
revoltas, na qual devem constar: o nome, a data, o local, as causas, a lidcraiiqa, os priucipais acon- 
tecinientos e o desfecho da revolta. Depois, os alunos devem conipartilhar as pesquisas entre si, de 
nianeira que todos fiquem coni seu Caderno completo. 

Causas: 



Nome: ---A-- -- 

Data: ~ -- 

Local: . . . - _ _  __ - - - 

Principais acontecimentos: 

~ -~ -~ -- 

~-A-- ~ 



Nome: - -- ~ - - ~~ 

Data: ~~~ ~ -- 

Local: - . - . - -  - -  . -  -- 



PARA SABER MAIS 

Sugestão de livros 

BRUIT, Héctor H .  O imperialismo. Sáo l'aulo: Atual, 2002. (Discutindo a História). 
O autor realiza uni estudo sobre como se deu a parrilha da  África e da  Ásia pelas po- 
tências europeias e sobre a independência das nações latitio-aniericarias rio contexto 
do imperialismo. 

CONRAD, J. O ro>uçZo das trevas. Porto Alegre: L&PM Pocket, 1995. 
Obra literária publicada em 1902, narra a hisrória de um europeu que viveu no Cotigo. 

HERNANDEZ, Leila M. G. L. A Áfi-ira ntl sala de aula: visita à hisrória contemporânea. 
São Paulo: Selo Negro, 2005. 
Análise de questões relativas ao ensino de História da África nas escolas brasileiras. 

MESGMVIS, Laima. A col~niza~áo da ~ f i i c a  e da  Asia: a exparisáo do imperialismo euro- 
peu no século XiX. Sáo Paulo: Atual, 1994. (História Geral em Documentos). 
Por meio de docunientos, como diários de missionários, fotos, rratados e carras, a 
autora realiza um panorama da ocupaçáo da África e da Ásia pelas potências europeias 
no século XLX. 

Sugestáo de sites 

Educatem. Disponível em: <http:lleducaterra.terra.com.br/voltaire/niundo/china~~.htm>. 
Acesso em: 24 set. 2005. 
Resumo didático sobre o interesse europeu na China. 

Edtrquenet. Disponível em: <http://www.eduquenet.ner/iinperialismoasia.htm>. Acesso 
em:24 set. 2008. 
Site com informações sobre o imperialismo na Ásia. 

Sugestáo de filmes 

A Guerra do Ópio (Yapian zhanzheng). Direqáo: Xie Jim. China. 1997. 109 min. 
Relata a história deste evento, mostrando a superioridade tecnológica inglesa enquanto 
um importante fator para a derrota chinesa. 

Entre dois umores (Out ofAfiica). Direçáo: Sydney Pollack. EUA, 1985. 160 min 
História ambientada nos anos 1920, sobre europeus que foram viver no Congo. 

Montanhas da lua (Mountains ofthe Moon). Direçáo: Bob Rafelson. EUA, 1990. 136 min. 
Conta a história de exploradores em busca da nascente do rio Nilo. naÁfrica. 

Pdssageinpara a Índia (A fiasage to India). Direçáo: David Lean. Inglaterra, 1954. 164 min. 
Relata o choque de culturas entre ingleses e indianos, na época do neocolonialismo. 



d/ APRENDEXDO A APRENDER 

Agora que voc2 estudou o processo histórico conhecido como a "par~iilia da África", 
quando você assistir a um tilejornal, ler um jornal, ouvir uma notícia no rádio ou estiver 
navegando na interner, procure estar atento às informações sobre o coii~iiieiite africano c 
busque relacioná-las a esses conhecimenros. 

O que eu aprendi ... 



'- SITUACÁO DE APRENDIZAGEM 2 
93d A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

Todos os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial utilizaram aparatos bélicos que refle- 
tiam o grande salto tecnológico resultante da Segunda Revolucáo Industtial. Meios de comunicacáo 
e de transporte, carros de combate, artilharia pesada, explosivos e armas químicas foram criados ou 
aperfeiçoados com o objetivo de matar o inimigo e ptoduziram cerca de nove milhóes de mortos, 
em quatro anos de guerra. Nesta Situação de Aprendizagem, você fará uma pesquisa sobre os avan- 
ços te~nol6~icos da indústria bélica antes e durante a Grande Guerra (1314-1918) e ficará sabendo - ~ ~ ~.. 
sobre quantas vidas foram perdidas durante o conflito em algumas d a  principais potências. 

- -  ~. ~~ . ~ . ~ 

~~ - -.. 

Soldadol armados a beiradç iim rio (1916) 

- 
i: Cailhád eiri campo de guerra (1916) 

Avião alem20 iio solo (1714-1918). 



! Iict6ria - h.' Crie  - Voluiiie 1 

Leitura e Anáiise de Textos 

Vamos discutir duas afirmaçócs de importantes estadistas, sobre a Primeira Guerra e o 
primciro artigo da Carta d o  Otganiza~áo das Naçóes Unidas: 

1. Aqueles que viveram durante a Primeira Guetra Mundial ouviram o slogun "uma 
gurrra para acabar com todas as guerras", dito pelo enráo presidente dos Estados Uni- 
dos da América, Woodrow Wilson. 

2. Vinte e uin anos dcpois do término da Grande Guerra. em 1939, estourou a Segun- 
da Guerra Mundial e o então primeiro-ministro inglês Winston Churchill disse: "Essa 
guerra é, de fato. uma continuação da anterior". 

3. Em 26 de junho de 1945. no final da Segunda Guerra Mundial, a Carta da Orga- 
nização das Naçóes Unidas foi assinada por 50 países; hoje, eles somani mais de 190. 
Vamos ler o primeiro artigo da Carta: 

Artigo 1 

"Os propósitos das Naçóes Unidas sáo: 

I. Manter a paz e a segurança internacionais e, para esse fim: tomar, coletivan~ente, 
medidas efetivas para evitar amcaças i paz e reprimir ns atos de agressão ou outra 
qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os 
princípios da justiça e do direito internacional, a um ajuste ou soluçáo das con- 
trovérsias ou situaçóes que possam levar a uma perturbaçáo da paz; 

2. Desenvolver relações amistosas entre as nacóes, baseadas no respeito ao princípio 
de igualdade de direitos e de autodetermina@o dos povos, e tornar outras medi- 
das apropriadas ao fortalecimento da paz universal; 

3. Conseguir uma cooperaçáo internacional para resolver os problemas internacio- 
nais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e p i a  promovcr e es- 
timular o respeito aos direitos humaiios e às Iibcrdades fundamentais para todos, 
sem disriri~áo de raça, sexo, língua ou religião; e 

4. Ser um centro destinado a harmonizar a açáo das iiaçócs para a consecução desses 
objetivos comuns." 

Responda: 

1. O presidente dos Estados Unidos da América, Woodrow Wilson, acertou na sua previsáo? 



2. O primeiro-ministro inglês, Winsron Churchill, teve razão ao associar a Segunda Guerra à Pri- 
meira? Por quê? 

3. Os  países signatários da Carra da O N U  esráo consegiiindo cumprir os propósitos de manter a 
paz e a segurança inrernacioliais? 

~ - 

-- p~~ - 

- 

~ -- 

- -- 

4. O faro de náo ter ocorrido uma Terceira Guerra Mundial significa que o mundo está em paz? 

~ 

PESQUISA EM GRUPO 

Você vai fazer uma pesquisa sobre aparatos bélicos (armamentos) que foram urilizados na 
Grande Guerra e, em seguida, um gráfico das perdas humanas em algu1is países envolvidos nesse 
coriflito. O produro dessa pesquisa será apresentado eni forma de cartaz. -.- .. - 



Etapa 1 - Pesquisa sobre aparatos bélicos 

Anote a seçuir as informaçóes referentes a seu grupo de trabalho: 

1. Co~ii~oiientcs do grupo: 

2. Circule o rema de trabalho indicado para seu grupo: 

Tema 1: Canháo de longo alcance 

Tema 2: Morteiro 

Tema 3: Fuzil 

Tema 4: Metralhadora 

Tema 5 :  Tanque de guerra 

Tema 6: Siihrnaririo 

Tcma 7: Encouta~ado oii coiiraçado 

Tçriia 8: Avião 

Tema 9: Baláo dirigivcl 

Tema 10: Gases tóxicos 

Tema 11: Granada de mão 

Tema 12: Lança-chamas 

Tome - nota! 

Daia para rrarer a pesquisa: 

Dicas para a realizaçáo da pesquisa 

Você deve pesquisar em diferentes Fontes de informacócs. havendo algumas indicacóes no 
irem "Para saber mais". Conriido, 6 muito proveitoso, por meio de palavras-chave - conio Pri- 
meira Guerra Mundial, Grande Guerra. armas na Primeira Guerra. armamentos na Primeira 
Guerra, recnologia na Primeira Guerra, nu mesmo o rioiiie dc cada um dos armmenros, eritre 
outros - , buscar, em bib1iori:c;is e na inrernet, outras fonres de i~iforma~óes. Uma boa pesquisa 
pressupóe variadas fontes, e os dados obtidos dwein ser conferidos entre si; rnuitas vezes, não 
encontramos todas elas em uma única fonre, por isso t: riecessário uni-las e orguriizá-Ias. 

Sem dúvida, a interner é um poderoso instruinento para a ol>iciiçáo dc inforrnacóes 
sobre os inais variados remas, porétn, nem rodos os siter s io  confiáveis. Como agir, enráo? 
Procure nter de instiruicóes como universidades, centros de pesquisa e enciclopédias virtuais, 



tomando sempre a preca~icáo de confrontar as inforniaçóes entre si e só utilizar aquelas 
sobre as qiiais conseguir a confirmaíáo em mais de um local. 

Considere a pesquisa e a organizaçáo das informações como tarefas comuns a rodoi os 
elementos do trio, pois são liabilidades f~indamentais para o desenvolvimeiiro  da^ princi- 
pais competências relati~ as à História. 

3. Cada grupo de trabalho deve responder. no mínimo, às scgiiintcs questões sobre o aparato bí-li- 
co selecioriado: 

Origrm: -- -- ~- ~ ---- ~- ---- ~ 

~p- ~p~ ~-p~ ~- 

-- - -- .- - 

Características de funcionamento: -~ - -~ ~ - ~ 

--- 

- -~ ~ - - 

Como foi utilizado durante a Prinieira Guerra: ~ -- ~ ~ 

~- -- ~~ - - ~p - 

-- - - -- 

-- - -- -- 

~ -- -- ~ ~- -- - 

Etapa 2 - Produçáo de gráfico 

A tabela registra o núrnero de inortos na Giande Guerra, em alguns países: 



-~ ~ . .  .. .~ ~- . ~ . . ~ .  . ~. 

. . . - .. 
Número de mortos na Primeira Guerra Mundial (1914-1918) 

-- . ~ - .. . -~ . 

- - ~- ~~~~~ .~ .. ~ .~. ~.. .~. , 
l%?r~ ,~ j , . , .  :c,,. ~-I,<< :ii:~r~~;iii i irair;i,. Ai: >r>  i r ~ i  i j  .>:!L ~ l ' , l l F  

Após observar a tabela, Loiistrua um gráfico de barras, que também fará patte do cartaz de seu 
grupo: 

,-- 

Dicas para a produçáo do gráfico 

O gráfico pode scr produzido manualmente, em folhas qiiadriculadas, ou por meio de apli- 
cativos eletrônicos. No eixo Y dwe constar o número de mortos e no eixo X os países menciona- 
dos, conforme modelo a seguir. Lembre-se de que dwed haver relaçóes de proporyeo dentre as 
qu~mtidades indicadas nos dois eixos; se necwário, converse com seu professor de Matemática. 

Etapa 3 - Produçáo do cartaz 

Este é o momento da montagem dos LdrtdLcs, em cartolina ou papel-cartio. F a p  um esboqo da 
distribuiçáo do texto, das imagens e do gráfico, no cartaz. 

c;) 

Dicas para a produçáo do cartaz 

1. Deve constar um título, no topo do carlaz. 

2. No canto inferior direito, devem constar os nomes e números dos componentes do grupo. 



























































L %;l<:IIA 110 CADERNO 

Conjiintos nuinéricos: dos natimais aos irracionais 

Nome da disciplina: Matemática 

I Área: Matemática 

Etapa da educação básica: Ensino Fundamental 

Série: Sa 

Período letivo: lP bimestre de 2009 

Temas e conteúdos: Conjuntos e diagramas 

Conjuntos numéricos 

Aproximações para os irracionais 

Reta real 

Notação científica 



Os temas escolhidos para compor o conteú- pelos temas apresentados, pode deteminar ade- 
do disciplinar de cada biestre não se afastam, quadamente quanto tempo dedicar a cada uma 
de maneira geral, do que é usualmente ensinado das unidades. 
nas escolas, ou do que é apresentado pelos livros 
didáticos,sAs inova~Ões.pretendidasrefere,m-sc à 

forma&abrdag&. d g s _ ~ ? -  sugerida - ao - 
longo dos cadernos de cada um .. dos bmestres. 
Em tal abordagem, busca-se evidenciar os prin- 
cípios norteadores do presente cumculo, des- - 
tacando-se . a . contextualização .~ .. . dos con tzos ,  
as competências pesso~js envolvidas, especid- ~. 

mente as yelacionadas com a leitura e a escrita ~. 

-matemática, . ~ bem como os elementos culturais 
internos e externos ~ á Matemática. ~. .. -. 

Em todos os Cadernos, os conteúdos estão 
organizados em oito unidades de extensões 
aproximadamente iguais, que podem correspon- 
der a oito semanas de trabalho letivo. De acordo 
com o número de aulas disponíveis por semana, 
o professor explorará cada assunto com mais ou 
menos aprofundamento. ou seja, escolherá uma 
escala adequada para o tratamento do mesmo. 
A critério do professor, em cada situação especí- 
fica, o tema correspondente a uma das unidades 
pode ser estendido para mais de uma semana, 
enquanto o de outra unidade pode ser tratado 
de modo mais simplificado. 

É desejável que o professor tente contem- 
plar todas as oito unidades, uma vez que, jun- 
tas, compõem um panorama do conteúdo 
do bimestre, e, muitas vezes, uma das unida- 
des contribui para a compreensão das outras. 
Insistimos, no entanto, no fato de que somente o 
professor, em sua circunstância partidar, e levan- 
do em consideração seu interesse e o dos alunos 

Ao longo dos Cadernos, são apresentadas, 
além de uma visão panorâmica do conteúdo 
do biiestre, quatro Situações de Aprendizagem 
(1, 2, 3 e 4), que pretendem ilustrar a forma de 
abordagem sugerida, instrumentando o profes- 
sor para sua ação na sala de aula. As atividades 
são independentes e p o a  serexglorad~ pelos 
pmiixwxs com mais ou menos intensidade, se- 

- 

gundo seu interesse e o de sua classe. Natural- 
mente, em razão das limitações no espaço dos 
Cadernos, nem todas as unidades foramcontem- 
pladas com Situações de Aprendizagem, mas a 
expectativa é de que a forma de abordagem dos 
temas seja explicitada nas atividades oferecidas 

São apresentados também, em cada Cader- 
no, sempre que possível, materiais disponíveis 
(textos, sqf2wares. s i m  e vídeos, entre outros) em 
sintonia com a forma de abordagem proposta, 
que podem ser utilizados pelo professor para o 
enriquecimento de suas aulas. 

Compõem o Caderno ainda algumas consi- 
derações sobre a avaliação a ser realizada, ban 
como o conteúdo considerado indispensável ao 
desenvolvimento das competências esperadas no 
presente bimestre, em cada Situação de Apren- 
dizagem apresentada. 

O tema central deste Caderno são os con- 

juntos numéricos e as suas caraciEristicas -. - 
propriedades. Os números constituem um eixo 
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importante da Matemática e, neste momento, 
apresentaremos propostas para que se possa 
estudá-los em articulação com outros eixos, 
como a geo.metgia~2-álgebra. Na 8" série os 
aluno& devem . . . .  _ s i s t e m a t 3  o conhecimento 
adquirido ao longo do Ensino Fundamental, 
retomando as principais ideias associadas aos 
conjuntos numéricos. 

O foco da Situação de Aprendizagem 1 é a 
sistematização dos conjuntos numéricos dos 
naturais aos irracionais Optamos por tratar 
desse assunto a partir da exploração da ideia 
de conjunto, a qual desempenha um papel im- 
portante dentro do conhecimento matemático. 
Propomos a exploração de alggs~problemas _ _  - --__ - 
envolvendo conjuntos que podem ser resolvidos 
por meio de diagramas A noção de inclusão, 

r e u n i Z ~ & k s @  - ~ ~ o, entre o-raq aparece om 
naturalidade nas atividades propostas. Em se- 

-~ ~ ~ ~ ~~~~~ 

guida, apresentamos a ampliação dos conjuntos 
numéricoq partindo dos naturais e chegando aos 
irracionais, enfatizando não apenas as caracte- 
rísticas de cada conjunto, mas a possibilidade de 
realização das quatro operações sem restrições 
Problematizamos, também, a existência dos seg- 
mentos incomensuráveiq que deram origem ao 
conjunto dos números irracionais. 

Na Siíua$ão de Aprendizagem 2 retoma- 
mos a ideia da representação dos racionais e 
dos irracionais e daremos um passo além com 
a apresentação de uma nova forma de escrita 
dos números reais, que são as frações continuas 
A representação dos números reais wmo fra- 
ções continuas permite o trabalho com a ideia 
de aproximação de uma forma mais natural e 
precisa do que aquela que poderíamos fazer por 
meio das representações decimais dos números 

Na Situação de Aprendizagem 3 ampliamos 
L 

a .- ideia dos coniu~ntos numéricos t r abaados  na -~ .- , ~~ 

Situa@" de Aprendizagem ...... . ~ ,- 1, agora do ponto ..~, 
dé &ta do "preenchimento" da reta real. Essa 
situação constitui um momento importante de 
articulação entre os eixos da aritmética, da á1- 
gebra e da geometria, porque discutiremos nú- 
meros, suas representações e sua localização na 
reta real com o uso dos instrumentos clássicos 
de desenho, que são a régua e o compasso. 

Por h, na Situação de Aprendizagem 4, trata- 
mos da notação cientdica e d a i W e o h  de 

*.Retomando as propriedades das opera- 
w m  potênciq que foram contempladas an- 

teriormente no Caderno da 7" série, introduzimos 
formalmente a notação cientdica e apresentamos 
algumas atividades envolvendo a representação 
e as operações com números nesse formato. Em 
seguida, apresentamos uma das ideias mais im- 
portantes para o trabalho com números grandes 
ou pequenos e na comparação entre grandezas 
fisicas: a ideia de ordem de grandeza. 

/ ~ 

- - . .~ --~~- - ~ 

j Umdade 1 - Conjuntos e diagramas. 
1 ; i Unidade 2 - Resd ção de problemas por j 

i meio d e d i b g r a d '  - 
Unidade 3 -~lassificação dos conjuntos ! 

.... i numéricos. --_ 
j Unidade 4 - Racionais: frações e repre- i 
j sentação decimal. 

i Unidade 5 -Irracionais e suas aproximaçih 

j Unidade 6- Representações na reta real. j 

i Unidade 7 - Construções na reta real. i 
j Unidade 8 - Notação científica e ordem 
i de grandeza. 
...................................................... 
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Nesta Situaçáo de Aprendizagem, você vai aprender algumas ideias relacionadas aos conjuntos 
que váo ajudá-lo a resoiver problemas e, também, a compreender os diferentes tipos de números que 
fazem parte da Matemática. 

1. Considere a seguinte situação: Uma atividade com duas questóes foi aplicada em uma classe 
com 40 alunos. Os resultados indicaram que 20  alunos haviam acertado as duas questóes, 
35 acertaram a primeira questáo e 25,  a segunda. 

a) Os dados do enunciado sugerem que a soma das partes é maior do que o todo: 
2 0  + 35 + 25 = 8 0  > 4 0 .  Como se explica isso? 

b) Se 35 alunos acertaram a primeira questáo e 20  acertaram as duas, quantos alunos acer- 
taram apenas a primeira questáo? 

Acertaram apenas a 



c ]  E apenas a segunda questão? 

d) Qual é o percentual de alunos que acertou apenas uma questão nesta atividade? 

Conjuntos e diagramas 

PARA SABER MAIS 

Os diagramas podem ser usados pata representar conjuntos e suas relaçáes. Atribui-se ao 
famoso matemático sii í~o Leonhard Euler a ideia de se usar diagramas para representar rela- 
çóes lógicas. O diagrama de Euler nada mais é do que uma região delimitada do plano, sim- 
bolizada por uma figura curva fechada, que representa um conjunto. Um conjunto é formado 
por elementos que possuem uma determinada propriedade. Vejamos um exemplo: 

O conjunto das aves inclui animais que possuem determinadas características. Uma 
delas é possuir asas. O beija-flor, o tucano e a águia são alguns dos animais que possuem 
aias, pertencendo, assim, ao conjunto das aves. O cavalo, por sua vez, não pertence ao con- 
junto das aves, pois não possui asas. O diagrama a seguir representa w a  situação. 

4 



VOCÊ APRENDEU! 

1. A partir do que você leu no texto anterior, represente, por meio de diagramas. as seguintes ~itua~óes: 

a) Conjunto: Pauliscanos 

Elementos: André, Luiz e Renata nasceram em São Paulo. Júlio nasceu em Ribeiráo Preto. 

b) Conjunto: Alunos do Ensino Fundamental 

Elementos: Patrícia, Renato e Lucas estudam na 7" série do Ensino Fundamental; Rafael 
estuda na 5 a  série do Ensino Fundamental; Marta, Reinaldo e Antônio estudam na 2% série 
do Ensino Médio. 

c) Conjuntos: Times de futebol - Corinthians e São Paulo 

Elementos: Torcedores - João, Helena, Macas e Alberto são corinrianos. Diego, Laís e 
Alice torcem pelo Sáo Paulo. André e Tomás torcem pelo Palmeiras. 



A disposição espacial entte os diagramas indica o tipo de relaçáo existente entre os 
conjuntos. Quando nos referimos a uma parte de um conjunto em um diagrama, a mesma 
aparece destacada. 

Considere o conjunto A, formado pelos elementos que têm a propriedade a, e o con- 
junto B, formado pelos elementos que têm a propriedade 6. Vejamos alguns tipos de relaçáo 

* que podemos estabelecer entre os dois conjuntos: 

1. Inclusão: Todo a é 6. Se todo elemento de A pertence a B, então A é um subcon- 
junco de B. 

Simbolicamente, escrevemos A C B (A está contido em B). 

2. Interseção: Algum a é 6. Se alguns elementos do conjunto A também pertencem ao 
conjunto B, entáo existe interseção entte esses dois conjuntos. 

Simbolicamente, escrevemos A fl B (A interseção com B). 

3. Reunião ou uniáo: a ou 6. O conjunto da reunião entre A e B contém todos os ele- 
mentos de A e de B. 

Simbolicamente, escrevemos A U B (A união com B). 

4. Algum a náo é 6. Os elementos da diferença entre os conjuntos A e B 
sáo aqueles que pertencem a A e náo pertencem a B. 

Simbolicamente, escrevemos ABB.  

5. Complementar: Caso particular da diferença entre dois conjuntos, quando um 
deles é subconjunto do outro. Contém os elementos de A que náo pertencem ao 
subconjunto B. 

Simbolicamente, escrevemos C: = B - A. 

6. Conjuntos mutuamente exclusivos: Nenhum a é 6.  Se nenhum elemento de 
um conjunto A pertence a outro conjunto B, entáo esses conjuntos são mutua- 
mente exclusivos. A interseção enrre os dois conjuntos é vazia. 

Simbolicamente, escrevemos A fl B = 0. 

: 6 
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VOCÊ APRENDEU? 

i 1. Assinale o item que melhor representa os diagramas abaixo: 

a) Conjuntos: múltiplos de dois e múlriplos de três 
I 

I. M3-M2 
11. M3 íl M2 

111. M2 - M3 .12 15 

I b) Conjuntos: retângulos e losangos 
! 

I. Retângulos í l  Losangos 

11. Losangos C Retângulos 

111. Losangos U Retângulos 0 

c) Conjwtos: números pares e números primos Primos 

I. Pares - Primos 

11. Pares í l  Primos .12 
. o  

111. Pares U Primos . ] I  .20 

i d) Conjuntos: números pares e múltiplos de dez pares 

1 I. Pares - MIO . O  ~ I O  

11. Pares U MIO 

111. MIO C Pares . 12 

I e) Conjuntos: polígonos e polígonos regulares Paliganos 

1, c k & " l a r c 5  
Poligoiior 

11. Polígonos í l  Regulares 

111. Polígonos U Regulares 

f) Conjuntos: números pares e ímpares 

I. Pares - Ímpares I 

11. Pares í l  Impares = 0 

- 111. Pares C Ímpares 

7 
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Diagramas e Lógica 

\% PARA SABER MAIS v 
Os diagramas de Eder passaram a ser amplamente utili~~ifos para representar conjun- 

tos devido à sua facilidade de compreensáo visual. Contudo, ficaram mais conhecidos como 
"Diagramas de Venn", devido à semelhança com o tipo de diagrama criado pelo filósofo 
britânica John Venn. Os diagramas também podem ser usados para representar argumen- 
t a q k  lógicas. Por exemplo: r-'-, 

Todos os mineiros sáo brasileiros. Brasileiros 

Pedro é mineiro. 

Logo, Pedro é brasileiro. 

E& estrutura de argumentaçáo lógica é denominada silogismo, e é composta de três 
proposiqk: duas premissas e uma conclusáo. 

> 
VOCÊ APRENDEU? 

1. Sas figuras seguintes, assinale o diagrama que melhor representa os argumentos dados. 

a) To& as pessoas nascidas em Curitiba (C) sáo paranaenses (P). 

Joáo nasceu em Curitiba. 

Logo, Joáo é paranaense. . 



Nenhum quadrilátero possui cinco lados. 

Um quadrado é um quadrilátero. 

Logo, nenhum quadrado possui cinco lados. 

I. 
Quadiilárcror 

Quadriláreros 

Cinco lados 

Qiiadrado 

Cinco lados 

Quadrado 

Alguns terraedros são regulares. 

Todos os tetraedros sáo pirâmides 

Logo, algumas pirâmides são regulares. 

1i. // 

i ; _  Pirâmides /' 



Problemas, conjuntos e diagramas 

2. Vamos retomar o problema inicial desta Siruacão de Aprendizageni para resolvê-lo por meio 
de diagramas: Uma arividade com duas quesróes foi aplicada eiii unia classe com 40 alunos. 
Os resultados indicaram que 70 alunos haviam acertado as duas q~iestóes, 35 acertaram a 
primeira questáo e 75' a sepnda.  

a) Represenre no diqrama o número de alunos que acertaram as duas questões. 

b! Represente no diagrama o número de alunos que acertaram apeiias a primeira questáo. 

c) Represente no diagrama o número de aluiios que aterraram apeiias a segunda questáo. 



3. Uma pesquisa de mercado foi realizada para verificar a audiência de uês programas de televisão. 
1 200 famílias foram entrevistadas e obtiveram-se os seguintes resultados:'370 famílias assistem 
ao programa A; 300, ao progma B e 360, ao programa C. Desse total, 100 famílias assistem aos . .- . .. . - 
programas A e H, 60, aos program,~.keC, 30, aos progranias A e C e 20 famílias acsistem aos 3 

.. 
programas. Represente nos diagramas as seguintes informaçbcs do problema: 

a) Famílias que assistem a três programas. 

h) Famílias que assistem a dois programas. 

c) Famílias que assistem exclusivamente a um programa. 
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4. A partir do diagrama do exercício anterior, responda às seguintes perguntas: 

a) Quantas pessoas assistem ao programa A e náo assistem ao programa C? 

b) Quantas pessoas assistem aos programas B e C e náo assistem ao programa A? 

C) Qual é o programa de maior fidelidade, ou seja, cujos espectadores somente o assistem? 

1. Resolva os problemas a seguir usando diagramas. 

Uma prova com três questões foi aplicada em uma classe com 60 alunos. Os resultados ob- 
tidos foram os seguintes: 36 alunos acertaram a primeira questáo, 31 acertaram a segunda e 
25 acertaram a terceira. Além disso, verificou-se que 18 alunos acertaram a primeira e a segunda 
questáo, 16 acertaram a primeira e a terceira questáo e 13 acertaram a segunda e a terceira questáo. 
Apenas 10 alunos acertaram todas as três questões. Represente na forma de diagrama os conjuntos 
descritos acima e responda às seguintes questões: 



ai Quaritos alurios erraram as três questóes? 

~ ~ -- ~ ~ . ~~ - ~ . - 

b) Quaritos alunos acertaram a ptimeira ou a segunda questáo? 

~~ ~- ~.. ~ 

c) Quantos alunos erraram a terceira questáo? 

Desafio 

(FGV-Si') Uma pesquisa de  mercado sobte o consumo de três marcas, A, R e 

C, de um deretminado produto apresentou os seguintes resiiltados: A (48%): 
R (45%); C (50%); A e B (18010); B e C (25%); A e C (15%); nenhuma das 
rrés, 5%.  

a) Qual é a porcenrageni dos entrevistados que consomem as três marcas? 

/J 

b) Qual é a poicentdgem  do^ entrevisrados que consonieni uma, e apenas uma das très 
m a  ('L\! 



VOCÊ APRENDEU? 

Conjuntos numéricos 

1. Qual diagrama representa melhor os subconjuntos dos números reais? 

N - Naturais I Z - Inteiros 1 Q - Racionais I Ir - Irracionais 
, 
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2. No exercício anterior, destaque com lápis de cor o conjunto dos números irracionais. 

3. Classifique em verdadeira ou falsa as expressóes matemáticas a seguir. Reescreva as expressóes 
fàlsas, tornando-as verdadeiras. 

O que eu aprendi  ... 
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SITUAÇAO DE APRENDIZAGEM 2 
i NÚMEROS REAIS E AS FRAÇOES CONTINUAS 

*' vOCÊ APRENDEU? 

Números racionais e sua escrita decimal 

1. Responda: 

a) Qual é a fraçáo geratriz da dizima 0,7999 ... ? 

b) Qual é o decimal encontrado quando dividimos o numerador pelo denominador na fraçáo 
encontrada no item a)? 

PARA SABER MAIS 
7 \- 

A conclusáo importante que decorre da atividade 1 que você acabou de resolver é que 
tanto a dízima periódica 0,7999 ... quanto o decimal finito 0,8 são representações decimais 

4 da mesma fraçáo -. 
5 

Considerando o resultado obtido como fraçáo geratriz de uma dízima periódica, po- 
demos afirmar que: 

Todo número racionalpode ser escrito como uma dízirna periódica. 

Historicamente, o desenvolvimento da representaçáo de racionais por uma dízima 
periódica teve como motivaçáo a busca de se escrever qualquer fraçáo sob uma forma deci- 

* ~ . ~  - 
mal. Isto porque tanto o cálculo quanto a comparaçáo entre frações decimais sao mais 
simples do que entre frações ordinárias. 
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2. Encontre frações que mostrem a equivalência entre os seguintes números: 

a) 2,5 e 2,4999 ... 
-r 
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3. Analise atentamente os resultados que você obteve no exercício anterior e justifique a seguinte 
Erase: "Todo número racional pode ser escrito como uma dízima periódica". 

4. Se todo número racional pode ser escrito como uma dízima periódica, sempre será possível re- 
presencar um racional como uma soma de infinitas fraçóes. Por exemplo, no caso dos racionais 

4 7 - e -, essas somas seriam: 
5 6 

Usando essa mesma ideia, escreva as frações a seguir como soma de infinitas frações: 



* -. 

r 
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=. 
i 
! 
! 

,o , e LIÇÁO DECASA 

1. Encontre,a fraçáo geratrh de 2,3939 ... e mostrc que ela é diferente da fraçáo geratriz de 2,4. 

Sugestáo: encontre as frações geratrizes dos dois decimais e: em seguida, transforme essas fra- 
çóes em frações de mesmo denominador para poder compará-las. i 

i 

i 

Fraçóes contínuas I 

Se por iim lado o uso da notaçáo decimal nos permite escrever todo e qualquer número racio- 
nal como uma soma de infinitas fraçóes, há um processo que nos permite escrever todo e qualquer 
número racional com um número finito de fraçóes, como veremos a seguir. Antes de começar a ler 
o texto "Frações contínuas", seguem algumas re~omenda~óes: 

1. A conduta para uma boa leitura de um cçxto matemático C ligeiramente diferente da hoa 
conduta para a leitura de um texto literário ou de um texto de jornal ou revista. Para 
compreender um texto matemático, recomenda-se que a Icitura seja feita com uma folha 
de papel ao lado, para que se possa fazer contas, simulaçóes de cálculos, montagem de no- 
vos exemplos que auxiliem a compreender uma generalizasáo. Procurc ler o texto a seguir 
dessa forma. 

2. Quando náo compreendemos alguma passagem de um texto matemático, seja pelo desco- 
nhecimento da notaçáo utilizada, ou por náo entender o raciocínio utilizado, devemos 
sempre anotar a dúvida para esclarecer com colegas elou com o professor. Náo deixe de 
anotar suas dúvidas sobre o texto que você irá ler a seguir e de buscar resolvê-las. 

3.  Algumas vezes necessitamos d e  conhecimentos prévios - para - ~ a compreensáo de textos 
matemáticos. No caso do texto que você vai ler a seguir, os conhecimentos que deve 
recuperar para poder compreendê-lo de forma mais tranquila sáo: notações de desigual- 

L/--- -- 
da&(símbolos de > e c ) ,  divisáo - de ~ fraçóes ~ ~ e resoluçáo de equaçóes sirriples com a incóg- 
nita no denominador. 
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4 .. 4 A fraçáo - situa-se entre os inteiros O e 1. Dessa forma, podemos escrever - como 

1 
5 

4 1 
5 

5 O + -, sendo que x >1. Se - = O + -, entáo x = -, o que nos permite escrever, portanto, 
X 5 X 4 

4 1 
- = 0 + - , que chamaremos de igualdade (1). Repetiremos o raciocínio que acabamos 
5 5 

- 

4 
5 5 de fazer agora para a fraçáo - Sabemos que - é um número entre 1 e 2 e que, portanto, 
4' 4 

1 5 1 5 1 podeserescrirocomo I+-, comy> 1. Se-= 1 +-,entáoy=4.Segue,portanto,-= 1 +-, 
Y 4 Y 4 4 

4 1 
que chamaremos de igualdade (2). Substituindo (2) em (1) teremos - = 0 + -- I I que 

5 1 + -  

1 será a igualdade (3). Repetindo mais uma vez o mesmo processo para a fraçáo -, teremos: 
4 

1 1 1 1 
- = O + -, com w > 1, o que implica dizer que w = 4 e que, portanto, - = O + 4. 
4 W 4 
Note que essa última etapa dos cálculos náo implicou uma representaçáo diferente 

1 para a fraçáo -, o que, em última análise, quer dizer que o processo está encerrado. 
4 

Na prática isso sempre ocorrerá quando x, y, w.. . for um número inteiro. No caso do 
5 exemplo analisado, x = -, o que nos fezcalcular y, que por suavez é igual a 4 EZ, encerrando 
4 

assim o processo em y. Decorre do processo que acabamos de fazer a seguinte igualdade, 

4 4 1 que chamamos de "desenvolvimento do - em fraçáo continua": - = O + - 
5 1 ' 5 

4 

+ Pode-se demonstrar que todo número racional pode ser escrito como fraçáo contínua por 
meio de um desenvolvimento finito, como ocorreu no exemplo que acabamos de analisar. 

- 
7 Vamos mostrar agora que o racional -, cuja representaçáo decimal é explicitamente uma 

e 6 - 
dízima periódica (0,1666 ...), também pode ser escrito com fraçáo contínua, mediante um 

4 número finito de passos. O raciocínio será o mesmo que foi utilizado pata o -, acompanhe: 
5 

I 7 1 (1) $está entre 1 e 2, portanto, - = 1 + -, com x > 1. 
6 x 

7 1 7 1 (2) De - = 1 + - decorre que x = 6, ou seja, - = 1 + - 
6 x 6 6 '  

(3) Como x = 6 E Z, o processo está encerrado e a fraçáo contínua do desenvolvimento de 
" -7 
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VOCÊ APRENDEU? 
. . 

16 1. Com relação ao número racional -, pergunta-se: 
7 

a) Utilizando o algoritmo da divisão para fazer 16 + 7 encontraremos um decimal finito ou 
uma dízima periódica? 

Sugestáo: a conta armada é cansativa e longa, mas vale a pena fazer para praticar e identificar 
a resposta do problema de forma mais clara. I 

16 b) Escreva - como fração contínua. 
7 
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30 1. Escteva - como fraçáo contínua. 
13 

As fiaçóes contínuas e os números 

Para a leitura do texto a seguir, valem as mesmas recomendaçóes feitas anteriormente, acresci- 
das da sugestão do uso de uma calculadora para os cálculos. Quanto aos conteúdos prévios de 
Matemática que podem auxiliar a compreensáo do texto, sáo os mesmos do outro texto, acrescidos 
de operações com raízes (em especial, racionalizaçáo de denominadores). Boa leitura! 

: .. 

PARA SABER MAIS 

Uma forma muito utilizada de nos referirmos aos números irracionais é a de que sáo 
números cuja representaçáo decimal tem infinitas casas náo periódicas depois da vírgu- 
la. Nesse caso, ao observarmos no visor de uma calculadora de oito dígitos o resultado 

.a 1,4142135 de A, sabemos, de antemão, que o número indicado é apenas uma aproxima- 
ção de h, dado que h é um número irracional. Se fosse possível ter uma calculadora 
que calculasse h com infinitas casas, o fato de se tratar de um número irracional nos daria 
garantias de que as casas depois da vírgula náo seriam periódicas. 

I 
Ao nos referirmos aos números irracionais dessa maneira - e tendo discutido antes a 

representaçáo dos racionais por frações contínuas - surge quase que naturalmente a seguinte 
pergunta: existe um processo para a representaçáo dos irracionais com fraçóes contínuas? 
Veremos a seguir que, além de existir, surpreendentemente ele nos conduz a um tipo de 
representaçáo periódica e, portanto, previsível. 



Maremática - 8' série - Volume 1 
..,v -&~**... ~.v2z~.,&*s->,",7m-m. --o 

~ .,... . . ~ ~ ~ ~ ~ I 
, 

A seguir, aplicaremos o mesmo processo que foi utilizado para a obtençáo de fraçóes contínuas 
de números racionais para o caso do número irracional A. 

1 1. & está entre 1 e 2, portanto, & = 1 + -, com x > 1. 
X 

1 2. De & = 1 + - decorre que: 
X 

1 
Temos, portanto, h = 1 + - 

1 +& 

1 1 4. Dc 1 + & = 2+ - dccorre que y = I + & e ,  portanto, temos: 1 + f i  = 2 + - 
Y i+& 

I 5. Substituindo no resultado do passo 2 o resultado obtido no passo anterior teremos: I 

6. Note que x = y = 1 +&. Se fôssemos continuar o processo, partiríamos de y e encontraríamos 

w = 1 + &. Na sequência, partiríamos de w = 1 +A  e enconuaríamos z = 1 e&, e assim suces- 

sivamente, em um processo infinito. Segue, portanto, que a fraçáo contínua que representa & será: 
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O processo descrito nos fornece uma "fábrica" de aproximações racionais para &, bastando 
para isto parar em algum ponto da sequência infinita indicada na fraçáo contínua. 

I' aproximaçáo: 4 2  5 1 

2a aproximaçáo: & - - = 1,5 
2 

1 3 & - 1 + - , ou seja, & - 
2 2 

3" aproximaçáo: & - = 1,4 
5 

1 
&=-i+- 

7 
1 
, ou seja, & - - 

2 + -~ 5 
2 
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17 4& aproximação: L: - - 1,4167 5' aproximaçáo: - 41 - 1,4138 
12 29 

& - i +  
1 17 

1 , ou seja, & - - 
2+- 12 

1 
2 + - 

2 

.h - 1 + 
1 4 1 

1 , ou seja, A - - 
2 + -7- 29 

Pode-se demonstrar que as sucessivas aproximaçóes racionais que obtemos de & através da 

sua fração contínua formam uma sequência convergente em que seus termos são, alternadamente, 

aproximaçóes por falta e por excesso de &. A tabela a seguir resume essa informaçáo: 

i Erro em relação I 1 
Aproxima60 de h Aproximaçáo por i 

l 

Falta 

Excesso 

5 - 0,0142 
i-- 

Falta 

Falta 

O processo de determina60 das fraçóes contínuas dos números racionais e do número irracional 
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1. Todo número racional pode ser representado por uma fraçáo contínua através de um número 
finito de passos. 

2. Os números do tipo & (onde n é natural náo quadrado perfeito) têm desenvolvimento com 
infinitos passos, e os passos sáo periódicos. 

3. Todo número real pode ser representado por uma fraçáo continua. 

O segundo resultado enunciado é curioso e surpreendente porque, contrariamente às aproxi- 

maçóes de fi quando expresso por decimais (aproximaçóes que envolvem infinitas fraçóes náo 

periódicas), ao expressarmos fi por uma fraçáo contínua, sua representaçáo será periódica. 

Apenas como curiosidade, apresentamos a seguir a representaçáo com fraçáo contínua de dois 

I + &  
importantes números irracionais, a razáo áurea - e n: 

2 

LIÇÃO DE CASA 

1. Determine a fraçáo contínua que representa0 número a. Para isso, consulte o texto anterior, 
seguindo o exemplo do que foi feito com fi. 
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O que eu aprendi ... 
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SITUAÇAO DE APRENDIZAGEM 3 
6 ARITMETICA, ÁLGEBRA E GEOMETRIA 

COM A RETA REAL 

Localizaçáo de números na reta real com o uso de régua e compasso 

Os gregos antigos interessavam-se por construçóes geométricas feitas com o uso de 
dois dos instrumentos geométricos mais simples de todos: a tég-  sem escala e o com- - -- -- 
~-<o.  Outros instrumentos de construção também eram utilizados na Antiguidade clássica, 
porém, acredita-se que o problema de se encontrar os procedimentos para as construçóes 
geométricas com o uso de apenas esses dois instrumentos esteja relacionado à busca de 
simplicidade e elegância. 

Iremos investigar a seguir alguns procedimentos com régua sem escala e compasso para 
localizar na reta real a maior quantidade de números que for possível. Começaremos nossa 
discussão apresentando um diagrama com exemplos de números de cada conjunto numéri- 
cos e, em seguida, tentaremos localizar na reta real (com os instrumentos permitidos) alguns 
dos exemplos colocados no diagrama. 

aen 10" 

JI 

Provavelmente você deve ter achado estranho alguns números representados nesse 
diagama, como, por exemplo, sen 10" e log 2. Esses dois números são irracionais, cujas 
aproximaçócs, com quatro casas decimais, são 0,1736 e 0,3010, respectivamente. Você irá 
aprender mais sobre esses números no Ensino Médio. 
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\+H vOCÊ APRENDEU? 

Construçáo dos números naturais e dos inteiros negativos 

1. Partindo de uma reta ordenada com uma marcaçáo para o zero, estabeleça uma unidade de me- 
dida arbitrária (lu) e, com a ajuda do compasso, marque alguns números naturais e os inteiros 

1 
negativos transportando a unidade para a reta real. 

Construção dos racionais náo inteiros 
1 2. Faça a construção de - na reta real. 
2 

Sugestão: marque com o compasso o número 1 e, em seguida, trace a mediatriz do segmento 
que liga os números O e 1. 
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1 3. Construa, na reta real, com régua e compasso, o número 0,25 = - 
4 ' 

4. Considerando o que foi feito nas questóes anteriores, reflita sobre como seria possível construir, 
7 com régua sem d a  e compasso, o número racional - -. Registre suas conclusóes. 
8 

1 5. Agora você vai construir -na reta real. Siga com cuidado as etapas apresentadas. Embora seja 
3 

um pouco trabalhoso, o procedimento de construçáo tem a vantagem de constituir-se num 
1 método geral para a representaçáo de qualquer racional do t i p o ,  com q E 2'. 
9 

1 Construçáo do -: 
3 
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I. .Marcamos D e E nos pontos correspondentes aos números reais O e 1 da reta. 

11. Traçamos uma reta qualquer (diferente da reta real) passando por D, que chamaremos 
de reta t. 

111. Na reta t, com a ajuda do compasso, marcamos três segmentos de mesmo comprimento 
a partir do ponto D (na figura sáo os segmentos DA, AB e BC). O comprimento desses 
segmentos náo precisa ser igual à unidade de medida lu.  

IV. Ligamos C com E formando o triângulo DCE, 

Até essa etapa, a sua construção deve ser semelhante a: 

D E 
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Repare que se conseguirmos traçar, com régua e compasso, retas paralelas à reta que passa por 
E e C de forma que elas passem pelos pontos B e A, o teorema de Tales nos dará garantias que a 

1 2  interseçáo dessa retas com a reta real ocorrerá nos números - e -. 
e 

3 3 
Para traçar a paralela s à reta EC você deve seguir os seguintes passos: 

I e 

1. A parrir de um ponto P de EC, abrimos o compasso até B e traçamos uma semicircunferência 
de diámetro XZ. 

1 2. Transportamos com o compasso o segmento XB na semicircunferência para a posição indicada 
i na figura por ZQ (XQ e ZQsáo congruentes). 

e 

3. Ligando os pontos B e Q, determinamos a retas, que será paralela à EC. 

I 2 1 4. A intersecçáo de s com a reta real ocorrerá em -. Para traçar -, basta transportar com o com- 
3 3 

2 2 passo o segmento de extremos em - e 1 para a esquerda de - (note que o segmento transportado 
3 3 

1 tem medida igual a - u). 
3 

Agora, verifique se a sua construçáo ficou desta forma: 

Caso tenha havido alguma diferença entre a sua construção e a imagem apresentada, tente rever 
as etapas indicadas e localizar qual foi o problema. 
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O procedimento descrito permite a generalização da construção com régua sem escala 

1 e compasso de qualquer racional -, com q E Z* e, consequentemente, de qualquer fração 
q 

P, com p E Z e q E Z*. 
q 

LIÇÁO DE CASA 

1. Construa na reta real, com régua e compasso, o número 0,8333 ... = 5. 
6 



Locaiizaçáo de n.úmeros irracionais na reta real com o uso de régua e compasso 

1. Lrna \-e2 que já conhecemos um procedimento para localizar todos os racionais na reta real 
com rkgua e compasso, nossa tarefa agora será investigar a localização dos números irracionais. 
\árnos comeqar localizando wb. Para isso, siga atentamente os seguintes passos: 

a) Trace uma perpendicular à reta real passando pelo zero. 

b) Marque 1 u na reta traqada (I') e também na rera real (Q) 

c) Ligue P e Q. O segmento obtido tem medida &u (pelo reorema de Pitágoras). 

d) Transporte com o compasso o segmento de extremos P e Q para a reta real e determine w b u  
sobre ela. 

I Até aqui, sua construqáo deve estar da seguinte forma: 
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Observe que se utilizarmos um triângulo retângulo de catetos l u  e -hu, sua hipo- 

tenusa será &u, o que indica que também é construtível. Ou seja, repetindo esse 

processo podemos construir quaiquer número irracional do tipo &, com n natural e náo 
quadrado perfeito. 

Frequentemente, encontramos nos livros de Matemática essa construção associada à espiral 
iluitrada na figura a seguir: 
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2. Vamos agora consuuir ~. Para isso, você precisa se lembrar que, em um triângulo retângulo, 
vale a seguinte relaçáo méuica: 

a) Analisando a relaçáo acima, qual será o valor de h se n = 1 e rn = 2? 

b) Se n = 1 e m = A, qual é o valor de h? 

C) O que aconteceria com o d o r  de h se tomássemos n = 1 e m = &/ZI 

d) Repetindo esse procedimento, quais raízes podemos obter? 

\'* PARA SABER MAIS 
% 40 
2," 

Acompanhe o procedimento com régua sem escala e compasso, necessários para a 

construçáo de ?h. 
1. Traçamos com régua e compasso os números reais 1 e 1 + A. 

17 



2. Traqamos a mediacriz t do segmento de extremos em O e 1  + & para determinar M, 
ponto médio desse segmenro. 

i + &  
3. Traçamos uma semicircunferência de cento M e raio - . 

2 
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4. Traçamos uma perpendicular à reta real passando pelo número 1 e, em seguida, mar- 
camos com P sua interseçáo com a semicircunferência. 

5. O segmento de extremos em P e no número 1 tem comprimento f i  porque é a altura 
de um triângulo retângulo de projeções ortogonais dos catetos sobre a base medindo 
i e J Z .  

Esse ângulo é reto porque é um ângulo 
ângulo c e n d  de 180'. 

h2=1.& 

h = ~  

O procedimento descrito permite que se construa qualquer raiz do tipo &, em que p 
é uma potência de 2 diferente de 1, ou seja, p é igual a 2,4,  8, 16, ..., e n natural. 
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1. Construa na reta real, com régua e compasso, o número & : 
(Use o procedimento da espiral.) 

2. A partir do que foi aprcsentado no último texto de apoio, construa $, com régua sem escala 
e compasso: 

(Use as relaçóes métricas no triângulo retângulo.) 
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SITUAÇAO DE APRENDIZAGEM 4 
POT~NCUS, rnw CIENT~FICI~ E ORDEM DE GRANDEZA 

O micro e o macro e as potências de dez 

*?d PARA SABER MAIS 

O principal argumento para justificar o uso de uma notaçáo na forma de potências 
de dez é que ela facilita a compreensão, a comparação e a operação com números muito 
grandes ou muito pequenos. As informações numéricas escritas na forma decimal nem sem- 
pre são inteligíveis. Por exemplo: o raio do átomo de hidrogênio mede aproximadamente 
0,000000005 cm; uma célula é formada por cerca de 2 000 000 000 000 de átomos. 
Dificilmente somos capazes de assimilar informaçóes como essas. Escrevendo os mesmos 
números como potências de dez, é possível ter uma ideiada sua ordem de grandeza. 

Raio do átomo de hidrogênio: 5 . lO-!' cm 

Número de átomos numa célula: 2 . 10" 

Um número pode ser escrito como uma potência de d a  de diferentes formas. Para isso, 
basta decompô-lo num poduto por um múltiplo de d a .  

1 500. 1 = 150. 10 = 15.  100 = 1,5. 1 O00 = 0,15 .'I0 O00 = ... 
Em notação de potência de dez, os mesmos números seriam escritos assim: 

1500 .  10°= 150.  1 0 L =  15 .  102= 1,5.  103=0,15. 104= ... 
Ou seja, existem infinitas maneiras de expressar um número como um produto de uma 

potência de dez. 

vOCÊ APRENDEU? 

1. Escreva os números abaixo a m o  potências de dez, de quatro maneiras diferentes. 



2. Pe+ numérica: Números muito grandes ou muito pequenos costumam fugir à nossa intuiçáo. 
Como inmk a magnitude de um miiháo ou de um triiháo! E a magnimde de um bilionésimo? 
Neste exercício, você irá verificar se sua intuição numérica é capaz de avaliar a magnitude de alguns 
números. Para isso, suponha que você tenha que estimar o tempo necessário para se contar até um 
determinado número, um número por segundo. Por exemplo, para se contar até 100 são necessários 
100 segundos, isto é, 1 minuto e 40 segundos. 

Preencha a tabela abaixo em duas etapas. Primeiro, preencha as duas primeiras colunas, e a 
terceira, com sua estimativa de tempo. Compare suas estimativas com as de seus colegas e veja 
se elas estão parecidas. 

Em um segundo momento, realize cálculos matemáticos e preencha a coluna com o tempo real 
aproximado necessário para tal contagem. Use uma unidade de tempo apropriada (minuto, 
hora, dia, semana, etc.) 

............. -- ........... 

I em Tempo de contagem 
7 

I 
I ... ... ........ - - .+-. .- - 

i 1 segundo 
I 

I ..... 4 1 
1 i 

i 
I 

i 
i .... -- .. 
I 1 I 

.............. 1- ! 
l 
i 
I 1 

uintilhao 
................................... . . .  . . .  ... . c-. i .i .J. I i 

Prefixos do Sistema Intetnacional 

Os prefixos são usados para facilitar a medição de algumas grandezas, principalmente 
nas ciências. Alguns desses prefixos são bem conhecidos, como o quilo (1 OOO), que é usado - 
para expressar distâncias (quil6metro = 1 000 metros), massa (quilogtama = 1 000 gra- 
mas) ou, até mesmo, unidades de informação (quilobyte = 1 000 bytes). Outros são menos 
conhecidos, como os exemplos a seguir: 



um elétron tem 1 femtômetro de extensáo. 
a luz amarela tem comprimento de onda de 0,5 micrômetro. 
o raio da Terra é de aproximadamente 6 300 quilômetros. 
uma montanha pode pesar cerca de 100 petagramas. 
:i5 iritoriria~ots digitais criadaa, capturada5 e rzplicadati iio iiiundo em 2007 cquivaleni a 
28 1 exalytc~. 

Faça uma pesquisa e descubra quais sáo os outros do Sistema Internacional. 
Preencha a tabela abaixo com os nomes dos prefixos e letras correspondentes aos valores em 
p o t h c i ~ s  de Jcz.  - 

Potência 
Prefixos 

de dez 
Potência 

Símbolo Prefixos Símbolo 
de dez 

1 0‘ quilo k I 
. .. . .  . . . . ~ 

,i 

1 O6 ! 
! 

1 O'" 

1 .  Escreva os números abaixo em língua corrente e em notaçáo científica: 

Exemplo: 0;035 (trinta e cinco milésimos): 3,5 . 10~' 

a) 7 300 O00 O00 ~~~~~~~~~ ~ .~ 
j , I ! ! !  

I 

b) 2, 93,0 000 000 000 000 000 ~~~~~~ ~ ~~ p~~~ ~ 



2. Transforme os dados numéricos em notação científica: 

a) A populagáo da China é, aproximadamente, igual a 1,3 bilhão dekabitantes. 

-.. -~ . -~ 

b) i\ Bacia Amazônica é formada pelo Rio Amazonas e seus afluentes e ocupa uma área 
de 7 045 000 km2, dos quais 4 730 000 kmz estáo em território brasileiro. 

c) A velocidade da luz é cerca de 300 000 quilômetros por segundo. 

d) A espessura da folha de papel é de, mais ou menos, 0.990,1, merro. 

1. Eferue as seguintes operações usando as propriedades da potenciação. Dê as respostas em 
notagáo científica. 

2. Efetue as operações abaixo e dê a resposta em notacáo científica. 



I .  Escreva as distâncias indicadas na tabela em notaçáo científica: 

! 

Distância média ao Sol (em Krn) Notaeo  científica 
.. .- ......... . . 

2% 900 000 i Mercúrio , . 
C i ...................................... 

Vênus 1 ~ 8  290 000 : ,  , , 
L 1 ---.-._I----- ...... I ............... .- ....._-_____i 

1.43 60.0.000 1 Terra i 

i 1 
Marte I 227 90.0 000 ! 

i 

p i t e  - 1 778 300 000 .... 4 ...... 1 .  I 
4 

~aturno  1 I 427 a00 000 I .: -. I 
i 1 

Urano i 2 8.70 000 000 

i Netuno 1 4 497 000 O00 
} .- ...... ............... 

Plutáo 1 5 90.0 000 000 
....................... i 1 

2. Com base na tabela anterior, imagine o seguinte problema: Em determinado instante, Sol, 
Terra e Saturno formam uin triângulo retângulo, com o hgulo reto na Terra. Nesse momento, 
qual é a distância entre Saturno e aTerra? (Faça um desenho para representar essa situação.) 
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CURRICULAR
PROPOSTAPROPOSTA

Carta da Secretária

Prezados gestores e professores,

Neste ano, colocamos em prática uma nova Proposta Curricular, para aten-

der à necessidade de organização do ensino em todo o Estado.

A criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que deu autonomia às escolas 

para que definissem seus próprios projetos pedagógicos, foi um passo importante. 

Ao longo do tempo, porém, essa tática descentralizada mostrou-se ineficiente.

Por esse motivo, propomos agora uma ação integrada e articulada, cujo 

objetivo é organizar melhor o sistema educacional de São Paulo.

Com esta nova Proposta Curricular, daremos também subsídios aos profis-

sionais que integram nossa rede para que se aprimorem cada vez mais.

Lembramos, ainda, que apesar de o currículo ter sido apresentado e discuti-

do em toda a rede, ele está em constante evolução e aperfeiçoamento.

Mais do que simples orientação, o que propomos, com a elaboração da 

Proposta Curricular e de todo o material que a integra, é que nossa ação tenha 

um foco definido. 

Apostamos na qualidade da educação. Para isso, contamos com o entusiasmo 

e a participação de todos.

Um grande abraço e bom trabalho.

Maria Helena Guimarães de Castro 
Secretária da Educação do Estado de São Paulo
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Proposta Curricular do Estado de São Paulo

8

Apresentação

Apresentação da Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo

cesso, a Secretaria procura também cumprir 

seu dever de garantir a todos uma base co-

mum de conhecimentos e competências, para 

que nossas escolas funcionem de fato como 

uma rede. Com esse objetivo, prevê a elabora-

ção dos subsídios indicados a seguir. 

Este documento básico apresenta os prin-

cípios orientadores para uma escola capaz 

de promover as competências indispensá-

veis ao enfrentamento dos desafios sociais, 

culturais e profissionais do mundo contem-

porâneo. O documento aborda algumas 

das principais características da sociedade 

do conhecimento e das pressões que a 

contemporaneidade exerce sobre os jo-

vens cidadãos, propondo princípios orien-

tadores para a prática educativa, a fim de 

que as escolas possam se tornar aptas a 

preparar seus alunos para esse novo tem-

po. Priorizando a competência de leitura e 

escrita, esta proposta define a escola como 

espaço de cultura e de articulação de com-

petências e conteúdos disciplinares. 

Integra esta Proposta Curricular um segun-

do documento, de Orientações para a Ges-

tão do Currículo na Escola, dirigido espe-

cialmente às unidades escolares e aos diri-

gentes e gestores que as lideram e apóiam: 

A Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo está realizando um projeto que visa 

propor um currículo para os níveis de ensino 

Fundamental – Ciclo II e Médio. Com isso, 

pretende apoiar o trabalho realizado nas es-

colas estaduais e contribuir para a melhoria 

da qualidade das aprendizagens de seus alu-

nos. Esse processo partirá dos conhecimentos 

e das experiências práticas já acumulados, ou 

seja, da sistematização, revisão e recuperação 

de documentos, publicações e diagnósticos já 

existentes e do levantamento e análise dos re-

sultados de projetos ou iniciativas realizados. 

No intuito de fomentar o desenvolvi-

mento curricular, a Secretaria toma assim duas 

iniciativas complementares. A primeira delas 

é realizar um amplo levantamento do acervo 

documental e técnico pedagógico existente. 

A segunda é iniciar um processo de consulta 

a escolas e professores, para identificar, siste-

matizar e divulgar boas práticas existentes nas 

escolas de São Paulo. Articulando conheci-

mento e herança pedagógicos com experiên-

cias escolares de sucesso, a Secretaria pretende 

que esta iniciativa seja, mais do que uma nova 

declaração de intenções, o início de uma con-

tínua produção e divulgação de subsídios que 

incidam diretamente na organização da escola 

como um todo e nas aulas. Ao iniciar este pro-
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diretores, assistentes técnico-pedagógicos, 

professores coordenadores e superviso-

res. Esse segundo documento não trata 

da gestão curricular em geral, mas tem a 

finalidade específica de apoiar o gestor 

para que seja um líder e animador da im-

plementação desta Proposta Curricular nas 

escolas públicas estaduais de São Paulo. 

Existe uma variedade de outros programas 

e materiais disponíveis sobre o tema da 

gestão, alguns dos quais descritos em ane-

xo, aos quais as equipes gestoras também 

poderão recorrer para apoiar seu trabalho. 

O ponto mais importante desse segundo 

documento é garantir que o Projeto Peda-

gógico, que organiza o trabalho nas con-

dições singulares de cada escola, seja um 

recurso efetivo e dinâmico para assegurar 

aos alunos a aprendizagem  dos conteúdos 

e a constituição das competências previstas 

nesta Proposta Curricular. O segundo docu-

mento, Orientações para a Gestão do Cur-

rículo, propõe que a aprendizagem resulte 

também da coordenação de ações entre as 

disciplinas, do estímulo à vida cultural da 

escola e do fortalecimento de suas relações 

com a comunidade. Para isso, reforça e pro-

põe orientações e estratégias para a educa-

ção continuada dos professores. 

A Proposta Curricular se completará 

com um conjunto de documentos diri-

gidos especialmente aos professores. 

São os Cadernos do Professor, orga-

nizados por bimestre e por disciplina. 

Neles, são apresentadas situações de 

aprendizagem para orientar o trabalho do 

professor no ensino dos conteúdos disci-

plinares específicos. Esses conteúdos, ha-

bilidades e competências são organizados 

por série e acompanhados de orientações 

para a gestão da sala de aula, para a 

avaliação e a recuperação, bem como 

de sugestões de métodos e estratégias 

de trabalho nas aulas, experimentações, 

projetos coletivos, atividades extraclasse 

e estudos interdisciplinares. 

1. Uma educação à altura dos 
desafios contemporâneos

A sociedade do século XXI é cada vez 

mais caracterizada pelo uso intensivo do co-

nhecimento, seja para trabalhar, conviver ou 

exercer a cidadania, seja para cuidar do am-

biente em que se vive. Essa sociedade, pro-

duto da revolução tecnológica que se acele-

rou na segunda metade do século passado e 

dos processos políticos que redesenharam as 

relações mundiais, já está gerando um novo 

tipo de desigualdade, ou exclusão, ligada ao 

uso das tecnologias de comunicação que hoje 

mediam o acesso ao conhecimento e aos bens 

culturais. Na sociedade de hoje, são indesejá-

veis tanto a exclusão pela falta de acesso a 

bens materiais quanto a exclusão pela falta de 

acesso ao conhecimento e aos bens culturais. 
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No Brasil essa tendência caminha pa-

ralelamente à democratização do acesso a 

níveis educacionais além do ensino obriga-

tório. Com mais gente estudando, a posse 

de um diploma de nível superior deixa de 

ser um diferencial suficiente, e característi-

cas cognitivas e afetivas são cada vez mais 

valorizadas, como as capacidades de resol-

ver problemas, trabalhar em grupo, conti-

nuar aprendendo e agir de modo coope-

rativo, pertinente em situações complexas. 

Em um mundo no qual o conhecimento 

é usado de forma intensiva, o diferencial 

será marcado pela qualidade da educação 

recebida. A qualidade do convívio, assim 

como dos conhecimentos e das compe-

tências constituídas na vida escolar, será 

o fator determinante para a participação 

do indivíduo em seu próprio grupo social e 

para que tome parte de processos de críti-

ca e renovação.

Nesse quadro ganha importância re-

dobrada a qualidade da educação ofere-

cida nas escolas públicas, pois é para elas 

que estão acorrendo, em número cada vez 

mais expressivo, as camadas mais pobres da 

sociedade brasileira, que antes não tinham 

acesso à escola. A relevância e a pertinên-

cia das aprendizagens escolares nessas ins-

tituições são decisivas para que o acesso a 

elas proporcione uma oportunidade real de 

aprendizagem para inserção no mundo de 

modo produtivo e solidário. 

Outro fenômeno relevante diz respei-

to à precocidade da adolescência, ao mes-

mo tempo em que o ingresso no trabalho 

se torna cada vez mais tardio. Tais fenô-

menos ampliam o tempo e a importância 

da permanência na escola, tornando-a um 

lugar privilegiado para o desenvolvimento 

do pensamento autônomo, que é condição 

para uma cidadania responsável. Ser estu-

dante, nesse mundo que expõe o jovem 

desde muito cedo às práticas da vida adulta 

– e, ao mesmo tempo, posterga a sua in-

serção profissional –, é fazer da experiência 

escolar uma oportunidade para aprender a 

ser livre e ao mesmo tempo respeitar as di-

ferenças e as regras de convivência. Hoje, 

mais do que nunca, aprender na escola é o 

“ofício de aluno”, a partir do qual ele vai 

fazer o trânsito para a autonomia da vida 

adulta e profissional.

Para que a democratização do acesso à 

educação tenha uma função realmente inclu-

siva não é suficiente universalizar a escola. É 

indispensável a universalização da relevância 

da aprendizagem. Criamos uma civilização 

que reduz distâncias, que tem instrumentos 

capazes de aproximar as pessoas ou de distan-

ciá-las, que aumenta o acesso à informação e 

ao conhecimento, mas que também acentua 

diferenças culturais, sociais e econômicas. Só 

uma educação de qualidade para todos pode 

evitar que essas diferenças constituam mais 

um fator de exclusão. 
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O desenvolvimento pessoal é um pro-

cesso de aprimoramento das capacidades 

de agir, pensar, atuar sobre o mundo e lidar 

com a influência do mundo sobre cada um, 

bem como atribuir significados e ser perce-

bido e significado pelos outros, apreender 

a diversidade e ser compreendido por ela, 

situar-se e pertencer. A educação precisa 

estar a serviço desse desenvolvimento, que 

coincide com a construção da identidade, 

da autonomia e da liberdade. Não há liber-

dade sem possibilidade de escolhas. Elas 

pressupõem um quadro de referências, um 

repertório que só pode ser garantido se 

houver acesso a um amplo conhecimento, 

dado por uma educação geral, articulado-

ra, que transite entre o local e o mundial. 

Esse tipo de educação constrói, de forma 

cooperativa e solidária, uma síntese dos 

saberes produzidos pela humanidade, ao 

longo de sua história e de sua geografia, 

e dos saberes locais. Tal síntese é uma das 

condições para o individúo acessar o co-

nhecimento necessário ao exercício da ci-

dadania em dimensão mundial.

A autonomia para gerenciar a pró-

pria aprendizagem (aprender a aprender) e 

o resultado dela em intervenções solidárias 

(aprender a fazer e a conviver) deve ser a 

base da educação das crianças, dos jovens 

e dos adultos, que têm em suas mãos a 

continuidade da produção cultural e das 

práticas sociais.

Construir identidade, agir com autono-

mia e em relação com o outro, e incorporar a 

diversidade são as bases para a construção de 

valores de pertencimento e responsabilidade, 

essenciais para a inserção cidadã nas dimen-

sões sociais e produtivas. Preparar indivíduos 

para manter o equilíbrio da produção cultural, 

num tempo em que a duração se caracteriza 

não pela permanência, mas pela constante 

mudança – quando o inusitado, o incerto e o 

urgente constituem a regra e não a exceção –, 

é mais um desafio contemporâneo para a 

educação escolar.

Outro elemento relevante hoje para 

pensarmos o conteúdo e o sentido da escola 

é a complexidade da ambiência cultural, das 

dimensões sociais, econômicas e políticas, 

a presença maciça de produtos científicos e 

tecnológicos e a multiplicidade de linguagens 

e códigos no cotidiano. Apropriar-se ou não 

desses conhecimentos pode ser um instru-

mento da ampliação das liberdades ou mais 

um fator de exclusão.

O currículo que dá conteúdo e sentido à 

escola precisa levar em conta esses elementos. 

Por isso, esta Proposta Curricular tem como 

princípios centrais: a escola que aprende, o 

currículo como espaço de cultura, as compe-

tências como eixo de aprendizagem, a priori-

dade da competência de leitura e de escrita, a 

articulação das competências para aprender e 

a contextualização no mundo do trabalho. 
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2. Princípios para um currículo 
comprometido com o seu tempo

I. Uma escola que também aprende 

A tecnologia imprime um ritmo sem 

precedentes no acúmulo de conhecimentos 

e gera uma transformação profunda na sua 

estrutura e nas suas formas de organização e 

distribuição. Nesse contexto, a capacidade de 

aprender terá de ser trabalhada não apenas 

nos alunos, mas na própria escola, enquan-

to instituição educativa: tanto as instituições 

como os docentes terão de aprender.

Isso muda radicalmente nossa concep-

ção da escola como instituição que ensina 

para posicioná-la como instituição que tam-

bém aprende a ensinar. As interações en-

tre os responsáveis pela aprendizagem dos 

alunos têm caráter de ações formadoras, 

mesmo que os envolvidos não se dêem conta 

disso. Neste sentido, cabe lembrar a respon-

sabilidade da equipe gestora como formado-

ra de professores e a responsabilidade dos 

docentes, entre si e com o grupo gestor, na 

problematização e na significação dos co-

nhecimentos sobre sua prática. 

De acordo com essa concepção, a esco-

la que aprende parte do princípio de que nin-

guém conhece tudo e de que o conhecimento 

coletivo é maior que a soma dos conhecimen-

tos individuais, além de ser qualitativamente 

diferente. Esse é o ponto de partida para o tra-

balho colaborativo, para a formação de uma 

“comunidade aprendente”, nova terminologia 

para um dos mais antigos ideais educativos. A 

vantagem é que hoje a tecnologia facilita a via-

bilização prática desse ideal. 

Ações como a construção coletiva da 

Proposta Pedagógica, por meio da reflexão e 

da prática compartilhadas, e o uso intencio-

nal da convivência como situação de apren-

dizagem fazem parte da constituição de uma 

escola à altura dos tempos atuais. Observar 

que as regras da boa pedagogia também se 

aplicam àqueles que estão aprendendo a en-

sinar é uma das chaves para o sucesso das 

lideranças escolares. Os gestores, como agen-

tes formadores, devem aplicar com os profes-

sores tudo aquilo que recomendam a eles que 

apliquem com seus alunos. 

II. O currículo como espaço de cultura

No cotidiano escolar, a cultura é muitas 

vezes associada ao que é local, pitoresco, fol-

clórico, bem como ao divertimento ou lazer, 

enquanto o conhecimento é freqüentemente 

associado a um inalcançável saber. Essa dico-

tomia não cabe em nossos tempos: a infor-

mação está disponível a qualquer instante, 

em tempo real, ao toque de um dedo, e o co-

nhecimento constitui-se como uma ferramen-

ta para articular teoria e prática, o mundial e 

o local, o abstrato e seu contexto físico. 
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Currículo é a expressão de tudo o que 

existe na cultura científica, artística e huma-

nista, transposto para uma situação de apren-

dizagem e ensino. Precisamos entender que 

as atividades extraclasse não são “extracurri-

culares” quando se deseja articular a cultura 

e o conhecimento. Neste sentido todas as 

atividades da escola são curriculares, ou não 

serão justificáveis no contexto escolar. Se não 

rompermos essa dissociação entre cultura e 

conhecimento não conseguiremos conectar 

o currículo à vida – e seguiremos alojando 

na escola uma miríade de atividades “cultu-

rais” que mais dispersam e confundem do 

que promovem aprendizagens curriculares 

relevantes para os alunos. 

O conhecimento tomado como ins-

trumento, mobilizado em competências, 

reforça o sentido cultural da aprendizagem. 

Tomado como valor de conteúdo lúdico, de 

caráter ético ou de fruição estética, numa es-

cola com vida cultural ativa, o conhecimento 

torna-se um prazer que pode ser aprendido, 

ao se aprender a aprender. Nessa escola, o 

professor não se limita a suprir o aluno de 

saberes, mas é o parceiro de fazeres cultu-

rais, aquele que promove de muitas formas o 

desejo de aprender, sobretudo com o exem-

plo de seu próprio entusiasmo pela cultura 

humanista, científica, artística e literária. 

Quando o projeto pedagógico da escola 

tem entre suas prioridades essa cidadania cul-

tural, o currículo é a referência para ampliar, 

localizar e contextualizar os conhecimentos 

que a humanidade acumulou ao longo do 

tempo. Então, o fato de uma informação ou 

um conhecimento ser de outro lugar, ou de 

todos os lugares na grande rede de informa-

ção, não será obstáculo à prática cultural re-

sultante da mobilização desse conhecimento 

nas ciências, nas artes e nas humanidades. 

III. As competências como referência 

Um currículo que promove competên-

cias tem o compromisso de articular as dis-

ciplinas e as atividades escolares com aquilo 

que se espera que os alunos aprendam ao 

longo dos anos. Logo, a atuação do professor, 

os conteúdos, as metodologias disciplinares e 

a aprendizagem requerida dos alunos são as-

pectos indissociáveis: compõem um sistema ou 

rede cujas partes têm características e funções 

específicas que se complementam para formar 

um todo, sempre maior do que elas. Maior 

porque se compromete em formar crianças e 

jovens para que se tornem adultos preparados 

para exercer suas responsabilidades (trabalho, 

família, autonomia etc.) e para atuar em uma 

sociedade que muito precisa deles. 

Um currículo referido a competências 

supõe que se aceite o desafio de promover os 

conhecimentos próprios de cada disciplina ar-

ticuladamente às competências e habilidades 

do aluno. É com essas competências e habi-
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lidades que ele contará para fazer sua leitura 

crítica do mundo, para compreendê-lo e pro-

por explicações, para defender suas idéias e 

compartilhar novas e melhores formas de ser, 

na complexidade em que hoje isso é reque-

rido. É com elas que, em síntese, ele poderá 

enfrentar problemas e agir de modo coerente 

em favor das múltiplas possibilidades de solu-

ção ou gestão. 

Tais competências e habilidades podem 

ser consideradas em uma perspectiva geral, 

isto é, no que têm de comum com as discipli-

nas e tarefas escolares, ou então no que têm 

de específico. Competências, neste sentido, 

caracterizam modos de ser, raciocinar e inte-

ragir que podem ser depreendidos das ações 

e das tomadas de decisão em contextos de 

problemas, tarefas ou atividades. Graças a 

elas podemos inferir se a escola como insti-

tuição está cumprindo bem o papel que se 

espera dela no mundo de hoje. 

Os alunos considerados nesta pro-

posta têm, de modo geral, de 11 a 18 anos 

de idade. Valorizar o desenvolvimento de 

competências nesta fase da vida implica 

em ponderar, além de aspectos curricula-

res e docentes, os recursos cognitivos, afe-

tivos e sociais de que os alunos dispõem. 

Implica, pois, em analisar como o professor 

mobiliza conteúdos, metodologias e sabe-

res próprios de sua disciplina ou área de 

conhecimento, visando desenvolver com-

petências em adolescentes, bem como ins-

tigar desdobramentos para a vida adulta. 

Paralelamente a essa conduta, é preciso 

considerar quem são esses alunos. Ter entre 11 

e 18 anos significa estar em uma fase peculiar 

da vida, localizada entre a infância e a idade 

adulta. Neste sentido, o jovem é aquele que 

deixou de ser criança e se prepara para tornar-

se adulto. Trata-se de um momento complexo e 

contraditório, que deve  orientar nossa propos-

ta sobre o papel da escola nessa fase de vida. 

Nessa etapa curricular, a tríade sobre a 

qual competências e habilidades são desen-

volvidas pode ser assim caracterizada: a) o 

adolescente e as características de suas ações 

e pensamentos; b) o professor, suas caracte-

rísticas pessoais e profissionais e a qualidade 

de suas mediações; e c) os conteúdos das dis-

ciplinas e as metodologias para seu ensino e 

aprendizagem. 

Houve um tempo em que a educação 

escolar era referenciada no ensino – o plano 

de trabalho da escola indicava o que seria 

ensinado ao aluno. Essa foi uma das razões 

pelas quais o currículo escolar foi confundi-

do com um rol de conteúdos disciplinares. A 

Lei de Diretrizes e Bases – LDB (lei 9394/1996) 

deslocou o foco do ensino para o da apren-

dizagem, e não é por acaso que sua filosofia 

não é mais a da liberdade de ensino, mas a do 

direito de aprender. 
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O conceito de competências também 

é fundamental na LDB e nas Diretrizes e Pa-

râmetros Curriculares Nacionais, elaboradas 

pelo Conselho Nacional de Educação e pelo 

Ministério da Educação. O currículo referen-

ciado em competências é uma concepção 

que requer que a escola e o plano do profes-

sor indiquem o que aluno vai aprender. 

Uma das razões para se optar por 

uma educação centrada em competências 

diz respeito à democratização da escola. No 

momento em que se conclui o processo de 

universalização do Ensino Fundamental e se 

incorpora toda a heterogeneidade que ca-

racteriza o povo brasileiro, a escola, para ser 

democrática, tem de ser igualmente acessível 

a todos, diversa no tratamento de cada um e 

unitária nos resultados. 

Dificilmente essa unidade seria obtida 

com ênfase no ensino, porque é quase im-

possível, em um país como o Brasil, estabe-

lecer o que deve ser ensinado a todos, sem 

exceção. Por isso optou-se por construir a 

unidade com ênfase no que é indispensável 

que todos tenham aprendido ao final do pro-

cesso, considerando a diversidade. Todos têm 

direito de construir, ao longo de sua escolari-

dade, um conjunto básico de competências, 

definido pela lei. Este é o direito básico, mas 

a escola deverá ser tão diversa quanto são os 

pontos de partida das crianças que recebe. 

Assim, será possível garantir igualdade de 

oportunidades, diversidade de tratamento e 

unidade de resultados. Quando os pontos 

de partida são diferentes, é preciso tratar 

diferentemente os desiguais para garantir a 

todos uma base comum. 

Pensar o currículo no tempo atual é 

viver uma transição, na qual, como em toda 

transição, traços do velho e do novo se mes-

clam nas práticas cotidianas. É comum que o 

professor, quando formula o seu plano de tra-

balho, indique o que vai ensinar e não o que 

o aluno vai aprender. E é compreensível nesse 

caso que, ao final do ano, tendo cumprido 

seu plano, ele afirme, diante do fracasso do 

aluno, que fez sua parte, ensinando, e que foi 

o aluno que não aprendeu. 

A transição da cultura do ensino 

para a da aprendizagem não é individual. 

A escola deve fazê-la coletivamente, ten-

do à frente seus gestores para capacitar os 

professores em seu dia-a-dia, a fim de que 

todos se apropriem dessa mudança de foco. 

Cabe às instâncias condutoras da política 

educacional nos estados e nos municípios ela-

borar, a partir das Diretrizes e dos Parâmetros 

Nacionais, Propostas Curriculares próprias e 

específicas, prover os recursos humanos, téc-

nicos e didáticos para que as escolas, em seu 

projeto pedagógico, estabeleçam os planos 

de trabalho que, por sua vez, farão das pro-

postas currículos em ação – como no presente 

esforço desta Secretaria. 
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IV. Prioridade para a competência da 
leitura e da escrita

A humanidade criou a palavra, que é 

constitutiva do humano, seu traço distin-

tivo. O ser humano constitui-se assim um 

ser de linguagem e disso decorre todo o 

restante, tudo o que transformou a huma-

nidade naquilo que é. Ao associar palavras 

e sinais, criando a escrita, o homem cons-

truiu um instrumental que ampliou expo-

nencialmente sua capacidade de comuni-

car-se, incluindo pessoas que estão longe 

no tempo e no espaço.

Representar, comunicar e expressar são 

atividades de construção de significado rela-

cionadas a vivências que se incorporam ao 

repertório de saberes de cada indivíduo. Os 

sentidos são construídos na relação entre a 

linguagem e o universo natural e cultural em 

que nos situamos. E é na adolescência, como 

vimos, que a linguagem adquire essa qualida-

de de instrumento para compreender e agir 

sobre o mundo real. 

A ampliação das capacidades de re-

presentação, comunicação e expressão está 

articulada ao domínio não apenas da língua 

mas de todas as outras linguagens e, princi-

palmente, ao repertório cultural de cada in-

divíduo e de seu grupo social, que a elas dá 

sentido. A escola é o espaço em que ocorre 

a transmissão, entre as gerações, do ativo 

cultural da humanidade, seja artístico e li-

terário, histórico e social, seja científico e 

tecnológico. Em cada uma dessas áreas, as 

linguagens são essenciais. 

As linguagens são sistemas simbólicos, 

com os quais recortamos e representamos o 

que está em nosso exterior, em nosso inte-

rior e na relação entre esses âmbitos; é com 

eles também que nos comunicamos com os 

nossos iguais e expressamos nossa articulação 

com o mundo.

Em nossa sociedade, as linguagens e os 

códigos se multiplicam: os meios de comuni-

cação estão repletos de gráficos, esquemas, 

diagramas, infográficos, fotografias e dese-

nhos. O design diferencia produtos equivalen-

tes quanto ao desempenho ou à qualidade. 

A publicidade circunda nossas vidas, exigindo 

permanentes tomadas de decisão e fazendo 

uso de linguagens sedutoras e até enigmáti-

cas. Códigos sonoros e visuais estabelecem a 

comunicação nos diferentes espaços. As ci-

ências construíram suas próprias linguagens, 

plenas de símbolos e códigos. A produção 

de bens e serviços foi em grande parte au-

tomatizada e cabe a nós programar as má-

quinas, utilizando linguagens específicas. As 

manifestações artísticas e de entretenimento 

utilizam, cada vez mais, diversas linguagens 

que se articulam. 

Para acompanhar tal contexto, a com-

petência de leitura e de escrita contemplada 
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nesta proposta vai além da linguagem ver-

bal, vernácula – ainda que esta tenha papel 

fundamental – e refere-se a sistemas simbó-

licos como os citados, pois essas múltiplas 

linguagens estão presentes no mundo con-

temporâneo, na vida cultural e política, bem 

como nas designações e nos conceitos cien-

tíficos e tecnológicos usados atualmente. A 

constituição dessa competência tem como 

base o desenvolvimento do pensamento 

antecipatório, combinatório e probabilístico 

que permite estabelecer hipóteses, algo que 

caracteriza o período da adolescência. 

A prioridade das linguagens no currí-

culo da educação básica tem como funda-

mento a centralidade da linguagem no de-

senvolvimento da criança e do adolescente. 

Nas crianças a linguagem, em suas diversas 

expressões, é apenas um recurso simbólico, 

ou seja, permite representar ou comunicar 

conteúdos cujas formas, elas mesmas, não 

podem ser estruturadas como linguagem. 

Nessa fase, tais formas são as próprias ações 

e os pensamentos, organizados como es-

quemas de procedimentos, representações e 

compreensões. Ou seja, as crianças realizam 

e compreendem ao falar, pensar ou sentir, 

mas não sabem ainda tratar o próprio agir, 

pensar ou sentir como uma forma de lingua-

gem. É só na adolescência que isso se tor-

nará possível e transformará o ser humano 

em um ser de linguagem, em sua expressão 

mais radical. 

A linguagem não é apenas uma forma 

de representação, como expressam, por seus 

limites, as crianças. Mais do que isso, ela é 

uma forma de compreensão e ação sobre o 

mundo. É isso o que os adolescentes, com to-

dos os seus exageros, manifestam. Graças à 

linguagem, o pensamento pode se tornar an-

tecipatório em sua manifestação mais comple-

ta: é possível calcular as conseqüências de uma 

ação sem precisar realizá-la. Pode-se ainda fa-

zer combinações e analisar hipóteses sem pre-

cisar conferi-las de antemão, na prática, pois 

algumas de suas conseqüências podem ser 

deduzidas apenas pelo âmbito da linguagem. 

Pode-se estabelecer relações de relações, isto 

é, imaginar um objeto e agir sobre ele, deci-

dindo se vale a pena ou não interagir com ele 

em outro plano. Em outras palavras, graças à 

linguagem, agora constituída como forma de 

pensar e agir, o adolescente pode raciocinar 

em um contexto de proposições ou possibili-

dades, pode ter um pensamento combinató-

rio, pode aprender as disciplinas escolares em 

sua versão mais exigente, pode refletir sobre 

os valores e fundamentos das coisas. 

Do ponto de vista social e afetivo, a 

centralidade da linguagem nos processos de 

desenvolvimento possibilita ao adolescente 

aprender, pouco a pouco, a considerar suas 

escolhas em uma escala de valores. Viabiliza-

lhe aprender a enfrentar as conseqüências 

das próprias ações, a propor e alterar contra-

tos, a respeitar e criticar normas, a formular 
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seu próprio projeto de vida e a tecer seus so-

nhos de transformação do mundo. 

É, portanto, em virtude da centralidade 

da linguagem no desenvolvimento da criança 

e do adolescente que esta Proposta Curricular 

prioriza a competência leitora e escritora. 

Só por meio dela será possível concretizar a 

constituição das demais competências, tanto 

as gerais como aquelas associadas a discipli-

nas ou temas específicos. Para desenvolvê-la 

é indispensável que seja objetivo de aprendi-

zagem de todas as disciplinas do currículo, ao 

longo de toda a escolaridade básica. 

Por esse caráter essencial da competên-

cia de leitura e escrita para a aprendizagem 

dos conteúdos curriculares de todas as áreas e 

disciplinas, a responsabilidade por sua aprendi-

zagem e avaliação cabe a todos os professores, 

que devem transformar seu trabalho em opor-

tunidades nas quais os alunos possam aprender 

e consolidar o uso da Língua Portuguesa e das 

outras linguagens e códigos que fazem parte 

da cultura, bem como das formas de comuni-

cação em cada uma delas. Tal radicalismo na 

centralidade da competência leitora e escritora 

leva a colocá-la como objetivo de todas as séries 

e todas as disciplinas. Desta forma, coloca aos 

gestores (a quem cabe a educação continuada 

dos professores na escola) a necessidade de criar 

oportunidades para que os docentes também 

desenvolvam essa competência – por cuja cons-

tituição, nos alunos, são responsáveis.

Por fim, é importante destacar que o 

domínio das linguagens representa um pri-

mordial elemento para a conquista da au-

tonomia, sendo a chave para o acesso a in-

formações e permitindo a comunicação de 

idéias, a expressão de sentimentos e o diálo-

go, necessários à negociação dos significados 

e à aprendizagem continuada. 

V. Articulação das competências para 
aprender 

A aprendizagem é o centro da atividade 

escolar. Por extensão, o professor caracteriza-se 

como um profissional da aprendizagem e não 

tanto do ensino. Isto é, ele apresenta e explica 

conteúdos, organiza situações para a aprendi-

zagem de conceitos, métodos, formas de agir 

e pensar, em suma, promove conhecimentos 

que possam ser mobilizados em competências 

e habilidades, as quais, por sua vez, instrumen-

talizam os alunos para enfrentar os proble-

mas do mundo real. Dessa forma, a expressão 

“educar para a vida” pode ganhar seu sentido 

mais nobre e verdadeiro na prática do ensino. 

Se a educação básica é para a vida, a quanti-

dade e a qualidade do conhecimento têm de 

ser determinadas por sua relevância para a vida 

de hoje e do futuro, além dos limites da escola. 

Portanto, mais que os conteúdos isolados, as 

competências são guias eficazes para educar 

para a vida. As competências são mais gerais 

e constantes, e os conteúdos, mais específi-

cos e variáveis. É exatamente a possibilidade 
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de variar os conteúdos no tempo e no espaço 

que legitima a iniciativa dos diferentes sistemas 

públicos de ensino para selecionar, organizar 

e ordenar os saberes disciplinares que servirão 

como base para a constituição de competên-

cias, cuja referência são as diretrizes e orienta-

ções nacionais, de um lado, e as demandas do 

mundo contemporâneo, de outro. 

As novas tecnologias da informação 

produziram uma mudança na produção, na 

organização, no acesso e na disseminação do 

conhecimento. A escola hoje já não é mais a 

única detentora da informação e do conhe-

cimento, mas cabe a ela preparar seu aluno 

para viver em uma sociedade em que a infor-

mação é disseminada em grande velocidade. 

Vale insistir que essa preparação não 

exige maior quantidade de ensino e sim me-

lhor qualidade de aprendizagem. É preci-

so deixar claro que isso não significa que os 

conteúdos do ensino não sejam importantes; 

ao contrário, são tão importantes que a eles 

está dedicado este trabalho de elaboração da  

Proposta Curricular do ensino oficial do Esta-

do de São Paulo. São tão decisivos que é in-

dispensável aprender a continuar aprendendo 

os conteúdos escolares, mesmo fora da esco-

la ou depois dela. Continuar aprendendo é a 

mais vital das competências que a educação 

deste século precisa desenvolver. Não só os 

conhecimentos com os quais a escola traba-

lha podem mudar, como a vida de cada um 

trará novas ênfases e necessidades, que preci-

sarão ser continuamente supridas. Preparar-se 

para acompanhar esse movimento torna-se o 

grande desafio das novas gerações. 

Esta Proposta Curricular adota, como 

competências para aprender, aquelas que 

foram formuladas no referencial teórico do 

Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. 

Entendidas como desdobramentos da com-

petência leitora e escritora, para cada uma 

das cinco competências do Enem transcritas a 

seguir, apresenta-se a articulação com a com-

petência de ler e escrever. 

I. “Dominar a norma culta da Língua Portu-

guesa e fazer uso das linguagens matemá-

tica, artística e científica.” A constituição da 

competência de leitura e escrita é também o 

domínio das normas e dos códigos que tor-

nam as linguagens instrumentos eficientes 

de registro e expressão, que podem ser com-

partilhados. Ler e escrever, hoje, são compe-

tências fundamentais a qualquer disciplina 

ou profissão. Ler, entre outras coisas, é in-

terpretar (atribuir sentido ou significado), e 

escrever, igualmente, é assumir uma autoria 

individual ou coletiva (tornar-se responsável 

por uma ação e suas conseqüências). 

II. “Construir e aplicar conceitos das várias áreas 

do conhecimento para a compreensão de 

fenômenos naturais, de processos histórico-

geográficos, da produção tecnológica e das 
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manifestações artísticas.” É o desenvolvi-

mento da linguagem que possibilita o ra-

ciocínio hipotético-dedutivo, indispensável 

à compreensão de fenômenos. Ler, nesse 

sentido, é um modo de compreender, isto é, 

de assimilar experiências ou conteúdos disci-

plinares (e modos de sua produção); escrever 

é expressar sua construção ou reconstrução 

com sentido, aluno por aluno. 

III. “Selecionar, organizar, relacionar, interpre-

tar dados e informações representados de 

diferentes formas, para tomar decisões e 

enfrentar situações-problema”. Ler implica 

também – além de empregar o raciocínio 

hipotético-dedutivo, que possibilita a com-

preensão de fenômenos – antecipar, de 

forma comprometida, a ação para intervir 

no fenômeno e resolver os problemas de-

correntes dele. Escrever, por sua vez, sig-

nifica dominar os muitos formatos que a 

solução do problema comporta. 

IV. “Relacionar informações, representadas 

em diferentes formas, e conhecimentos 

disponíveis em situações concretas, para 

construir argumentação consistente.” A 

leitura, aqui, sintetiza a capacidade de 

escutar, supor, informar-se, relacionar, 

comparar etc. A escrita permite dominar 

os códigos que expressam a defesa ou a 

reconstrução de argumentos – com liber-

dade, mas observando regras e assumin-

do responsabilidades. 

V. “Recorrer aos conhecimentos desenvolvi-

dos na escola para elaborar propostas de 

intervenção solidária na realidade, respei-

tando os valores humanos e considerando 

a diversidade sociocultural.” Ler, aqui, além 

de implicar em descrever e compreender, 

bem como em argumentar a respeito de 

um fenômeno, requer a antecipação de 

uma intervenção sobre ele, com tomada 

de decisões a partir de uma escala de valo-

res. Escrever é formular um plano para essa 

intervenção, levantar hipóteses sobre os 

meios mais eficientes para garantir resulta-

dos, a partir da escala de valores adotada. É 

no contexto da realização de projetos esco-

lares que os alunos aprendem a criticar, res-

peitar e propor projetos valiosos para toda a 

sociedade; por intermédio deles, aprendem 

a ler e escrever as coisas do mundo atual, 

relacionando ações locais com visão global, 

por meio de atuação solidária. 

VI. Articulação com o mundo do trabalho 

A contextualização tem como norte os 

dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases, as 

normas das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

que são obrigatórias, e as recomendações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que fo-

ram elaborados para o Ensino Médio mas são 

pertinentes para a educação básica como um 

todo, sobretudo para o segmento da 5ª série 

em diante. Para isso é preciso recuperar alguns 

tópicos desse conjunto legal e normativo. 
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Compreensão do significado das 
ciências, das letras e das artes

Compreender o sentido é reconhecer, 

apreender e partilhar a cultura que envolve as 

áreas de conhecimento, um conjunto de con-

ceitos, posturas, condutas, valores, enfoques, 

estilos de trabalho e modos de fazer que ca-

racterizam as várias ciências – exatas, sociais 

e humanas –, as artes – visuais, musicais, do 

movimento e outras –, a Matemática, as lín-

guas e outras áreas de expressão não-verbal.

Quando a LDB dispõe sobre esse objeti-

vo de compreensão do sentido está indicando 

que não se trata de formar especialistas nem 

profissionais. Especialistas e profissionais de-

vem, além de compreender o sentido, domi-

nar a estrutura conceitual e o estatuto episte-

mológico de suas especialidades – não é esse 

o caso dos alunos da educação básica. Como 

estão na escola, preparando-se para assumir 

plenamente sua cidadania, todos devem pas-

sar pela alfabetização científica, humanista, 

lingüística, artística e técnica, para que sua 

cidadania, além de ser um direito, tenha qua-

lidade. O aluno precisa constituir as compe-

tências para reconhecer, identificar e ter visão 

crítica daquilo que é próprio de uma área de 

conhecimento, e, a partir desse conhecimen-

to, avaliar a importância dessa área ou discipli-

na em sua vida e em seu trabalho. 

A lei dá um prazo generoso para que 

os alunos aprendam o “significado das  

ciências, das artes e das letras”: começa na 

educação infantil, prossegue nos anos do 

Ensino Fundamental e tem mais três anos 

no Ensino Médio. Durante mais de doze 

anos deverá haver tempo suficiente para al-

fabetizar-se nas ciências, nas humanidades e 

nas técnicas, entendendo seus enfoques 

e métodos mais importantes, seus pontos 

fortes e fracos, suas polêmicas, seus concei-

tos e, sobretudo, o modo como suas des-

cobertas influenciam a vida das pessoas e o 

desenvolvimento social e econômico. Para 

isso, é importante abordar, em cada ano 

ou nível da escola básica, a maneira como 

as diferentes áreas do currículo articulam a 

realidade e seus objetos de conhecimento 

específicos, a partir de questões como as 

exemplificadas a seguir. 

Que limitações e potenciais têm os enfo-

ques próprios das áreas?

Que práticas humanas, das mais simples 

às mais complexas, têm fundamento ou 

inspiração nessa ciência, arte ou área de 

conhecimento?

Quais as grandes polêmicas nas várias dis-

ciplinas ou áreas de conhecimento?

A relação entre teoria e prática em cada 
disciplina do currículo

A relação entre teoria e prática não 

envolve necessariamente algo observável 

ou manipulável, como um experimento de  
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laboratório ou a construção de um objeto.  

Tal relação pode acontecer ao se compreen-

der como a teoria se aplica em contextos reais 

ou simulados. Uma possibilidade de transpo-

sição didática é reproduzir a indagação de ori-

gem, a questão ou necessidade que levou à 

construção de um conhecimento – que já está 

dado e precisa ser apropriado e aplicado, não 

obrigatoriamente ser “descoberto” de novo. 

A lei determina corretamente que a re-

lação teoria e prática se dê em cada discipli-

na do currículo, uma vez que boa parte dos 

problemas de qualidade do ensino decorre da 

dificuldade em destacar a dimensão prática do 

conhecimento, tornando-o verbalista e abs-

trato. Por exemplo, a disciplina História é por 

vezes considerada teórica, mas nada é tão prá-

tico quanto entender a origem de uma cidade 

e as razões da configuração urbana. A Química 

é erroneamente considerada mais prática por 

envolver atividades de laboratório, manipula-

ção de substâncias e outras idiossincrasias, no 

entanto não existe nada mais teórico do que o 

estudo da tabela de elementos químicos. 

A mesma Química que emprega o nome 

dos elementos precisa ser um instrumento 

cognitivo para nos ajudar a entender e, se 

preciso, decidir pelo uso de alimentos com 

agrotóxicos ou conservantes. Tais questões 

não se restringem a especialistas ou cientistas. 

Não é preciso ser químico para ter de escolher 

o que se vai comer. A fim de sermos cidadãos 

plenos, devemos adquirir discernimento e co-

nhecimentos pertinentes para tomar decisões 

em diversos momentos, em relação à escolha 

de alimentos, uso da eletricidade, consumo 

de água, seleção dos programas de TV ou a 

escolha do candidato a um cargo político. 

As relações entre educação e tecnologia 

A educação tecnológica básica é uma 

das diretrizes que a LDB estabelece para orien-

tar o currículo do Ensino Médio. A lei ainda 

associa a “compreensão dos fundamentos 

científicos dos processos produtivos” com o 

relacionamento entre teoria e prática em cada 

disciplina do currículo. E insiste quando deta-

lha, entre as competências que o aluno deve 

demonstrar ao final da educação básica, o 

“domínio dos princípios científicos e tecnoló-

gicos que presidem a produção moderna”. 

A tecnologia comparece, portanto, no 

currículo da educação básica com duas acep-

ções complementares: a) como educação 

tecnológica básica; b) como compreensão 

dos fundamentos científicos e tecnológicos 

da produção. 

A primeira acepção refere-se à alfabeti-

zação tecnológica, que inclui aprender a lidar 

com computadores, mas vai além. Alfabetizar-

se tecnologicamente é entender as tecnologias 

da história humana como elementos da cultu-

ra, como parte das práticas sociais, culturais e 
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produtivas, que por sua vez são inseparáveis 

dos conhecimentos científicos, artísticos e lin-

güísticos que as fundamentam. A educação 

tecnológica básica tem o sentido de nos pre-

parar para viver e conviver em um mundo no 

qual a tecnologia está cada vez mais presente: 

no qual a tarja magnética, o celular, o código 

de barras e muitos recursos digitais se incorpo-

ram velozmente à vida das pessoas, qualquer 

que seja a sua condição socioeconômica. 

A segunda acepção, ou seja, a com-

preensão dos fundamentos científicos e tec-

nológicos da produção, faz da tecnologia a 

chave para relacionar o currículo ao mundo 

da produção de bens e serviços, ou seja, aos 

processos pelos quais a humanidade – e cada 

um de nós – produz os bens e serviços de que 

necessita para viver. Foi para manter-se fiel 

ao espírito da lei que as DCN introduziram a 

tecnologia em todas as áreas, tanto das DCN 

como dos PCN para o Ensino Médio, evitando 

a existência de disciplinas “tecnológicas” iso-

ladas e separadas dos conhecimentos que lhe 

servem de fundamento. 

A prioridade para o contexto do 
trabalho 

Se examinarmos o conjunto das reco-

mendações já analisadas, o trabalho enquanto 

produção de bens e serviços revela-se como a 

prática humana mais importante para conec-

tar os conteúdos do currículo com a realidade. 

Desde sua abertura, a LDB faz referência ao 

trabalho, juntamente com as práticas sociais, 

como elemento que vincula a educação básica 

à realidade, da Educação Infantil até o final do 

Ensino Médio. O vínculo com o trabalho carre-

ga vários sentidos, que é preciso explicitar. 

Do ponto de vista filosófico, expressa 

o valor e a importância do trabalho. À parte 

de qualquer implicação pedagógica relativa a 

currículos e definição de conteúdos, o valor do 

trabalho incide em toda a vida escolar: desde 

a valorização dos trabalhadores da escola e 

da família, até o respeito aos trabalhadores 

da comunidade, o conhecimento do trabalho 

como produtor da riqueza e o reconhecimento 

de que um dos fundamentos da desigualdade 

social é a remuneração injusta do trabalho. A 

valorização do trabalho é também uma críti-

ca ao bacharelismo ilustrado, que por muito 

tempo predominou nas escolas voltadas para 

as classes sociais privilegiadas. 

A implicação pedagógica desse prin-

cípio atribui um lugar de destaque para o 

trabalho humano, contextualizando os con-

teúdos curriculares sempre que for pertinen-

te, com os tratamentos adequados a cada 

caso. Nesse sentido, a relação entre teoria 

e prática em cada disciplina do currículo, 

como exige a lei, não pode deixar de incluir 

os tipos de trabalho e as carreiras profissio-

nais aos quais se aplicam os conhecimentos 

das áreas ou disciplinas curriculares. 
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Em síntese, a prioridade do trabalho 

na educação básica assume dois sentidos 

complementares: como valor, que imprime 

importância ao trabalho e cultiva o respei-

to que lhe é devido na sociedade, e como 

tema que perpassa os conteúdos curricula-

res, atribuindo sentido aos conhecimentos 

específicos das disciplinas.

O contexto do trabalho no Ensino Médio

A tradição de ensino academicista, des-

vinculado de qualquer preocupação com a 

prática, separou a formação geral e a forma-

ção profissional no Brasil. Durante décadas 

elas foram modalidades excludentes de ensi-

no. A tentativa da Lei 5692/1971 de unir as 

duas modalidades, profissionalizando todo o 

Ensino Médio, apenas descaracterizou a for-

mação geral, sem ganhos significativos para 

a profissional. 

Nos dias de hoje, essa separação já 

não se dá nos mesmos moldes, porque o 

mundo do trabalho passa por transforma-

ções profundas. À medida que a tecnologia 

vai substituindo os trabalhadores por autô-

matos na linha de montagem e nas tarefas 

de rotina, as competências para trabalhar 

em ilhas de produção, associar concepção 

e execução, resolver problemas e tomar de-

cisões tornam-se mais importantes do que 

conhecimentos e habilidades voltados para 

postos específicos de trabalho. 

A LDB adota uma perspectiva sintoni-

zada com essas mudanças na organização 

do trabalho ao recomendar a articulação 

entre educação básica e profissional, quan-

do afirma, entre as finalidades do Ensino 

Médio: “a preparação básica para o traba-

lho e a cidadania do educando, para conti-

nuar aprendendo, de modo a ser capaz de 

se adaptar com flexibilidade a novas con-

dições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores” (grifo nosso). A lei não recu-

pera a formação profissional para postos 

ou áreas específicas dentro da carga horá-

ria geral do Ensino Médio, como tentou fa-

zer a legislação anterior. Mas também não 

chancela o caráter inteiramente propedêu-

tico que esse ensino tem assumido na edu-

cação básica brasileira. Trata-se, portanto, 

de entender o que vem a ser a preparação 

básica para o trabalho. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio interpretaram essa 

perspectiva como uma preparação básica 

para o trabalho, abrindo a possibilidade de 

que os sistemas de ensino ou as escolas te-

nham ênfases curriculares diferentes, com 

autonomia para eleger as disciplinas especí-

ficas e suas respectivas cargas horárias den-

tro das três grandes áreas instituídas pelas 

DCN, desde que garantida a presença das 

três áreas. Essa abertura permite que esco-

las de Ensino Médio, a partir de um projeto 

pedagógico integrado com cursos de edu-
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cação profissional de nível técnico, atribuam 

mais tempo e atenção a disciplinas ou áreas 

disciplinares cujo estudo possa ser aprovei-

tado na educação profissional. 

Para as DCN, o que a lei denomina de 

preparação básica para o trabalho pode ser 

a aprendizagem de conteúdos disciplinares 

constituintes de competências básicas que 

sejam também pré-requisitos de formação 

profissional. Em muitos casos essa opção 

pouparia tempo de estudo para o jovem que 

precisa ingressar precocemente no mercado 

de trabalho. Para facilitar essa abertura, as Di-

retrizes Curriculares da Educação Profissional 

de Nível Técnico flexibilizaram a duração dos 

cursos profissionais desse nível, possibilitan-

do o aproveitamento de estudos já realizados 

ou mesmo exercício profissional prévio. Essas 

duas peças normativas criaram os mecanis-

mos pedagógicos que podem viabilizar o que 

foi estabelecido na LDB (lei 9394/1996) e de-

cretos posteriores. 

A preparação básica para o trabalho 

em determinada área profissional, portanto, 

pode ser realizada em disciplinas de for-

mação básica do Ensino Médio. As esco-

las, nesse caso, atribuiriam carga horária 

suficiente e tratamento pedagógico ade-

quado às áreas ou disciplinas que melhor 

preparassem seus alunos para o curso de 

educação profissional de nível técnico es-

colhido. Essa possibilidade fundamenta-se 

no pressuposto de que ênfases curricula-

res diferenciadas são equivalentes para a 

constituição das competências previstas na 

LDB, nas DCN para o Ensino Médio e na 

matriz de competências do Enem. 

Isso supõe um outro tipo de articulação 

entre currículos de formação geral e currículos 

de formação profissional, em que o primeiro 

encarrega-se das competências básicas, fun-

damentando a constituição das mesmas em 

conteúdos, áreas ou disciplinas afinadas com 

a formação profissional nesse ou em outro ní-

vel de escolarização. E supõe também que o 

tratamento oferecido às disciplinas do currí-

culo do Ensino Médio não seja apenas prope-

dêutico nem tampouco voltado estreitamente 

para o vestibular. 
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A área de Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias

1. A presença das Ciências 
da Natureza na sociedade 
contemporânea

As Ciências da Natureza estão presen-

tes sob muitas formas na cultura e na vida em 

sociedade, na investigação dos materiais, das 

substâncias, da vida e do cosmo. Do mesmo 

modo, elas se associam às técnicas, tomando 

parte em todos os setores de produção e de 

serviços: da agropecuária à medicina, da in-

dústria ao sistema financeiro, dos transportes 

à comunicação e informação, dos armamen-

tos bélicos aos aparelhos domésticos. Essa 

associação entre as ciências e as técnicas, 

que constitui a tecnologia, resultou nas vá-

rias revoluções industriais e integra todas as 

dimensões práticas da vida humana, como 

a extração e processamento de minérios, a 

produção de energia, a construção civil, a pro-

dução de alimentos, o envio de mensagens e 

o diagnóstico de enfermidades. 

O desenvolvimento científico-tecnoló-

gico tem sido tão rápido que certos proces-

sos e equipamentos podem tornar-se ob-

soletos em poucos anos. Essa corrida pela 

inovação transforma até mesmo algumas 

práticas sociais, como está acontecendo 

com a rápida expansão da telefonia móvel 

e da rede mundial de computadores. Por 

sua vez, as ciências também se beneficiam 

do desenvolvimento tecnológico nas suas 

investigações, como no lançamento em ór-

bita terrestre de um grande telescópio, ou 

na tomada e no processamento de dados 

científicos feitos em laboratórios, por equi-

pamentos informáticos. 

As Ciências da Natureza também 

têm dimensão filosófica, pois, ao interpre-

tar eventos da biosfera e compreender a 

evolução da vida, ou ao observar estrelas e 

galáxias e perceber a evolução do universo, 

elas permitem conjecturar sobre a origem 

e o sentido cósmicos – atividades que no 

passado eram prerrogativa do pensamento 

filosófico. Em contrapartida, para monitorar 

ou controlar o desenvolvimento científico-

tecnológico, ao investigar a intervenção 

humana na biosfera e eventualmente esta-

belecer seus limites, os instrumentos para 

essa investigação de sentido igualmente 

ético são também científico-tecnológicos. 

As ciências são, portanto, base conceitual 

para intervenções práticas que podem ser 

destrutivas – como na tecnologia bélica –, 

mas também promovem valores humanos 

ao fornecerem critérios para a percepção 

crítica e para a interpretação da realidade. 
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Finalmente, as ciências têm grande be-

leza, por ampliar a visão do mundo natural, 

ao mergulhar nos detalhes moleculares da 

base genética da vida ou ao revelar a periodici-

dade de caráter quântico das propriedades dos 

elementos químicos. O mesmo se dá em sua 

estética da simplicidade, em que umas poucas 

leis gerais valem para qualquer processo, como 

o princípio da conservação da energia que se 

aplica ao vôo de um colibri ou à emissão de luz 

por um átomo. Essa beleza das ciências, ainda 

que menos reconhecida, pode ser comparada 

à das artes, no sentido mesmo de fruição, pre-

cisamente pela associação da ciência ao senti-

do pragmático das tecnologias. 

Essa múltipla presença, a intensa produ-

ção e a divulgação de conhecimentos científicos 

e tecnológicos demanda de todos nós uma al-

fabetização científico-tecnológica. Por exemplo: 

para saber que uma água mineral de pH 4,5 

é ácida; para ler medidas de energia em quilo-

watt-hora, caloria, joule, e converter uma uni-

dade na outra; ou para entender argumentos a 

favor e contra a produção de grãos transgênicos 

demanda-se um domínio conceitual científico 

básico, mesmo em se tratando de informações 

usuais presentes em jornais diários, equipamen-

tos domésticos e embalagens de alimentos. 

Por isso tudo, jovens que concluem a 

educação de base, preparados para seu de-

senvolvimento e sua realização pessoal, devem 

saber se expressar e se comunicar com as lin-

guagens da ciência e fazer uso de seus conhe-

cimentos. Dessa forma, poderão compreender 

e se posicionar diante de questões gerais de 

sentido científico e tecnológico, e empreender 

ações diante de problemas pessoais ou sociais 

para os quais o domínio das ciências seja es-

sencial, como será detalhado a seguir. 

2. A aprendizagem na área das 
Ciências da Natureza na educação 
de base

Mais do que simples divisões do saber, 

as disciplinas em geral são campos de investi-

gação e de sistematização dos conhecimentos. 

Algumas delas são milenares, como a Filosofia, 

a História e a Física. Outras, como a Matemáti-

ca, reúnem campos igualmente antigos, como 

a Geometria e a Álgebra. Outras ainda, como 

a Biologia, são reuniões recentes de campos 

tradicionais, como a Botânica, a Zoologia e a 

História Natural, aos quais se somaram outros, 

mais contemporâneos, como a Genética. 

Nem sempre se estabelecem fronteiras 

nítidas entre as disciplinas. A Química, que 

surgiu há alguns séculos, apresenta interes-

ses comuns com a Física, como a constitui-

ção atômica da matéria, e outros em comum 

com a Biologia, como processos bioquímicos 

e o estudo das substâncias orgânicas. Todas 

as Ciências da Natureza fazem uso de instru-

mentais matemáticos em seus procedimentos 

de quantificação, análise e modelagem. 
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A reunião de certos conjuntos de 

disciplinas em áreas do conhecimento é 

decorrência natural das referidas frontei-

ras comuns. No nosso caso, é também um 

recurso de sentido pedagógico, para expli-

citar que a aprendizagem disciplinar não 

tem sentido autônomo, mas deve se dar 

em função dos interesses dos alunos, de 

sua formação geral. Nesse sentido, a área 

constitui uma pré-articulação de um siste-

ma mais amplo, o projeto pedagógico de 

escola, em que a proposta curricular orga-

niza e dá razões para a aprendizagem em 

geral, disciplinar ou não. 

O conjunto das Ciências da Natureza 

pode ser tomado como uma das áreas do 

conhecimento que organizam a aprendiza-

gem na educação básica, pois, ainda que di-

ferentes ciências, como a Biologia, a Física e 

a Química tenham certos objetos de estudo 

e métodos próprios, também têm em co-

mum conceitos, métodos e procedimentos, 

critérios de análise, de experimentação e de 

verificação. Além disso, elas compõem uma 

visão de mundo coerente, um acervo cultural 

articulado e reúnem linguagens essenciais, 

recursos e valores que se complementam 

para uma atuação prática e crítica na vida 

contemporânea. Com essa compreensão, 

vê-se que a articulação numa área permite 

compreender melhor o papel educacional da 

Biologia, da Física ou da Química, do que to-

mar cada disciplina isoladamente. 

Não se deve, assim, estranhar que da 

5a à 8a série do Ensino Fundamental as ciên-

cias estejam integradas na mesma disciplina 

escolar, englobando também as linguagens 

adequadas para cada faixa etária. Na 5ª e 

na 6ª série, a ênfase está colocada na re-

alidade mais imediata do aluno, com suas 

vivências e percepções pessoais, e também 

como tema para exercício do letramento 

propriamente dito e para o início da alfabe-

tização científico-tecnológica. 

Na 7ª e na 8ª série, a ênfase já se des-

loca para temáticas mais abrangentes e suas 

interpretações. Por isso, o corpo humano e 

seus sistemas, o ser humano como partícipe 

da biosfera, as tecnologias de uso cotidiano 

ou as primeiras percepções cósmicas da Ter-

ra no Universo devem ter tratamentos com-

patíveis com a maturidade em cada fase. 

Ao fim do Ensino Fundamental, já é 

possível identificar e qualificar as muitas 

tecnologias presentes na produção indus-

trial e energética, agropecuária e extrativa, 

nas comunicações, no processamento de in-

formações, nos serviços de saúde, nos bens 

de consumo, no monitoramento ambiental 

etc. Praticamente em todos os setores da 

vida em sociedade, dando-se o mesmo foco 

às questões globais, como a dos combus-

tíveis fósseis e dos renováveis, a defesa da 

biodiversidade ou o comprometimento dos 

mananciais de água. 



“M
at

ér
ia

 li
ce

nc
ia

da
 e

xc
lu

si
va

m
en

te
 à

 S
ec

re
ta

ria
 d

a 
E

du
ca

çã
o 

do
 E

st
ad

o 
de

 S
ão

 P
au

lo
 

pa
ra

 u
so

 n
o 

si
te

 d
o 

pr
og

ra
m

a 
‘S

ão
 P

au
lo

 fa
z 

es
co

la
’. 

 
É

 e
st

rit
am

en
te

 v
ed

ad
a 

su
a 

re
pr

od
uç

ão
 p

ar
ci

al
 e

/o
u 

in
te

gr
al

 p
or

 te
rc

ei
ro

s”

Proposta Curricular do Estado de São Paulo

29

ArteÁrea CNT

Já no Ensino Médio, é possível ousar um 

maior aprofundamento conceitual da área de 

conhecimento nas três disciplinas científicas 

básicas – Biologia, Física e Química – , nas 

quais a especificidade temática e metodoló-

gica se explicita, permitindo, inclusive, uma 

organização curricular mais detalhada. Por 

exemplo, na constituição celular ou na inter-

dependência das espécies, em Biologia; nas 

ondas eletromagnéticas ou na relação traba-

lho-calor, na Física; e na dinâmica das reações 

ou nos compostos orgânicos, na Química, 

juntamente com as tecnologias às quais estão 

diretamente relacionados todos esses aspec-

tos disciplinares. Esse maior aprofundamento 

da disciplina não deve significar qualquer exa-

gero propedêutico, o que pode ser evitado 

quando se explicitam competências relaciona-

das ao conhecimento científico e aos contex-

tos reais, geralmente interdisciplinares. 

Voltando a pensar o projeto peda-

gógico escolar, a área do conhecimento de 

Ciências da Natureza tem importante inter-

face com a área das Ciências Humanas; por 

exemplo, os períodos históricos são pauta-

dos pelos conhecimentos técnicos e cientí-

ficos presentes nas atividades econômicas, 

assim como as trocas comerciais, as dispu-

tas internacionais e os domínios territoriais 

dependem do desenvolvimento das forças 

produtivas, estreitamente associadas aos 

conhecimentos científicos. Também alguns 

campos de investigação científica, como os 

da cosmologia e da evolução, como vimos, 

têm forte apelo e interesse filosófico. 

Da mesma forma, há uma ampla interfa-

ce com a área das linguagens e códigos, pois as 

Ciências da Natureza, de um lado, fazem uso 

de inúmeras linguagens e, de outro, constituem 

linguagens elas próprias. Hoje, não é sequer 

possível compreender muitas notícias sem que 

se entendam terminologias científicas como 

“materiais semicondutores”, “substâncias alca-

linas” e “grãos transgênicos”. Essa dimensão 

das ciências como linguagem precisa, assim, 

ser explicitada e trabalhada na sua aprendi-

zagem escolar, pois constituirá a qualificação 

mais continuamente exercida pelos educan-

dos ao longo de sua vida, qualquer que seja 

sua opção profissional e cultural. 

Enfim, a sociedade atual, diante de 

questões como a busca de modernização 

produtiva, cuidados com o ambiente natural, 

procura de novas fontes energéticas, escolha 

de padrões para as telecomunicações, precisa 

lançar mão das ciências como provedoras de 

linguagens, instrumentos e critérios. Por isso, 

a educação de base que se conclui no Ensino 

Médio deve promover conhecimento científi-

co e tecnológico para ser apreendido e domi-

nado pelos cidadãos como recurso seu, não 

“dos outros” sejam cientistas ou engenheiros, 

e utilizado como recurso de expressão, instru-

mento de julgamento, tomada de posição ou 

resolução de problemas em contextos reais. 
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Competências 
gerais Habilidades gerais e específicas

Representar.

Comunicar-se.

Conviver.

Ler e expressar-se 
 com textos, 
cifras, ícones, 
gráficos, tabelas e 
fórmulas.

Converter uma 
linguagem em 
outra.

Registrar 
medidas e 
observações.

Descrever 
situações.

Planejar e fazer 
entrevistas.

Sistematizar 
dados.

Elaborar 
relatórios.

Participar de 
reuniões.

Argumentar.

Trabalhar em 
grupo.

Investigar e intervir 
em situações reais.

Formular 
questões.

Realizar 
observações.

Selecionar 
variáveis.

Estabelecer 
relações.

Interpretar, 
propor e fazer 
experimentos. 

Fazer e verificar 
hipóteses.

Diagnosticar 
e enfrentar 
problemas, 
individualmente 
ou em equipe.

Essas expectativas de aprendizagem 

estão expressas na nossa Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), de 1996, em 

termos de grandes campos de competên-

cia, como o domínio “das formas contem-

porâneas de linguagem” ou “dos princí-

pios científico-tecnológicos que presidem 

a produção moderna”. Para atender a tal 

orientação, o ensino das Ciências da Natu-

reza deve buscar compor o desenvolvimen-

to da cultura científica com a promoção de 

competências mais gerais ou de habilida-

des mais específicas como as expressas no 

quadro seguinte: 
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Enfim, deve assegurar um tipo de ensi-

no das Ciências da Natureza de forma a ga-

rantir, na preparação dos jovens no Ensino 

Médio, uma efetiva apropriação das ciências 

como qualificação pessoal, não simplesmen-

te como ilustração cultural. 

Competências 
gerais Habilidades gerais e específicas

Estabelecer 
conexões e dar 
contexto.

Relacionar 
informações e 
processos com 
seus contextos 
e com diversas 
áreas de 
conhecimento. 

Identificar 
dimensões 
sociais, éticas 
e estéticas 
em questões 
técnicas e 
científicas.

Analisar o papel 
da ciência e 
da tecnologia 
no presente e 
ao longo da 
História
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A Matemática e as áreas do conhecimento

Em todas as épocas e em todas as 

culturas, a Matemática e a língua materna 

constituem dois componentes básicos dos 

currículos escolares. Tal fato era traduzido, 

em tempos antigos, pela caracterização da 

função tríplice da escola, como o lugar em 

que se aprenderia a “ler, escrever e contar” 

– o que significava, sinteticamente, uma du-

pla “alfabetização”: no universo das letras 

e no dos números. Naturalmente, há muito 

a “alfabetização” que se espera da escola 

teve sua ação ampliada para incorporar o 

interesse pelas múltiplas linguagens pre-

sentes na sociedade contemporânea, que 

se estendem para os universos das ciências 

e das tecnologias, particularmente no que 

se refere às tecnologias informáticas. 

Em decorrência de tais fatos, em 

organizações curriculares mais recentes, 

como nos Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (PCN), um mapeamento do conhe-

cimento a ser apresentado – de maneira 

tanto disciplinada quanto disciplinar – na 

escola, surgiram propostas de organização 

dos conteúdos em três grandes áreas: 

Linguagens, incluindo-se as línguas estran-

geiras, a Educação Física e as Artes, como 

diferentes formas de expressão;

Ciências Humanas, incluindo-se História, 

Geografia e, no caso do Ensino Médio, 

Filosofia;

Ciências Naturais e Matemática, uma 

grande área que no Ensino Médio inclui 

as disciplinas de Física, Química, Biologia 

e Matemática.

Sempre houve discussões acaloradas 

sobre a possibilidade de a Matemática ser 

incluída na área de Linguagens, o que fa-

ria sentido, sem dúvida. Afinal, juntamente 

com a Língua Materna, a Matemática com-

põe o par de sistemas simbólicos funda-

mentais para a representação da realidade, 

para a expressão de si e compreensão do 

outro, para a leitura, em sentido amplo, de 

textos e do mundo dos fenômenos. 

Entretanto, na organização final dos 

documentos que integram os PCN, preva-

leceu a proximidade com as Ciências Na-

turais. Isso também faz sentido, pois estas 

encontram na Matemática uma lingua-

gem especialmente apropriada, desde as 

origens da Ciência moderna, com Galileu, 

até Descartes, com seu sonho de expres-

são de todo conhecimento confiável na 

linguagem matemática. 
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Área Matemática

No Estado de São Paulo, nas propostas 

curriculares elaboradas a partir de 1986 e em 

vigor até o presente momento, a Matemática 

era apresentada como uma área específica. 

Tais propostas constituíram um esforço expres-

sivo, e em alguns sentidos pioneiro, na busca 

de uma aproximação entre os conteúdos es-

colares e o universo da cultura, especialmente 

no que tange às contextualizações e à busca 

de uma instrumentação crítica para o mundo 

do trabalho. Essa rica herança pedagógica so-

breviveu a uma avalanche de novidades passa-

geiras e serve agora de ponto de partida para 

que, incorporadas as necessárias atualizações, 

novos passos sejam dados para sua efetivação 

nas práticas escolares. Particularmente no que 

tange às áreas em que se organiza, a nova 

proposta inspirou-se na anterior, mantendo a 

área de Matemática como um terreno espe-

cífico, distinto tanto das Linguagens quanto 

das Ciências Naturais. 

Por que uma área específica  
para a Matemática? 

Três são as razões principais desta op-

ção. Em primeiro lugar, destaca-se o fato de 

que uma parte da especificidade da Mate-

mática resulta esmaecida quando ela é agre-

gada seja ao grupo das linguagens em sen-

tido amplo, ou seja, ao grupo das ciências. 

A Matemática compõe com a Língua Ma-

terna um par fundamental, mas de caráter 

complementar: é impossível reduzir um dos 

sistemas simbólicos ao outro. Se uma língua 

se aproximar demasiadamente do modo de 

operar da Matemática, resultará empobre-

cida, e o mesmo poderia ocorrer com um 

texto matemático que assumisse a ambiva-

lência, apropriada apenas à expressão lingü-

ística. A multiplicidade de sentidos em um 

mesmo elemento simbólico ou combinação 

de elementos é própria da língua natural e 

é intencionalmente controlada na expressão 

matemática. A busca da expressão precisa é 

inerente na Matemática, mas pode empo-

brecer o uso natural da língua. Não que esta 

não possa ser precisa: ela o é exemplarmen-

te, como bem revela um texto poético, em 

que uma palavra não pode ser substituída 

por um sinônimo sem desmontar o poema. 

Mas existe uma diferença fundamental, irre-

dutível, entre a precisão na Língua e a preci-

são na Matemática.

Em segundo lugar, a incorporação da 

Matemática à área de Ciências pode dis-

torcer o fato de que a Matemática, mesmo 

oferecendo uma linguagem especialmente 

importante e adequada para a expressão 

científica, constitui um conhecimento espe-

cífico da educação básica. Tal conhecimen-

to inclui um universo próprio muito rico de 

objetos, instrumentos e interesses, funda-

mentais tanto para as chamadas Ciências 

Naturais quanto para as Ciências Humanas, 

e ainda para as Linguagens em sentido am-

plo. A inclusão da Matemática na área de 
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Ciências teve o efeito salutar, no caso dos 

PCN, de minimizar o risco de que o conteúdo 

matemático fosse concebido como um fim 

em si mesmo, enfatizando sua condição 

instrumental. Entretanto, a partir da conso-

lidação da idéia de competências, apresen-

tada pelo Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), tal risco deixou de existir e explicita-

se com nitidez o que já era apresentado 

tacitamente em propostas anteriores: todos 

os conteúdos disciplinares, nas diversas áre-

as, são meios para a formação dos alunos 

como cidadãos e como pessoas. As disci-

plinas são imprescindíveis e fundamentais, 

mas o foco permanente da ação educacio-

nal deve situar-se no desenvolvimento das 

competências pessoais dos alunos. 

Em terceiro lugar, o tratamento da Ma-

temática como área específica pode facilitar a 

incorporação crítica dos inúmeros recursos tec-

nológicos de que dispomos para a representa-

ção de dados e o tratamento das informações, 

na busca da transformação de informação em 

conhecimento. De fato, caso se pretendesse 

caracterizar um novo Trivium (grupo de dis-

ciplinas constituído por Lógica, Gramática e 

Retórica), mais consentâneo com as caracte-

rísticas da sociedade contemporânea, certa-

mente pareceria mais justo incluir a Língua, 

a Matemática e a Informática. E, ainda que 

os computadores sejam hoje instrumentos ab-

solutamente imprescindíveis para jornalistas e 

escritores em geral, é no terreno da Matemáti-

ca que se abrem as mais naturais e promissoras 

possibilidades de assimilação dos inúmeros re-

cursos que as tecnologias informáticas podem 

oferecer no terreno da Educação.

Insistimos, no entanto, no fato de que 

a apresentação da Matemática como uma 

área específica não pretende amplificar suas 

supostas peculiaridades nem caracterizá-la 

como um tema excessivamente especializa-

do ou relevante. Visa apenas a uma explora-

ção mais adequada de suas possibilidades de 

servir às outras áreas, na ingente tarefa de 

transformar a informação em conhecimento 

em sentido amplo, em todas as suas formas 

de manifestação.
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A área de Ciências Humanas 
e suas Tecnologias

“Cabe às futuras gerações construir uma 

nova coerência que incorpore tanto os 

valores humanos quanto a ciência, algo 

que ponha fim às profecias quanto ao 

‘fim da ciência’, ‘fim da história’ ou até 

quanto ao advento da pós-humanidade”. 

(Ilya Prygogine, “Carta para as futuras 

gerações”, Caderno Mais, Folha de 
S.Paulo, 30/01/2000).

A expressão “Ciências Humanas e suas 

Tecnologias” leva-nos a uma reflexão inicial 

sobre sua inserção no campo dos conheci-

mentos a serem oferecidos, atualmente, no 

conjunto da educação básica.

Embora toda ciência seja indiscutivelmen-

te humana, por resultar da acumulação cultural 

gerada por diferentes sociedades, em diferentes 

tempos e espaços, o estudo das denominadas 

“humanidades” remonta às artes liberais anti-

gas, notadamente ao estudo das artes, línguas 

e literaturas clássicas. Na Idade Média, a tradi-

ção cristã acentuou a distinção entre a literatura 

sacra e a profana, evidenciando o caráter laico 

das humanidades, e em seguida o Renascimen-

to perpetuou esta condição, enfatizando a ne-

cessidade de um arcabouço de conhecimentos 

acerca dos estudos sobre o humano e sua con-

dição moral. Para Chervel & Compère (1999), 

esta tradição formou um indivíduo que, do ho-

mem honesto das idades clássicas ao homem 

cultivado da época contemporânea, adquiriu 

gosto, senso crítico, capacidade de julgamento 

pessoal e desenvolveu a arte de se exprimir oral-

mente ou por escrito. Portanto, o estudo das 

Humanidades, até o século XIX, foi responsável 

pela formação do “cristão dos colégios jesuítas, 

do cidadão das Luzes e do republicano dos li-

ceus modernos”. 

Na primeira metade do século XX, as 

Ciências Humanas consolidaram-se como 

conhecimento científico, a partir das contri-

buições da fenomenologia, do estruturalismo 

e do marxismo; porém, o ensino das Huma-

nidades, como corpo curricular tradicional e 

enciclopedista, dirigido à formação das elites, 

somente apresentou mudanças significativas 

nas três últimas décadas do século passado, 

como resultado das grandes transformações 

socioeconômicas, políticas e tecnológicas. 

Para Mello (1998), na área de Ciências 

Humanas, destacam-se as competências re-

lacionadas à apropriação dos conhecimentos 

dessas ciências com suas particularidades me-

todológicas, nas quais o exercício da indução 

é de importância crucial. A autora propõe, 

também, que o ensino de Ciências Humanas 

deve desenvolver a compreensão do signifi-
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cado de identidade, da sociedade e da cul-

tura, que configuram os campos de conheci-

mentos das Ciências Humanas, incluindo, de 

modo significativo, os estudos necessários ao 

exercício da cidadania. 

Na atualidade, a área de Ciências Hu-

manas compreende conhecimentos produzi-

dos por vários campos de pesquisa: História, 

Geografia, Filosofia, Sociologia e Psicologia, 

além de outros como Política, Antropologia 

e Economia, que têm por objetivo o estudo 

dos seres humanos em suas múltiplas rela-

ções, fundamentado por meio da articulação 

entre estes diversos saberes. Neste sentido, a 

produção científica, acelerada pela sociedade 

tecnológica, tem colocado em debate uma 

gama variada de novas questões de natureza 

ética, cultural e política, que necessitam emer-

gir como objeto de análise das disciplinas que 

compõem as Ciências Humanas. Portanto, o 

caráter interdisciplinar desta área corrobora 

a necessidade de se utilizar o seu acervo de 

conhecimentos para auxiliar os jovens estu-

dantes a compreender as questões que os 

afetam, bem como a tomar as decisões neste 

início de século. Desta forma, ao integrar os 

campos disciplinares, o conjunto dessas ciên-

cias contribui para uma formação que permita 

ao jovem estudante compreender as relações 

entre sociedades diferentes; analisar os inú-

meros problemas da sociedade em que vive e 

as diversas formas de relação entre homem e 

natureza, refletindo sobre as inúmeras ações 

e contradições da sociedade em relação a si 

própria e ao ambiente.
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A área de Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias

A área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias compreende um conjunto de dis-

ciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangei-

ra Moderna (LEM), Arte e Educação Física, no 

Ensino Fundamental e no Médio. Para a área, 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (PCN 2006), a linguagem é a capacidade 

humana de articular significados coletivos em 

sistemas arbitrários de representação, que são 

compartilhados e que variam de acordo com 

as necessidades e experiências da vida em so-

ciedade. A principal razão de qualquer ato de 

linguagem é a produção de sentido.

Mais do que objetos de conhecimento, 

as linguagens são meios para o conhecimen-

to. O homem conhece o mundo através de 

suas linguagens, de seus símbolos. À medida 

que ele se torna mais competente nas dife-

rentes linguagens, torna-se mais capaz de co-

nhecer a si mesmo, assim como a sua cultura 

e o mundo em que vive.

Nesta perspectiva, trabalha-se, em pri-

meiro lugar, com a construção do conheci-

mento: conhecimento lingüístico, musical, 

corporal; conhecimento gestual; conheci-

mento das imagens, do espaço e das formas. 

Assim, propõe-se uma mudança profunda na 

maneira como as disciplinas da área devem 

ser examinadas e ensinadas. O conhecimento 

de natureza enciclopédica, sem significação 

prática, é substituído por conteúdos e ativi-

dades que possibilitam não só a interação do 

aluno com sua sociedade e o meio ambien-

te, mas também o aumento do seu poder 

como cidadão, propiciando maior acesso às 

informações e melhores possibilidades de in-

terpretação das informações nos contextos 

sociais em que são apresentadas. 

Com tal mudança, a experiência escolar 

transforma-se em uma vivência que permite ao 

aluno compreender as diferentes linguagens e 

usá-las como meios de organização da realida-

de, nelas constituindo significados, em um pro-

cesso centrado nas dimensões comunicativas 

da expressão, da informação e da argumen-

tação. Esse processo exige que o aluno anali-

se, interprete e utilize os recursos expressivos 

da linguagem, relacionando textos com seus 

contextos, confrontando opiniões e pontos de 

vista e respeitando as diferentes manifestações 

da linguagem utilizada por diversos grupos so-

ciais, em suas esfera de socialização.

Utilizar-se da linguagem é saber colocar-

se como protagonista do processo de produção/

recepção. É também entender os princípios das 

tecnologias da comunicação e da informação, 

associando-os aos conhecimentos científicos e 

às outras linguagens, que lhes dão suporte.
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O ser humano é um ser de linguagens, 

as quais são tanto meios de produção da 

cultura quanto parte fundamental da cultura 

humana. Por cultura entendemos a urdidura 

de muitos fios que se interligam constante-

mente e que respondem às diferentes formas 

com que nos relacionamos com as coisas de 

nosso mundo, com os outros seres huma-

nos e com os objetos e as práticas materiais 

de nossa vida. Cultura é, assim, uma trama 

tecida por um longo processo acumulativo 

que reflete conhecimentos originados da 

relação dos indivíduos com as diferentes 

coisas do mundo. 

Somos herdeiros de um longo processo 

acumulativo que constantemente se amplia e 

renova sem anular a sua história, refletindo, 

dessa forma, o conhecimento e a experiên-

cia adquiridos pelas gerações anteriores. É a 

manipulação adequada e criativa desse patri-

mônio cultural que possibilita as inovações e 

as invenções humanas e o contínuo caminhar 

da sociedade.

Como manifestações culturais, a Lite- 

ratura e a Arte não devem ser reduzidas 

a meras listagens de escolas, autores e 

suas características. O ensino de Arte não 

pode equivaler nem ao conhecimento his-

tórico nem à mera aquisição de repertório, 

e muito menos a um fazer por fazer, es-

pontaneísta, desvinculado da reflexão e do 

tratamento da informação. No ensino das 

diversas linguagens artísticas, não se pode 

mais abandonar quer o eixo da produção 

(eixo poético), quer o da recepção (eixo es-

tético), quer o da crítica.

Da mesma maneira, a Educação Físi-

ca compreende o sujeito mergulhado em 

diferentes realidades culturais, nas quais 

estão indissociados corpo, movimento e 

intencionalidade. Ela não se reduz mais ao 

condicionamento físico e ao esporte, quan-

do praticados de maneira inconsciente ou 

mecânica. O aluno do Ensino Fundamen-

tal e do Médio deve não só vivenciar, expe-

rimentar, valorizar, apreciar e aproveitar os 

benefícios advindos da cultura do movimen-

to, mas também perceber e compreender os 

sentidos e significados das suas diversas ma-

nifestações na sociedade contemporânea.

Em relação à disciplina de Língua Es-

trangeira Moderna (LEM), importa cons-

truir um conhecimento sistêmico sobre a 

organização textual e sobre como e quan-

do utilizar a linguagem em situações de 

comunicação. A consciência lingüística e 

a consciência crítica dos usos da língua 

estrangeira devem possibilitar o acesso a 

bens culturais da humanidade. 

Assim, não só o estudo da língua ma-

terna mas também o das LEM são excelentes 

meios para sensibilizar os alunos para os me-

canismos de poder associados a uma língua.
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No ensino das disciplinas da área, 

deve-se levar em conta, em primeiro lugar, 

que os alunos se apropriam mais facilmen-

te do conhecimento quando ele é contex-

tualizado, ou seja, quando faz sentido den-

tro de um encadeamento de informações, 

conceitos e atividades. Dados, informa-

ções, idéias e teorias não podem ser apre-

sentados de maneira estanque, separados 

de suas condições de produção, do tipo de 

sociedade em que são gerados e recebidos, 

de sua relação com outros conhecimentos. 

Do nosso ponto de vista, a contextualização 

pode se dar em três níveis:

A contextualização sincrônica, que 

ocorre num mesmo tempo, analisa o obje-

to em relação à época e à sociedade que 

o gerou. Quais foram as condições e as ra-

zões da sua produção? De que maneira ele 

foi recebido em sua época? Como se deu 

o acesso a ele? Quais as condições sociais, 

econômicas e culturais da sua produção 

e recepção? Como um mesmo objeto foi 

apropriado por grupos sociais diferentes?

A contextualização diacrônica, que 

ocorre através do tempo, considera o objeto 

cultural no eixo do tempo. De que maneira 

aquela obra, aquela idéia, aquela teoria, se 

inscreve na História da Cultura, da Arte e das 

Idéias? Como ela foi apropriada por outros 

autores em períodos posteriores? De que ma-

neira ela se apropriou de objetos culturais de 

épocas anteriores a ela própria?

A contextualização interativa permite 

relacionar o texto com o universo específico do 

leitor: como esse texto é visto hoje? Que tipo 

de interesse ele ainda desperta? Que caracte-

rísticas desse objeto fazem com que ele ainda 

seja estudado, apreciado ou valorizado?

A questão da contextualização remete-

nos à reflexão sobre a intertextualidade e a 

interdisciplinaridade. De que maneira cada 

objeto cultural se relaciona com outros obje-

tos culturais? Como uma mesma idéia, um 

mesmo sentimento, uma mesma informação 

são tratados pelas diferentes linguagens? 

Aqui nos interessam, por exemplo, as novas 

tecnologias de informação, o hipertexto, os 

CD-ROMs e as páginas da internet, mas tam-

bém outras expressões artísticas, como a pin-

tura, a escultura, a fotografia etc.

A construção do conhecimento huma-

no e o desenvolvimento das artes, da ciência, 

da filosofia e da religião foram possíveis gra-

ças à linguagem, que permeia a construção de 

todas as atividades do homem. Não apenas a 

representação do mundo, da realidade física e 

social, mas também a formação da consciên-

cia individual e a regulação dos pensamentos 

e da ação – próprios ou alheios – ocorrem na 

e pela linguagem.
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Proposta Curricular do Estado de São Paulo 
para a disciplina de Língua Portuguesa

Concepção da disciplina: duas 
palavrinhas sobre ensino de 
Português

Participar da formação do outro na dis-

ciplina de Língua Portuguesa é superar uma 

atividade apenas voltada para a informa-

ção. Desejamos formar nossos alunos para 

o mundo do conhecimento por meio da lin-

guagem. Conhecer é o ato cognitivo de com-

preender para transformar a si e ao mundo 

em que vivemos, construindo relações entre 

os diversos significados de uma mesma idéia 

ou fato. Conhecimento é uma rede de sig-

nificados. Quem conhece, conhece algo ou 

alguém e conhecer algo, portanto, é partici-

par no processo constante de transformar e 

atribuir significados e relações ao objeto do 

conhecimento, seja o verbo, seja o resumo 

ou o texto literário, por exemplo.

Até meados do século XVIII, o ensino do 

português, tanto no Brasil como em Portugal, 

limitava-se à alfabetização. Os poucos que 

prolongavam a sua escolarização passavam di-

retamente à aprendizagem da gramática latina 

e ainda da retórica e da poética. A Reforma 

feita pelo Marquês de Pombal, em 1759, torna 

obrigatório, em Portugal e no Brasil, o ensino 

da Língua Portuguesa. Esse ensino passa a se-

guir a tradição do ensino do latim, ou seja, 

passa a ser visto como ensino da gramática do 

português. Até o final do século XIX, encontra-

mos ainda o ensino de retórica e da poética. 

Gramática, Retórica e Poética eram, pois, 

as disciplinas nas quais se fazia o ensino da 

língua portuguesa até o fim do Império. A disci-

plina de Gramática, ainda no século XIX, passa 

a ser chamada Português e é criado o cargo 

correspondente, de Professor de Português. 

Mudar de nome, no entanto, não significou 

mudar o objetivo: a disciplina Português man-

teve, até a metade do século XX, a tradição da 

gramática, da retórica e da poética. Fatores ex-

ternos levaram à democratização do ensino: os 

filhos dos trabalhadores chegam à sala de aula 

nas décadas de 50 e 60, mas do ponto de vista 

interno, poucas mudanças ocorreram: a língua 

continuou a ser concebida como um sistema 

centrado na gramática vista como um instru-

mento para atingir fins retóricos e poéticos. 

Principalmente a partir dos anos 70, estudos de 

Lingüística começam a visitar o ensino de língua 

materna. Tais estudos, nos diferentes campos 

da linguagem, começam a pressionar a escola 

rumo a mudanças significativas, nem sempre 

devidamente compreendidas ou aplicadas. 

Ensino Fundamental – Ciclo II e Ensino Médio
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Vemos surgir a preocupação com o en-

sino da língua organizado a partir de duas vias 

inseparáveis: como objeto e como meio para o 

conhecimento. Ou seja, na mesma medida em 

que deveria se apresentar como matéria a ser 

analisada, minuciosamente, proporcionaria ao 

sujeito a construção e compreensão de conhe-

cimentos do mundo. E, por isso mesmo, já não 

poderia ser pensada de modo fragmentado, 

como mera decodificação de conteúdos e repro-

dução de idéias, desconsiderando as experiências 

de vida de seus interlocutores, não levando em 

conta seus conhecimentos prévios e a legitimi-

dade de seu saber, descontextualizando o ensino 

no exercício mecânico e repetitivo, desvirtuando 

a gramática ao valorizar regras específicas em 

detrimento de muitas outras existentes. 

A partir desse contexto e seguindo 

conceitos sólidos de ciências que estudam a 

linguagem, explicitados nos PCN+ da área de 

Linguagens e Códigos (2006), nossa proposta 

de disciplina de Língua Portuguesa não separa 

o estudo da linguagem e da literatura do es-

tudo do homem em sociedade. Sabemos que 

o ser humano é um sujeito sociável, que pode 

participar social e culturalmente no mundo em 

que vive. Mas como funciona isso na prática?

A disciplina de Língua Portuguesa pode 

centrar-se 

1. no conjunto de regras que nos leva a 

produzir frases e dali chegarmos aos enun-

ciados concretos;

2. nos enunciados que circulam efetiva-

mente no cotidiano e que seguem regras 

específicas as quais permitem a comuni-

cação.

Perceba que não estamos propriamente 

falando de regras gramaticais. Para deixar 

tudo mais claro, considere 

Texto 1

Maria,

Eu vô chegá tardi in casa ogi pruque 
o patrãum avisô que vo percisá fasê 
hora eistra.

Texto 2

Maria,

Provavelmente chegarei tarde à casa 
hoje porque fui informado de que 
precisarei fazer hora extra.

Texto 3

patrão,

podré no Maria extra informado à 
precisarei today porque fui pelo boss chez 
moi de que temprano fazer hora chegar.

Observe que mesmo com as dificul-

dades no uso da norma padrão no texto 1, 

identificamos as intenções do texto porque ele 

segue regras próprias da língua portuguesa.  

O problema, do ponto de vista da comunica-

ção, encontra-se no texto 3. 
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Claro, isso não quer dizer que “dá no 

mesmo” escrever o texto 1 ou o 2. Os textos 

1 e 2 comunicam, mas ao circularem na socie-

dade, diante das possibilidades de interpreta-

ção dos outros, provocam reações diferentes, 

que se relacionam com as diferentes situações 

em que em que tais textos circulam: quem os 

vai ler? Por quê? O que esses textos revelam 

de quem o escreveu?

É necessário saber lidar com os textos 

nas diversas situações de interação social. É 

essa habilidade de interagir lingüisticamente 

por meio de textos, nas situações de produção 

e recepção em que circulam socialmente, que 

permite a construção de sentidos desenvolven-

do a competência discursiva e promovendo o 

letramento. O nível de letramento é determi-

nado pela variedade de gêneros textuais que a 

criança ou adulto reconhecem. Assim, o centro 

da aula de língua portuguesa é o texto, mas o 

que isso significa realmente?

Todos os textos surgem na socieda-

de pertencendo a diferentes categorias ou 

gêneros textuais que relacionam os enun-

ciadores com atividades sociais específicas. 

Não se trata de pensarmos em uma lista de 

características que compõem um modelo 

segundo o qual devemos produzir o nosso 

texto, mas de compreender como esse texto 

funciona em sociedade e de que forma ele 

deve ser produzido e utilizado a fim de atin-

gir o objetivo desejado. 

A proposta de estudar a língua consi-

derada como uma atividade social, espaço de 

interação entre pessoas, num determinado 

contexto de comunicação, implica a compre-

ensão da enunciação como eixo central de 

todo o sistema lingüístico e a importância do 

letramento, em função das relações que cada 

sujeito mantém em seu meio.

Para o trabalho com gêneros textuais 

torna-se necessário compreender tanto as ca-

racterísticas estruturais de determinado texto 

(ou seja, como ele é feito) como as condições 

sociais de produção e recepção, para refletir 

sobre sua adequação e funcionalidade. Por 

exemplo, falar de curriculum vitae, na escola 

não pode ser separado do campo da atividade 

“trabalho”, o que nos leva a pensar tanto em 

outros gêneros de discurso associados “entre-

vista de emprego”, “anúncio de jornal” etc., 

quanto nas questões sociais de desemprego, 

primeiro emprego e competitividade no mun-

do do trabalho. 

Centrar o ensino de Língua Portuguesa 

no texto requer o desenvolvimento de habili-

dades que ultrapassam uma visão reducionis-

ta dos fenômenos lingüístico e literário. 

Para muitos, falar de literatura é apenas 

dividir opiniões entre um “eu gosto” e um “eu 

não gosto”. E parou aí. É muito comum, o alu-

no não saber fundamentar o porquê da sua 

opinião sobre um determinado texto literário. 
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Também ocorre de o professor, diante dessa si-

tuação, não saber o que fazer. Então o texto 

ou vira exemplo da história da literatura com 

a pergunta “A que escola pertence? Quais as 

características?” ou vira exemplo de exercício 

gramatical ou exercício de localização de infor-

mações, do tipo ‘qual a cor do cavalo branco 

do herói?”. Ou, pior, não vira nada, ficando 

apenas no ‘gostou’ ou ‘não gostou’”.

Os textos verbais fazem uso de estrutu-

ras gramaticais, é verdade. Muitos desses tex-

tos necessitam da gramática normativa para a 

sua correta organização na sociedade. No en-

tanto, a frase é parte menor do texto e como 

o todo é maior que a soma das partes, estudar 

a frase, mesmo que incorporando esse estudo 

ao texto, não responde a todas as necessida-

des daquele que faz uso da língua nas mais di-

versas situações. Há estruturas que surgem das 

relações entre as frases, entre os parágrafos e, 

até, entre os textos que a gramática tradicional 

não dá conta e tais estruturas merecem abor-

dagem no cotidiano escolar. Além disso, há o 

aspecto social da língua que, como organismo 

vivo e pulsante, se transforma a toda hora e 

relaciona os textos, literários ou não, com o 

momento de produção e de leitura.

Em suma, é importante que a ati-

vidade de língua portuguesa evite que o 

aluno se sinta um estrangeiro ao utilizar-se 

de sua própria língua e das literaturas que 

essa língua produziu.

Os princípios geradores do 
ensino de Língua Portuguesa nos 
segmentos

De acordo com os Parâmetros Curri-

culares, as propostas de ensino de língua 

nos segmentos Fundamental II e Médio 

convergem em seus objetivos. Ambas têm a 

pretensão de cuidar para que os estudantes 

sejam capazes de simbolizar as experiências 

(suas e dos outros) a partir da palavra (oral 

e escrita), refletindo sobre elas mediante o 

estudo da língua, instrumento que lhe per-

mite organizar a realidade na qual se insere, 

construindo significados, nomeando conhe-

cimentos e experiências, produzindo senti-

dos, tornando-se sujeito.

No entanto, há em cada um dos seg-

mentos as especificidades próprias que au-

xiliam o trabalho do professor na escolha 

dos conteúdos e objetivos a serem desen-

volvidos nas aulas de língua. Os critérios 

para articular os conteúdos e as competên-

cias do estudo da língua no Ensino Médio 

devem ampliar, necessariamente, os estu-

dos desenvolvidos no Ensino Fundamental 

II, observando uma progressão que possa 

diversificar, ao longo da escolaridade, abor-

dagens, contextos, situações etc. 

Esses critérios serão apresentados, de-

talhando as especificidades, nas propostas 

para cada um dos segmentos.
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de valores, tensões e desejos de indivíduos, 

inseridos em diversos sociais, em um mo-

mento histórico determinado.

Com o objetivo de apresentar o texto 

em situações de comunicação diversificadas, 

propomos, para cada bimestre, um eixo de 

organização. Cada eixo terá o texto em uma 

dada situação como base para a organização 

dos estudos. Assim, em todos os anos do En-

sino Fundamental II, serão estudados 

1º bimestre: Tipologias e gêneros textuais

2º bimestre: Tipologias e gêneros textuais

3º bimestre: Texto, discurso e história

4º bimestre: Texto, discurso e história

Breve apresentação dos eixos

Tipologias textuais – o ensino-apren-

dizagem partirá das organizações internas 

básicas dos diferentes textos (narrar, relatar, 

prescrever, expor e argumentar). Nessa eta-

pa, o objetivo central, de um ponto de vista 

dos conteúdos, é compreender que, nas situa-

ções reais de comunicação, diferentes textos, 

compostos em diferentes linguagens, podem 

apresentar uma forma de organização interna  

semelhante. Essa organização, de alguma for-

ma, contribui para o sentido que poderá ser 

dado a esses textos, em diversos contextos.

A presente proposta, em consonância 

com os Parâmetros e com os avanços feitos 

até o momento, parte do estudo do texto – 

apresentado sempre em uma dada situação 

de comunicação – como base para o estudo 

de conteúdos, o desenvolvimento de habili-

dades e competências – especialmente de 

leitura e escrita – e propostas metodológicas 

de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, baseamo-nos em uma 

ampla concepção de texto, visto sob dois as-

pectos principais 

Ele será compreendido em sentido semi-

ótico, podendo, assim, estar organizado 

a partir da combinação de diferentes lin-

guagens, não apenas a verbal (assim, uma 

foto, uma cena de telenovela, uma canção, 

entre muitas outras possibilidades, serão 

compreendidas como textos).

O estudo do texto terá ainda como premissa 

sua inserção em dada situação de comunica-

ção – podendo, dessa forma, ser entendido 

como sinônimo de enunciado. Ele não será 

visto como objeto portador de sentido em 

si mesmo, mas como uma tessitura que, 

inserida em contextos mais amplos, ma-

terializa as trocas comunicativas entre os 

seres; esse resultado não deve ser analisado 

apenas como uma organização de frases e 

palavras, mas como forma de representação 

A Língua Portuguesa no Ensino Fundamental – Ciclo II
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Gêneros textuais – relaciona os textos 

com suas funções sócio-comunicativas. Serão 

selecionados dois gêneros para estudo em cada 

bimestre; essa escolha relaciona-se com a tipo-

logia textual apresentada naquele ano, uma vez 

que cada gênero privilegia uma ou mais tipo-

logias em seus modos de organização. O ob-

jetivo principal da seção, de um ponto de vista 

da escolha do conteúdo, é apresentar o texto 

e suas especificidades funcionais, constituídas 

pelas demandas das situações de comunicação 

nas quais eles são construídos.

Texto e discurso – o texto será visto em 

âmbito ainda mais amplo. Sendo organizado a 

partir de uma ou mais tipologias e em um dado 

gênero, cada texto surge dentro de um contex-

to comunicativo muito mais complexo, inseri-

do em um universo de valores conflitantes de 

uma dada sociedade. A organização tipológica 

e, principalmente, do gênero textual está em 

relação direta com os valores sociais que orien-

taram sua constituição, em um dado momento 

histórico. Tendo essas premissas, escolhemos 

quatro grandes discursos para estudo: o publi-

citário, o jornalístico, o artístico e o político.

Texto e história – abarcam os três ante-

riores (assim como cada novo eixo proposto abar-

ca o anterior ou anteriores). Nesse momento, os 

educandos serão convidados a refletir sobre va-

lores sociais, políticos, econômicos, culturais etc. 

materializados em textos de diversas tipologias e 

gêneros, construídos em diferentes situações de 

comunicação, historicamente determinadas.

Das habilidades

É preciso destacar ainda que esses con-

teúdos serão apresentados nas séries seguin-

do outros aspectos organizadores. Um deles é 

o desenvolvimento das habilidades de leitura, 

de escrita, do falar, do ouvir e as relacionadas 

aos aspectos gramaticais da língua.

As atividades que serão propostas, por-

tanto, apresentarão os conteúdos acima men-

cionados sendo demonstrados a partir de dife-

rentes habilidades: estudar a tipologia narrativa, 

por exemplo, implicará em desenvolvê-la pondo 

em funcionamento habilidades de leitura, escri-

ta, oralidade, audição e de estudos de aspectos 

gramaticais. Isso significa que em todos os bimes-

tres, em todas as séries, na organização de cada 

seqüência de cinco aulas semanais, os conteúdos 

serão apresentados a partir do desenvolvimen-

to dessas diferentes habilidades, uma para cada 

aula, de forma privilegiada.

No que diz respeito aos estudos dos as-

pectos gramaticais da língua, gostaríamos de 

ressaltar ainda dois pontos: haverá momentos 

de sistematização, com destaque maior para 

os temas que geram mais problemas de uso 

para os falantes (em razão das diferenças entre 

norma padrão e outras normas). Além disso, 

nosso olhar gramatical seguirá a organização 

tradicional apresentada pelos livros didáticos, 

tendo, no entanto, o cuidado de expor os te-

mas dentro da perspectiva das variedades lin-

güísticas e textuais.
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Língua Portuguesa 
Ensino Fundamental – Ciclo II

5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
1º bimestre 1º bimestre 1º bimestre 1º bimestre

Conteúdos gerais

Traços 
característicos de 
textos narrativos

enredo ·

personagem ·

foco narrativo  ·

tempo  ·

espaço ·

Textos narrativos 
e situações de 
comunicação

Estudos lingüísticos

Noção de tempo 
verbal

Articuladores 
temporais e 
espaciais

Modo subjuntivo 
na narrativa

O subjuntivo e os 
verbos regulares

Conteúdos gerais

Traços característicos 
da tipologia 
“relatar” nos 
gêneros “relato 
oral” e “relato 
autobiográfico”

Narrar e relatar: 
semelhanças e 
diferenças

Traços 
característicos de 
textos jornalísticos 

Estudos lingüísticos

elementos coesivos  ·
e conectivos: 
preposição / 
conjunção

frase e oração ·

marcadores de  ·
tempo e lugar 

pontuação ·

interjeição ·

oralidade x escrita:  ·
registros diferentes

Conteúdos gerais

Traços 
característicos de 
textos prescritivos

Gênero textual 
“anúncio 
publicitário”

Textos prescritivos 
e situações de 
comunicação

Estudos lingüísticos
conceito de verbo ·

modo imperativo  ·
nas variedades 
padrão e coloquial

como e por que  ·
usar a gramática 
normativa

imperativo  ·
negativo

pesquisa no  ·
dicionário

modo indicativo  ·
(verbos regulares)

“tu”, “vós”  ·
e variedades 
lingüísticas

irregularidades do  ·
indicativo

Conteúdos gerais

Traços característicos 
de textos 
argumentativos

Traços característicos 
de textos expositivos

Argumentar e expor: 
semelhanças e 
diferenças

Estudos lingüísticos

marcas dêiticas  ·
(pronomes 
pessoais)

pontuação ·

elementos coesivos  ·
(preposição, 
conectivos)
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5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
1º bimestre 1º bimestre 1º bimestre 1º bimestre

Conteúdos  
de leitura

Leitura de 
textos narrativos 
em diferentes 
situações de 
comunicação 

interpretação de  ·
texto

fruição ·

situcionalidade ·

coerência ·

Conteúdos  
de leitura

Leitura de textos 
organizados na 
tipologia “relatar” 
em diferentes 
situações de 
comunicação

inferência ·

formulação de  ·
hipótese

interpretação   ·
de texto

leitura em voz alta ·

Conteúdos  
de leitura

Leitura de textos 
prescritivos 
em diferentes 
situações de 
comunicação 

fruição ·

interpretação de  ·
texto

intertextualidade ·

Conteúdos  
de leitura

Leitura de textos  ·
argumentativos 
e expositivos 
em diferentes 
situações de 
comunicação

hinterpretação de 
texto 

hleitura em  
voz alta

hinferência

Conteúdos de 
produção escrita

Produção de textos 
narrativos em dife-
rentes situações de 
comunicação

a importância do  ·
enunciado

produção de  ·
síntese

produção de  ·
ilustração

Conteúdos de 
produção escrita

Produção de texto 
organizados na 
tipologia “relatar” 
em diferentes situ-
ações de comuni-
cação

etapas de  ·
elaboração da 
escrita

paragrafação ·

Conteúdos de 
produção escrita

Produção de textos 
prescritivos em di-
ferentes situações 
de comunicação

coerência ·

coesão ·

intertextualidade ·

Conteúdos de 
produção escrita

Produção de textos 
argumentativos e 
expositivos em di-
ferentes situações 
de comunicação

coerência ·

paragrafação ·

etapas de  ·
elaboração da 
escrita

elaboração de  ·
fichas
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5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
1º bimestre 1º bimestre 1º bimestre 1º bimestre

Conteúdos de 
oralidade / escuta

Escuta de textos 
narrativos em 
diferentes

Situações de 
comunicação

Roda de leitura oral

Roda de conversa

Conteúdos de 
oralidade / escuta

Escuta de 
notícia e relato 
de experiência 
em diferentes 
situações de 
comunicação

Roda de leitura oral

Roda de conversa

Conteúdos de 
oralidade / escuta

Escuta de textos 
prescritivos em 
diferentes situações 
de comunicação

Leitura oral: ritmo, 
entonação

Leitura dramática

Roda de conversa

Conteúdos de 
oralidade / escuta

Debate oral 
em diferentes 
situações de 
comunicação

Apresentação oral

Roda de conversa

5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
2º bimestre 2º bimestre 2º bimestre 2º bimestre

Conteúdos gerais

Narratividade

Gênero textual 
“crônica narrativa” 

Gênero textual 
“letra de música” 

Estudos lingüísticos ·

Verbos  ·
modalizadores 

Locução verbal ·

Compreensão do  ·
sentido das palavras 
(no dicionário, no 
contexto, noção do 
radical das palavras 
etc.)

Questões  ·
ortográficas

Conteúdos gerais

Gênero textual 
“notícia” 

Gênero textual 
“relato de 
experiência”

Estudos lingüísticos

Frase e oração ·

Advérbio ·

Figuras de  ·
linguagem

Questões  ·
ortográficas

Conteúdos gerais

Traços 
característicos de 
textos prescritivos

Gênero textual 
“anúncio 
publicitário”

Anúncio 
publicitário 
em diferentes 
situações de 
comunicação

Estudos lingüísticos ·

Período simples ·

Verbo; termo  ·
essencial da oração

Sujeito e predicado ·

Conteúdos gerais

Gênero textual 
“artigo de 
opinião”

Artigo de opinião 
em diferentes 
situações de 
comunicação

Estudos lingüísticos

Pontuação ·

Período composto  ·
por coordenação

Conjunção ·
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5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
2º bimestre 2º bimestre 2º bimestre 2º bimestre

Conteúdos de 
leitura

Leitura de crônica 
narrativa e 
letra de música 
em diferentes 
situações de 
comunicação

formulação de  ·
hipóteses

interpretação de  ·
texto

Conteúdos de  
leitura

Leitura de 
notícia e relato 
de experiência 
em diferentes 
situações de 
comunicação 

interpretação de  ·
texto
intertextualidade ·

Conteúdos de  
leitura

Leitura de anúncios 
publicitários 
em diferentes 
situações de 
comunicação

interpretação de  ·
texto

fruição  ·

inferência ·

Conteúdos de  
leitura

Leitura de artigo 
de opinião 
em diferentes 
situações de 
comunicação 

formulação de  ·
hipótese

inferência ·

interpretação de  ·
texto

Conteúdos de 
produção escrita

Produção de 
crônica narrativa e 
letra de música em 
diferentes 

Situações de 
comunicação

etapas de  ·
elaboração da 
escrita

paragrafação ·

Conteúdos de 
produção escrita

Produção de 
notícia e relato 
de experiência 
em diferentes 
situações de 
comunicação

etapas de  ·
elaboração da 
escrita

a importância do  ·
enunciado

coesão ·

coerência ·

Conteúdos de 
produção escrita

Produção 
de anúncios 
publicitários 
em diferentes 
situações de 
comunicação

coerência ·

coesão ·

intencionalidade ·

Conteúdos de 
produção escrita

Produção de 
artigo de opinião 
em diferentes 
Situações de 
comunicação

etapas de  ·
elaboração da 
escrita

intencionalidade ·
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5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
2º bimestre 2º bimestre 2º bimestre 2º bimestre

Conteúdos de 
oralidade / escuta

Escuta de crônicas 
narrativas e letras 
de música em 
diferentes suportes 
e situações de 
comunicação

Roda de leitura oral

Roda de conversa

Conteúdos de 
oralidade / escuta

Escuta de notícias 
e relatos de 
experiência em 
diferentes suportes 
situações de 
comunicação

Leitura oral: ritmo, 
entonação

Roda de leitura oral

Roda de conversa

Conteúdos de 
oralidade / escuta

Escuta de anúncios 
publicitários em 
diferentes suportes 
e situações de 
comunicação

Roda de conversa

Conteúdos de 
oralidade / escuta

Escuta de artigos 
de opinião em 
diferentes

Situações de 
comunicação

Roda de conversa
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5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
3º bimestre 3º bimestre 3º bimestre 3º bimestre

Conteúdos gerais

Discurso artístico 
no século XX: 
diferentes formas 
de representação

A arte no mundo 
contemporâneo

Crônica narrativa 
e letra de música 
como formas de 
representação 
histórica

Estudos lingüísticos

Substantivo ·

Adjetivo ·

Artigo ·

Numeral ·

Pontuação ·

Conteúdos gerais

Discurso 
jornalístico 
no século XX: 
diferentes formas 
de representação

O jornal no mundo 
contemporâneo

Notícia e relato 
de experiência 
como formas de 
representação 
histórica

Estudos lingüísticos

Verbo ·

Funções da  ·
linguagem

Pontuação ·

Gíria ·

Conteúdos gerais

Discurso 
publicitário 
no século XX: 
diferentes formas 
de representação

Publicidade 
e mundo 
contemporâneo

Anúncio 
publicitário e 
textos prescritivos 
como formas de 
representação 
histórica

Estudos lingüísticos

Complementos  ·
essenciais (objetos 
direto e indireto; 
complemento 
nominal)

Figura de  ·
linguagem

Ortografia ·

Conteúdos gerais

Discurso político 
no século XX: 
diferentes formas 
de representação

Política no mundo 
contemporâneo

Debate e artigo 
de opinião 
como formas de 
representação 
histórica

Estudos lingüísticos

Regência verbal e  ·
nominal

Período composto  ·
por subordinação

Conjunção ·
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5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
3º bimestre 3º bimestre 3º bimestre 3º bimestre

Conteúdos de  
leitura

Leitura intertextual 
e interdiscursiva 
de narrativas e 
letra de música 
(interpretação, 
inferência, fruição, 
situcionalidade, 
leitura dramática, 
polifonia, leitura 
em voz alta)

Conteúdos de 
leitura

Leitura intertextual 
e interdiscursiva 
de notícia e relato 
de experiência 
(interpretação, 
inferência, fruição, 
situcionalidade, 
polifonia, leitura 
em voz alta)

Conteúdos de 
leitura

Leitura intertextual 
e interdiscursiva 
de anúncio 
publicitário e 
textos prescritivos 
(interpretação, 
inferência, fruição, 
situcionalidade, 
leitura dramática, 
polifonia, leitura 
em voz alta)

Conteúdos de 
leitura

Leitura intertextual 
e interdiscursiva de 
artigo de opinião 
(interpretação, 
inferência, fruição, 
situcionalidade, 
polifonia, leitura 
em voz alta)

Conteúdos de 
produção escrita

Produção 
intertextual e 
interdiscursiva 
de narrativas e 
letra de música 
(coerência, coesão, 
intertextualidade, 
intencionalidade, 
situcionalidade, 
heterogeneidade, 
polifonia)

Conteúdos de 
produção escrita

Produção 
intertextual e 
interdiscursiva de 
notícia e relato 
de experiência 
(coerência, coesão, 
intertextualidade, 
intencionalidade, 
situcionalidade, 
heterogeneidade, 
polifonia)

Conteúdos de 
produção escrita

Produção 
intertextual e 
interdiscursiva 
de anúncio 
publicitário e 
textos prescritivos 
(coerência, coesão, 
intertextualidade, 
intencionalidade, 
situcionalidade, 
heterogeneidade, 
polifonia)

Conteúdos de 
produção escrita

Produção 
intertextual e 
interdiscursiva 
de artigo de 
opinião e debate 
(coerência, coesão, 
intertextualidade, 
intencionalidade, 
situcionalidade, 
heterogeneidade, 
polifonia)
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5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
3º bimestre 3º bimestre 3º bimestre 3º bimestre

Conteúdos de 
oralidade / escuta

Escuta de 
narrativas e 
letra de música 
em diferentes 
situações de 
comunicação e 
momento histórico

Leitura oral: ritmo, 
entonação

respiração ·

qualidade da voz ·

elocução e pausa ·

Conteúdos de 
oralidade / escuta

Escuta de 
notícia e relato 
de experiência 
em diferentes 
situações de 
comunicação e 
momento histórico

Leitura em voz alta

elocução e pausa ·

Conteúdos de 
oralidade / escuta

Escuta de textos 
prescritivos 
e anúncio 
publicitário 
em diferentes 
situações de 
comunicação e 
momento histórico

Leitura oral: ritmo, 
entonação

respiração ·

qualidade da voz ·

elocução e pausa ·

Conteúdos de 
oralidade / escuta

Escuta de artigo de 
opinião e debate 
em diferentes 
situações de 
comunicação e 
momento histórico

Leitura em voz alta

qualidade da voz ·

elocução e pausa ·

Conteúdos de 
produção escrita

Produção 
intertextual e 
interdiscursiva 
de narrativas e 
letra de música 
(coerência, coesão, 
intertextualidade, 
intencionalidade, 
situcionalidade, 
heterogeneidade, 
polifonia)

Conteúdos de 
produção escrita

Produção 
intertextual e 
interdiscursiva de 
notícia e relato 
de experiência 
(coerência, coesão, 
intertextualidade, 
intencionalidade, 
situcionalidade, 
heterogeneidade, 
polifonia)

Conteúdos de 
produção escrita

Produção 
intertextual e 
interdiscursiva 
de anúncio 
publicitário e 
textos prescritivos 
(coerência, coesão, 
intertextualidade, 
intencionalidade, 
situcionalidade, 
heterogeneidade, 
polifonia)

Conteúdos de 
produção escrita

Produção 
intertextual e 
interdiscursiva 
de artigo de 
opinião e debate 
(coerência, coesão, 
intertextualidade, 
intencionalidade, 
situcionalidade, 
heterogeneidade, 
polifonia)
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5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
4º bimestre 4º bimestre 4º bimestre 4º bimestre

Conteúdos gerais

Crônica narrativa 
e letra de música: 
diálogos com 
outros gêneros

Traços do 
discurso artístico: 
uma reflexão 
historicamente 
construída (leituras 
e escutas de 
textos artísticos 
produzidos 
em diferentes 
momentos 
históricos)

Estudos lingüísticos

Ortografia ·

Acentuação ·

Pronomes pessoais,  ·
de tratamento

Conteúdos gerais

Notícia e relato 
de experiência: 
diálogos com 
outros gêneros

Traços do discurso 
jornalístico: 
uma reflexão 
historicamente 
construída (por 
meio de leituras 
e escutas de 
textos jornalísticos 
produzidos 
em diferentes 
momentos 
históricos)

Estudos lingüísticos

Figuras de  ·
linguagem

Preposição ·

Uso dos porquês ·

Forma e grafia de  ·
algumas palavras e 
expressões

Conteúdos gerais

Anúncio 
publicitário e 
textos prescritivos: 
diálogos com 
outros gêneros

Traços do discurso 
publicitário: 
uma reflexão 
historicamente 
construída (por 
meio de leituras 
e escutas de 
textos artísticos 
produzidos 
em diferentes 
momentos 
históricos)

Estudos lingüísticos

Complementos  ·
acessórios (adjunto 
adnominal, 
Adjunto adverbial, 
vocativo e aposto)

Concordância  ·
verbal

Concordância  ·
nominal

Conteúdos gerais

Debate e artigo de 
opinião: diálogos 
com outros 
gêneros

Traços do 
discurso político: 
uma reflexão 
historicamente 
construída (leituras 
e escutas de 
textos políticos 
produzidos 
em diferentes 
momentos 
históricos)

Estudos lingüísticos

Período composto  ·
por subordinação

Pontuação ·

Conjunção ·

Crase ·
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5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
4º bimestre 4º bimestre 4º bimestre 4º bimestre

Conteúdos de 
leitura

Leitura intertextual 
e interdiscursiva 
de narrativas e 
letras de músicas 
produzidas 
em diferentes 
momentos 
históricos 
(interpretação, 
inferência, fruição, 
situacionalidade, 
leitura dramática, 
polifonia, leitura 
em voz alta)

Conteúdos de 
leitura

Leitura intertextual 
e interdiscursiva de 
notícias e relatos 
de experiências 
produzidos 
em diferentes 
momentos 
históricos 
(interpretação, 
inferência, fruição, 
situcionalidade, 
leitura dramática, 
polifonia, leitura 
em voz alta)

Conteúdos de 
leitura

Leitura intertextual 
e interdiscursiva 
de anúncios 
publicitários e 
textos prescritivos 
produzidos 
em diferentes 
momentos 
históricos 
(interpretação, 
inferência, fruição, 
situacionalidade, 
leitura dramática, 
polifonia, leitura 
em voz alta)

Conteúdos de 
leitura

Leitura intertextual 
e interdiscursiva 
de artigos de 
opinião e debates 
produzidos 
em diferentes 
momentos 
históricos 
(interpretação, 
inferência, fruição, 
situcionalidade, 
leitura dramática, 
polifonia, leitura 
em voz alta)

Conteúdos de 
produção escrita

Produção 
intertextual e 
interdiscursiva 
de narrativas e 
letra de música 
(coerência, coesão, 
intertextualidade, 
intencionalidade, 
situcionalidade, 
heterogeneidade, 
polifonia)

Conteúdos de 
produção escrita

Produção 
intertextual e 
interdiscursiva de 
notícia e relato 
de experiência 
(coerência, coesão, 
intertextualidade, 
intencionalidade, 
situacionalidade, 
heterogeneidade, 
polifonia)

Conteúdos de 
produção escrita

Produção 
intertextual e 
interdiscursiva 
de anúncio 
publicitário e 
textos prescritivos 
(coerência, coesão, 
intertextualidade, 
intencionalidade, 
situcionalidade, 
heterogeneidade, 
polifonia)

Conteúdos de 
produção escrita

Produção 
intertextual e 
interdiscursiva 
de artigo de 
opinião e debate 
(coerência, coesão, 
intertextualidade, 
intencionalidade, 
situcionalidade, 
heterogeneidade, 
polifonia)
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5ª série 6ª série 7ª série 8ª série
4º bimestre 4º bimestre 4º bimestre 4º bimestre

Conteúdos de 

oralidade / escuta

Escuta de narrativas 
e letra de música 
em diferentes 
situações de 
comunicação e 
momento histórico

Leitura oral: ritmo, 
entonação

respiração ·

qualidade da voz ·

elocução e pausa ·

Conteúdos de 

oralidade / escuta

Escuta de notícia 
e relato de 
experiência em 
diferentes situações 
de comunicação e 
momento histórico

Leitura em voz alta

elocução e pausa ·

Conteúdos de 

oralidade / escuta

Escuta de textos 
prescritivos 
e anúncio 
publicitário 
em diferentes 
situações de 
comunicação 
e momento 
histórico

Leitura oral: 
ritmo, entonação

respiração ·

qualidade da voz ·

elocução e pausa ·

Conteúdos de 

oralidade / escuta

Escuta de artigo de 
opinião e debate 
em diferentes 
situações de 
comunicação e 
momento histórico

Leitura em voz alta

qualidade da voz ·

elocução e pausa ·
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No Ensino Médio, os conteúdos discipli-

nares foram organizados em quatro grandes 

campos de estudo que se entrecruzam e se 

orientam a partir de importantes questiona-

mentos sociais. Cada um desses eixos sugere 

uma questão que será respondida no decorrer 

do bimestre. Essa questão central estabelece 

a abordagem dos diferentes conteúdos em 

cada campo de estudo da disciplina. Por isso 

mesmo, um mesmo conteúdo pode surgir em 

mais de um bimestre, de acordo com os limi-

tes estabelecidos pelo eixo organizador.

Esses eixos centram-se no indivíduo 

que se constitui na linguagem verbal como 

ser humano, em sua subjetividade, portanto 

único em relação aos outros, e ser social, 

ou seja, parte constitutiva de um todo his-

tórico, social e culturalmente construído.  

Os campos de conteúdos tratam o fenô-

meno lingüístico nas dimensões discursiva, 

semântica e gramatical. Dessa forma, pro-

cura-se desenvolver o olhar dialético entre o 

intrinsecamente lingüístico e as dimensões 

subjetivas e sociais. 

Ensino Médio – Campos de Estudo – Língua Portuguesa

Linguagem e Sociedade Análise principalmente externa da língua e da literatura 

em sua dimensão social como instituições.

Leitura e expressão escrita Estudo das características dos gêneros textuais desde um 

lugar de receptor e/ou produtor na materialidade escrita 

da linguagem verbal. Os gêneros textuais são concebidos 

como acontecimentos sociais em que interagem 

características específicas do gênero com elementos 

sociais e subjetivos.

Funcionamento da Língua Análise principalmente interna da língua e da literatura 

como realidades (intersemióticas).

Produção e compreensão oral Aspectos relacionados à produção e escuta do texto oral. 

A Língua Portuguesa e Literatura no Ensino Médio
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Parece-nos evidente, no entanto, que tais 

campos de estudo preocupam-se com aspectos 

da realidade que surgem nos atos de fala de 

tal forma associados entre si que distingui-los é 

uma tarefa apenas teórica e, por vezes, desne-

cessária. Dessa forma, na maior parte das vezes, 

optamos por inter-relacionar tais campos de es-

tudo em uma determinada abordagem. Assim, 

por exemplo, ao falarmos do gênero “poema” 

do campo “Gêneros Textuais”, no primeiro bi-

mestre, parece-nos importante associar outros 

conteúdos, de outros campos, como a “Luso-

fonia e a História da Língua Portuguesa”, do 

campo “Linguagem e Sociedade” e a “Constru-

ção da Textualidade”, de “Conhecimentos de 

Linguagem”. Por sua vez, tratarmos da Lusofo-

nia remete-nos facilmente às relações históricas 

entre linguagem e gramática e assim por dian-

te. Em outras palavras, os diferentes campos de 

estudo devem ser trabalhados, quase sempre, 

interligados entre si, conduzindo a aprofundar 

o eixo organizador do bimestre.

Língua Portuguesa e Literatura – Ensino Médio 

1ª série 2ª série 3ª série
1º bimestre 1º bimestre 1º bimestre

Linguagem e sociedade

A Língua e a constituição 
psicossocial do indivíduo

Lusofonia e História da 
Língua Portuguesa

Comunicação: a 
linguagem, o eu e o outro

As diferentes mídias

O mural escolar como 
espaço de expressão e 
informação

A Literatura na sociedade 
atual

Linguagem e sociedade

Os sistemas de arte e de 
distração

O estatuto do escritor na 
sociedade

Como fazer para gostar de 
ler literatura?

O indivíduo e os pontos de 
vista e valores sociais

A crítica de valores sociais

A palavra e o tempo: texto 
e contexto social

Linguagem e sociedade

Trabalho, linguagem e 
realidade brasileira

Adequação lingüística e 
ambiente de trabalho

A literatura e a construção 
da Modernidade e do 
moderno

Linguagem e o 
desenvolvimento do olhar 
crítico

Humor e linguagem
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1ª série 2ª série 3ª série
1º bimestre 1º bimestre 1º bimestre

Leitura e expressão escrita

Estratégias de pré-leitura  
Relações de conhecimento 
sobre o gênero e antecipação de 
sentidos a partir de diferentes 
indícios

Estruturação da atividade 
escrita 

Planejamento

Construção do texto

Revisão

Textos de planificação   
(foco: escrita)

Projeto de reportagem 
fotográfica

Texto enumerativos   
(foco: escrita)

Tomada de notas

Texto literário (foco: leitura)

Poema: diferenças entre verso 
e prosa 

Conto tradicional

Texto argumentativo  
(foco: escrita)

Opiniões pessoais

Texto informativo 
(foco: leitura e escrita)

Comunicado escolar

Notícia informativa

Texto expositivo  
(foco: leitura e escrita)

Resumo de novela ou filme

Informação, exposição de 
idéias e mídia impressa

Estratégias de pós-leitura   
organização da informação e utili-
zação das habilidades desenvolvi-
das em novos contextos de leitura

Leitura e expressão escrita

Estratégias de pré-leitura 
Relações de conhecimento 
sobre o gênero e antecipação de 
sentidos a partir de diferentes 
indícios

Estruturação da atividade 
escrita 

Planejamento

Construção do texto

Revisão

Texto literário  
(foco: leitura)

Textos em prosa: conto e 
romance

Poema: estudo por temas

Comédia de costumes

Texto argumentativo 
(foco: leitura e escrita)

Artigo de opinião

Anúncio publicitário

slogan

Antologia  
(foco: leitura e escrita)

Argumentação, expressão de 
opiniões e mídia impressa

Estratégias de pós-leitura  
organização da informação 
e utilização das habilidades 
desenvolvidas em novos 
contextos de leitura

Gêneros textuais

Estratégias de pré-leitura  
Relações de conhecimento 
sobre o gênero e antecipação de 
sentidos a partir de diferentes 
indícios

Estruturação da atividade 
escrita 

Planejamento

Construção do texto

Revisão

Textos de planificação  
(foco: escrita)

Projeto de tira em quadrinhos

Texto literário (foco: leitura)

A prosa e a poesia modernas

Texto lúdico não literário  
(foco: leitura e escrita)

Narrativa escolar

Tira em quadrinhos

Texto argumentativo 
(foco: leitura e escrita)

Resenha crítica

Texto informativo   
(foco: leitura e escrita)

Bilhete

Antologia  
(foco: leitura e escrita)

Argumentação, crítica e mídia 
impressa

Estratégias de pós-leitura  
organização da informação 
e utilização das habilidades 
desenvolvidas em novos 
contextos de leitura
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1ª série 2ª série 3ª série

1º bimestre 1º bimestre 1º bimestre

Funcionamento da língua

Interação discursiva

Identificação das palavras e 
idéias chave em um texto

Análise estilística: adjetivo e 
substantivo

Aspectos lingüísticos 
específicos da construção 
do gênero

Lexicografia: dicionário, 
glossário, enciclopédia

Aspectos formais do uso da 
língua: ortografia, regência 
e concordância

Construção da textualidade

Funcionamento da língua

Construção lingüística da 
superfície textual: uso de 
conectores 

Relações entre linguagem 
verbal e não verbal

Língua portuguesa: o 
correto e o adequado

Valor expressivo de antíteses 
e ambigüidades

Aspectos lingüísticos 
específicos da construção 
do gênero

Análise estilística: conectivos

Lexicografia: dicionário, 
glossário, enciclopédia

Aspectos formais do uso da 
língua: Ortografia, regência 
e concordância

Construção da textualidade

Funcionamento da língua

Recurso a conectores 
de articulação lógica e 
cronológica

Linguagem e adequação

A língua portuguesa e o 
vestibular

Valor expressivo de ecos e 
ambigüidades

Categorias da narrativa: 
personagem, espaço e 
enredo

Aspectos lingüísticos 
específicos da construção 
do gênero: uso do numeral

Lexicografia: dicionário, 
glossário, enciclopédia

Aspectos formais do uso da 
língua: ortografia, regência 
e concordância

Construção da textualidade

Compreensão e  
discussão oral

A oralidade nos textos 
escritos 

Expressão oral e tomada de 
turno

Discussão de pontos de vista 
em textos literários

Compreensão e  
discussão oral

Discussão de pontos de 
vista em textos criativos 
(publicitário)

Compreensão e  
discussão oral

A oralidade nos textos 
escritos

Expressão oral e tomada de 
turno

Discussão de pontos de vista 
em textos literários
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1ª série 2ª série 3ª série

2º bimestre 2º bimestre 2º bimestre

Linguagem e sociedade

A literatura como 
instituição social

Variação lingüística: 
preconceito lingüístico

Comunicação e relações 
sociais 

A exposição artística e o 
uso da palavra

Discurso e valores pessoais 
e sociais

Linguagem e sociedade

Jornalismo, literatura e 
mídia

Mercado, consumo e 
comunicação

O indivíduo e os pontos de 
vista e valores sociais

Valores e atitudes culturais 
no texto literário

Literatura e intenção 
pedagógica

Linguagem e sociedade

Trabalho, linguagem e 
realidade brasileira

Adequação lingüística e 
ambiente de trabalho

A literatura e a construção 
da Modernidade e do 
moderno

A crítica de valores sociais 
no texto literário
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1ª série 2ª série 3ª série

2º bimestre 2º bimestre 2º bimestre

Leitura e expressão escrita

Estratégias de pré-leitura 
relações de conhecimento sobre o gê-
nero e antecipação de sentidos a partir 
de diferentes indícios 

Estruturação da atividade escrita 

Planejamento

Construção do texto

Revisão

Textos de planificação  
(foco: escrita)

Projeto de exposição 

Texto literário (foco: leitura)

Poema: conceitos básicos 

Crônica

Texto teatral (foco: leitura)

diferenças entre texto teatral e 
texto espetacular

Texto informativo   
(foco: leitura e escrita)

Folheto

Texto expositivo  
(foco: leitura e escrita)

Resumo

O texto literário e a mídia impressa

Estratégias de pós-leitura   
organização da informação e utiliza-
ção das habilidades desenvolvidas em 
novos contextos de leitura

Intencionalidade comunicativa

Elaboração de projeto de texto

Leitura e expressão escrita

Estratégias de pré-leitura  
relações de conhecimento sobre 
o gênero e antecipação de 
sentidos a partir de diferentes 
indícios

Estruturação da atividade 
escrita 

Planejamento

Construção do texto

Revisão

Texto literário  
(foco: leitura e escrita)

Romance

Poema: a quebra da tradição

O conto fantástico

Texto lúdico (foco: leitura)

Letra de música

Texto argumentativo  
(foco: leitura e escrita)

Artigo de opinião

Argumentação, expressão de 
opiniões e mídia impressa

Estratégias de pós-leitura  
organização da informação e 
utilização das habilidades desen-
volvidas em novos contextos de 
leitura

Intencionalidade  
comunicativa

Elaboração de projeto de 
texto

Leitura e expressão escrita

Estratégias de pré-leitura  
relações de conhecimento sobre 
o gênero e antecipação de senti-
dos a partir de diferentes indícios

Estruturação da atividade 
escrita 

Planejamento

Construção do texto

Revisão

Texto literário (foco: leitura)

Romance de tese

Poema e denúncia social

O teatro contemporâneo

Texto argumentativo  
(foco: escrita)

Dissertação escolar

Texto informativo  
(foco: escrita)

Apontamento de entrevista 
de emprego

Mundo do trabalho e mídia 
impressa

Estratégias de pós-leitura  
organização da informação e 
utilização das habilidades desen-
volvidas em novos contextos de 
leitura

Intencionalidade  
comunicativa

Elaboração de projeto de 
texto
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1ª série 2ª série 3ª série

2º bimestre 2º bimestre 2º bimestre

Funcionamento da língua

O conceito de gênero textual

Construção lingüística da 
superfície textual: coesão e 
coerência 

Identificação das palavras e 
idéias chave em um texto

Análise estilística: verbo

Aspectos lingüísticos 
específicos da construção do 
gênero

Lexicografia: dicionário, 
glossário, enciclopédia

Aspectos formais do uso da 
língua: ortografia, regência e 
concordância

Construção da textualidade

Funcionamento da língua

Construção lingüística da 
superfície textual: uso de 
conectores

Referência dêitica

A seqüencialização dos 
parágrafos

Identificação das palavras 
e idéias chave em um 
texto

Processos interpretativos 
inferenciais: metáfora e 
metonímia

Aspectos lingüísticos 
específicos da construção 
do gênero

Lexicografia: dicionário, 
glossário, enciclopédia

Aspectos formais do uso 
da língua: ortografia, 
regência e concordância

Análise estilística: 
advérbio

Construção da 
textualidade

Funcionamento da língua

Construção lingüística 
da superfície textual: 
paralelismos, 
coordenação e 
subordinação

Análise estilística nível 
sintático

Recapitulação de 
conhecimentos de 
linguagem

Aspectos lingüísticos 
específicos da construção 
do gênero

Lexicografia: dicionário, 
glossário, enciclopédia

Aspectos formais do uso 
da língua: ortografia, 
regência e concordância

Construção da 
textualidade
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1ª série 2ª série 3ª série

2º bimestre 2º bimestre 2º bimestre

Compreensão e  
discussão oral

Expressão de opiniões 
pessoais

Situação comunicativa: 
contexto e interlocutores

Discussão de pontos de 
vista em textos literários

Compreensão e  
discussão oral

Concatenação de idéias

Intencionalidade 
comunicativa

Discussão de pontos de 
vista em textos opinativos 

Compreensão e  
discussão oral

Expressão de opiniões 
pessoais

Intencionalidade 
comunicativa

Identificação de estruturas 
e funções

3º bimestre 3º bimestre 3º bimestre

Linguagem e sociedade

A literatura como sistema 
intersemiótico

O mundo do trabalho e a 
argumentação

O eu e o outro: a 
construção do diálogo e do 
conhecimento

Linguagem e sociedade

A literatura como caminho 
para a iluminação pessoal 
e social

Ética, linguagem e 
sociedade

Sexualidade e linguagem

Linguagem e sociedade

Trabalho, linguagem e 
realidade brasileira

Diversidade e linguagem

África e Brasil: relações 
hiper-sistêmicas
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1ª série 2ª série 3ª série

3º bimestre 3º bimestre 3º bimestre

Leitura e expressão escrita

Estratégias de pré-leitura  
relações de conhecimento sobre 
o gênero e antecipação de 
sentidos a partir de diferentes 
indícios

Estruturação da atividade 
escrita 

Planejamento

Construção do texto

Revisão

Texto argumentativo  
(foco: leitura e escrita)

Resenha 

Texto informativo argumen-
tativo (foco: leitura e escrita)

Folder

Entrevista pingue-pongue 

Texto literário (foco: leitura)

O poema e o contexto 
histórico

Texto teatral: Comédia  
(foco: leitura)

Crônica

As entrevistas e a mídia im-
pressa

Estratégias de pós-leitura  
organização da informação e 
utilização das habilidades desen-
volvidas em novos contextos de 
leitura

Intencionalidade 
comunicativa

Elaboração de projeto  
de texto

Leitura e expressão escrita

Estratégias de pré-leitura   
relações de conhecimento sobre 
o gênero e antecipação de senti-
dos a partir de diferentes indícios

Estruturação da atividade 
escrita 

Planejamento

Construção do texto

Revisão

Texto argumentativo  
(foco: escrita)

Carta do leitor

Texto expositivo  
(foco: leitura e escrita)

Reportagem

Texto informativo  
(foco: leitura e escrita)

Carta pessoal

E-mail

Texto literário (foco: leitura)

O apólogo, a fábula e a 
alegoria: o símbolo e a moral

Poema: a ruptura e o diálogo 
com a tradição

A expressão de idéias e 
conhecimentos e a mídia 
impressa

Estratégias de pós-leitura   
organização da informação e utili-
zação das habilidades desenvolvi-
das em novos contextos de leitura

Intencionalidade comunicativa

Elaboração de projeto  
de texto

Leitura e expressão escrita

Estratégias de pré-leitura  
relações de conhecimento sobre 
o gênero e antecipação de 
sentidos a partir de diferentes 
indícios

Estruturação da atividade 
escrita 

Planejamento

Construção do texto

Revisão

Texto argumentativo  
(foco: escrita)

Dissertação escolar

Texto literário  
(foco: leitura e escrita)

Análise crítica de texto 
literário

O romance: as relações entre 
o eu e o outro

A prosa, a poesia, o teatro e o 
mundo atual

Texto prescritivo  
(foco: leitura e escrita)

Prova Vestibular

Mundo do trabalho e mídia 
impressa 

Estratégias de pós-leitura  
organização da informação e 
utilização das habilidades desen-
volvidas em novos contextos de 
leitura

Intencionalidade  
comunicativa

Elaboração de projeto  
de texto
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1ª série 2ª série 3ª série

3º bimestre 3º bimestre 3º bimestre

Funcionamento da língua

Adequação enunciativa ao 
gênero textual

Construção lingüística da 
superfície textual: coesão e 
coerência 

Identificação das palavras e 
idéias chave em um texto

Análise estilística: verbo

Relações entre os estudos 
de Literatura e Linguagem

Aspectos lingüísticos 
específicos da construção 
do gênero

Lexicografia: dicionário, 
glossário, enciclopédia

Aspectos formais do uso 
da língua: ortografia, 
regência e concordância

Construção da textualidade

Funcionamento da língua

Adequação enunciativa ao 
gênero textual

Construção lingüística da 
superfície textual: uso de 
conectores 

Referência dêitica

A seqüencialização dos 
parágrafos

Análise estilística: 
preposição

Aspectos lingüísticos 
específicos da construção 
do gênero

Lexicografia: dicionário, 
glossário, enciclopédia

Aspectos formais do uso 
da língua: ortografia, 
regência e concordância

Construção da textualidade

Funcionamento da língua

Construção lingüística da 
superfície textual: paráfrase 
e reformulação

Análise estilística nível 
sintático

Recapitulação de 
conhecimentos de 
linguagem

Aspectos lingüísticos 
específicos da construção 
do gênero

Lexicografia: dicionário, 
glossário, enciclopédia

Aspectos formais do uso 
da língua: ortografia, 
regência e concordância

Construção da textualidade
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1ª série 2ª série 3ª série

3º bimestre 3º bimestre 3º bimestre

Compreensão e 
 discussão oral

Expressão de opiniões 
pessoais

Hetero e auto-avaliação

Discussão de pontos de 
vista em textos literários

Compreensão e 
 discussão oral

Concatenação de idéias

Intencionalidade 
comunicativa

Hetero e auto-avaliação

Discussão de pontos de 
vista em textos opinativos

Compreensão e 
 discussão oral

Expressão de opiniões 
pessoais

Intencionalidade 
comunicativa

Identificação de estruturas 
e funções da entrevista de 
emprego

Hetero e auto-avaliação

Compreensão e 
 discussão oral

Expressão de opiniões 
pessoais

Hetero e auto-avaliação

Discussão de pontos de 
vista em textos literários

Compreensão e 
 discussão oral

Concatenação de idéias

Intencionalidade 
comunicativa

Hetero e auto-avaliação

Discussão de pontos de 
vista em textos opinativos

Compreensão e 
 discussão oral

Expressão de opiniões 
pessoais

Intencionalidade 
comunicativa

Identificação de estruturas 
e funções da entrevista de 
emprego

Hetero e auto-avaliação

4º bimestre 4º bimestre 4º bimestre

Linguagem e sociedade

A palavra: profissões e 
campo de trabalho

O texto literário e o tempo

Linguagem e sociedade

A literatura engajada

Comunicação, sociedade e 
poder

Linguagem e sociedade

Linguagem e projeto de 
vida
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1ª série 2ª série 3ª série

4º bimestre 4º bimestre 4º bimestre

Leitura e expressão escrita

Estratégias de pré-leitura  
relações de conhecimento so-
bre o gênero e antecipação de 
sentidos a partir de diferentes 
indícios

Estruturação da atividade 
escrita 

Planejamento

Construção do texto

Revisão

Texto literário   
(foco: leitura)

A prosa literária: 
semelhanças e diferenças 
entre conto e crônica

Texto teatral: Tragédia  
(foco: leitura)

Cordel

Texto argumentativo   
(foco: leitura e escrita)

Resenha

A opinião crítica e a mídia 
impressa

Estratégias de pós-leitura  
organização da informação e 
utilização das habilidades de-
senvolvidas em novos contextos 
de leitura

Intencionalidade  
comunicativa

Elaboração de projeto de 
texto

Leitura e expressão escrita

Estratégias de pré-leitura   
relações de conhecimento sobre o 
gênero e antecipação de sentidos 
a partir de diferentes indícios

Estruturação da atividade 
escrita 

Planejamento

Construção do texto

Revisão

Texto literário  
(foco: leitura)

O conto: a ruptura com a 
tradição

Poema: subjetividade e 
objetividade

Teatro: a ruptura e o diálogo 
com a tradição

Texto expositivo  
(foco: leitura e escrita)

Reportagem

Texto argumentativo  
(foco: leitura e escrita)

Editorial

Texto informativo  
(foco: leitura e escrita)

Folder de campanhas sociais

A expressão de opiniões pela 
instituição jornalística 

Estratégias de pós-leitura   
organização da informação e utili-
zação das habilidades desenvolvi-
das em novos contextos de leitura

Intencionalidade comunicativa

Elaboração de projeto de texto

Leitura e expressão escrita

Estratégias de pré-leitura  
relações de conhecimento sobre 
o gênero e antecipação de 
sentidos a partir de diferentes 
indícios

Estruturação da atividade 
escrita 

Planejamento

Construção do texto

Revisão

Texto literário   
(foco: leitura e escrita)

Análise crítica

Texto argumentativo   
(foco: escrita)

Dissertação escolar

Texto prescritivo   
(foco: leitura e escrita)

Prova Vestibular

Mundo do trabalho e mídia 
impressa 

Estratégias de pós-leitura  
organização da informação e 
utilização das habilidades desen-
volvidas em novos contextos de 
leitura

Intencionalidade comunicativa

Elaboração de projeto de 
texto
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1ª série 2ª série 3ª série

4º bimestre 4º bimestre 4º bimestre

Funcionamento da língua

Adequação enunciativa ao 
gênero textual

Construção lingüística da 
superfície textual: coesão 
e coerência 

Identificação das palavras 
e idéias chave em um 
texto

Análise estilística: 
pronomes e artigos

Relações entre os estudos 
de Literatura e Linguagem

Processos interpretativos 
inferenciais: ironia

Aspectos lingüísticos 
específicos da construção 
do gênero

Lexicografia: dicionário, 
glossário, enciclopédia

Aspectos formais do uso 
da língua: ortografia, 
regência e concordância

Construção da 
textualidade

Funcionamento da língua

Adequação enunciativa ao 
gênero textual

Construção lingüística da 
superfície textual: uso de 
conectores 

Referência dêitica

A seqüencialização dos 
parágrafos

Análise estilística: orações 
coordenadas e subordinadas

Aspectos lingüísticos 
específicos da construção do 
gênero

Lexicografia: dicionário, 
glossário, enciclopédia

Processos interpretativos 
inferenciais: pleonasmo e 
construção do ethos

Aspectos formais do uso da 
língua: ortografia, regência e 
concordância

Construção da textualidade

Funcionamento da língua

Revisão dos principais 
conteúdos
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1ª série 2ª série 3ª série

4º bimestre 4º bimestre 4º bimestre

Compreensão e  
discussão oral

Expressão de opiniões 
pessoais

Estratégias de escuta

Discussão de pontos de 
vista em textos literários

Compreensão e  
discussão oral

Concatenação de idéias

Intencionalidade 
comunicativa

Estratégias de escuta

Discussão de pontos de 
vista em textos opinativos

Compreensão e  
discussão oral

Expressão de opiniões 
pessoais

Intencionalidade 
comunicativa

Estratégias de escuta
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CURRICULAR
PROPOSTAPROPOSTA

Carta da Secretária

Prezados gestores e professores,

Neste ano, colocamos em prática uma nova Proposta Curricular, para aten-

der à necessidade de organização do ensino em todo o Estado.

A criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que deu autonomia às escolas 

para que definissem seus próprios projetos pedagógicos, foi um passo importante. 

Ao longo do tempo, porém, essa tática descentralizada mostrou-se ineficiente.

Por esse motivo, propomos agora uma ação integrada e articulada, cujo 

objetivo é organizar melhor o sistema educacional de São Paulo.

Com esta nova Proposta Curricular, daremos também subsídios aos profis-

sionais que integram nossa rede para que se aprimorem cada vez mais.

Lembramos, ainda, que apesar de o currículo ter sido apresentado e discuti-

do em toda a rede, ele está em constante evolução e aperfeiçoamento.

Mais do que simples orientação, o que propomos, com a elaboração da 

Proposta Curricular e de todo o material que a integra, é que nossa ação tenha 

um foco definido. 

Apostamos na qualidade da educação. Para isso, contamos com o entusiasmo 

e a participação de todos.

Um grande abraço e bom trabalho.

Maria Helena Guimarães de Castro 
Secretária da Educação do Estado de São Paulo
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Apresentação

Apresentação da Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo

cesso, a Secretaria procura também cumprir 

seu dever de garantir a todos uma base co-

mum de conhecimentos e competências, para 

que nossas escolas funcionem de fato como 

uma rede. Com esse objetivo, prevê a elabora-

ção dos subsídios indicados a seguir. 

Este documento básico apresenta os prin-

cípios orientadores para uma escola capaz 

de promover as competências indispensá-

veis ao enfrentamento dos desafios sociais, 

culturais e profissionais do mundo contem-

porâneo. O documento aborda algumas 

das principais características da sociedade 

do conhecimento e das pressões que a 

contemporaneidade exerce sobre os jo-

vens cidadãos, propondo princípios orien-

tadores para a prática educativa, a fim de 

que as escolas possam se tornar aptas a 

preparar seus alunos para esse novo tem-

po. Priorizando a competência de leitura e 

escrita, esta proposta define a escola como 

espaço de cultura e de articulação de com-

petências e conteúdos disciplinares. 

Integra esta Proposta Curricular um segun-

do documento, de Orientações para a Ges-

tão do Currículo na Escola, dirigido espe-

cialmente às unidades escolares e aos diri-

gentes e gestores que as lideram e apóiam: 

A Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo está realizando um projeto que visa 

propor um currículo para os níveis de ensino 

Fundamental – Ciclo II e Médio. Com isso, 

pretende apoiar o trabalho realizado nas es-

colas estaduais e contribuir para a melhoria 

da qualidade das aprendizagens de seus alu-

nos. Esse processo partirá dos conhecimentos 

e das experiências práticas já acumulados, ou 

seja, da sistematização, revisão e recuperação 

de documentos, publicações e diagnósticos já 

existentes e do levantamento e análise dos re-

sultados de projetos ou iniciativas realizados. 

No intuito de fomentar o desenvolvi-

mento curricular, a Secretaria toma assim duas 

iniciativas complementares. A primeira delas 

é realizar um amplo levantamento do acervo 

documental e técnico pedagógico existente. 

A segunda é iniciar um processo de consulta 

a escolas e professores, para identificar, siste-

matizar e divulgar boas práticas existentes nas 

escolas de São Paulo. Articulando conheci-

mento e herança pedagógicos com experiên-

cias escolares de sucesso, a Secretaria pretende 

que esta iniciativa seja, mais do que uma nova 

declaração de intenções, o início de uma con-

tínua produção e divulgação de subsídios que 

incidam diretamente na organização da escola 

como um todo e nas aulas. Ao iniciar este pro-
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diretores, assistentes técnico-pedagógicos, 

professores coordenadores e superviso-

res. Esse segundo documento não trata 

da gestão curricular em geral, mas tem a 

finalidade específica de apoiar o gestor 

para que seja um líder e animador da im-

plementação desta Proposta Curricular nas 

escolas públicas estaduais de São Paulo. 

Existe uma variedade de outros programas 

e materiais disponíveis sobre o tema da 

gestão, alguns dos quais descritos em ane-

xo, aos quais as equipes gestoras também 

poderão recorrer para apoiar seu trabalho. 

O ponto mais importante desse segundo 

documento é garantir que o Projeto Peda-

gógico, que organiza o trabalho nas con-

dições singulares de cada escola, seja um 

recurso efetivo e dinâmico para assegurar 

aos alunos a aprendizagem  dos conteúdos 

e a constituição das competências previstas 

nesta Proposta Curricular. O segundo docu-

mento, Orientações para a Gestão do Cur-

rículo, propõe que a aprendizagem resulte 

também da coordenação de ações entre as 

disciplinas, do estímulo à vida cultural da 

escola e do fortalecimento de suas relações 

com a comunidade. Para isso, reforça e pro-

põe orientações e estratégias para a educa-

ção continuada dos professores. 

A Proposta Curricular se completará 

com um conjunto de documentos diri-

gidos especialmente aos professores. 

São os Cadernos do Professor, orga-

nizados por bimestre e por disciplina. 

Neles, são apresentadas situações de 

aprendizagem para orientar o trabalho do 

professor no ensino dos conteúdos disci-

plinares específicos. Esses conteúdos, ha-

bilidades e competências são organizados 

por série e acompanhados de orientações 

para a gestão da sala de aula, para a 

avaliação e a recuperação, bem como 

de sugestões de métodos e estratégias 

de trabalho nas aulas, experimentações, 

projetos coletivos, atividades extraclasse 

e estudos interdisciplinares. 

1. Uma educação à altura dos 
desafios contemporâneos

A sociedade do século XXI é cada vez 

mais caracterizada pelo uso intensivo do co-

nhecimento, seja para trabalhar, conviver ou 

exercer a cidadania, seja para cuidar do am-

biente em que se vive. Essa sociedade, pro-

duto da revolução tecnológica que se acele-

rou na segunda metade do século passado e 

dos processos políticos que redesenharam as 

relações mundiais, já está gerando um novo 

tipo de desigualdade, ou exclusão, ligada ao 

uso das tecnologias de comunicação que hoje 

mediam o acesso ao conhecimento e aos bens 

culturais. Na sociedade de hoje, são indesejá-

veis tanto a exclusão pela falta de acesso a 

bens materiais quanto a exclusão pela falta de 

acesso ao conhecimento e aos bens culturais. 
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No Brasil essa tendência caminha pa-

ralelamente à democratização do acesso a 

níveis educacionais além do ensino obriga-

tório. Com mais gente estudando, a posse 

de um diploma de nível superior deixa de 

ser um diferencial suficiente, e característi-

cas cognitivas e afetivas são cada vez mais 

valorizadas, como as capacidades de resol-

ver problemas, trabalhar em grupo, conti-

nuar aprendendo e agir de modo coope-

rativo, pertinente em situações complexas. 

Em um mundo no qual o conhecimento 

é usado de forma intensiva, o diferencial 

será marcado pela qualidade da educação 

recebida. A qualidade do convívio, assim 

como dos conhecimentos e das compe-

tências constituídas na vida escolar, será 

o fator determinante para a participação 

do indivíduo em seu próprio grupo social e 

para que tome parte de processos de críti-

ca e renovação.

Nesse quadro ganha importância re-

dobrada a qualidade da educação ofere-

cida nas escolas públicas, pois é para elas 

que estão acorrendo, em número cada vez 

mais expressivo, as camadas mais pobres da 

sociedade brasileira, que antes não tinham 

acesso à escola. A relevância e a pertinên-

cia das aprendizagens escolares nessas ins-

tituições são decisivas para que o acesso a 

elas proporcione uma oportunidade real de 

aprendizagem para inserção no mundo de 

modo produtivo e solidário. 

Outro fenômeno relevante diz respei-

to à precocidade da adolescência, ao mes-

mo tempo em que o ingresso no trabalho 

se torna cada vez mais tardio. Tais fenô-

menos ampliam o tempo e a importância 

da permanência na escola, tornando-a um 

lugar privilegiado para o desenvolvimento 

do pensamento autônomo, que é condição 

para uma cidadania responsável. Ser estu-

dante, nesse mundo que expõe o jovem 

desde muito cedo às práticas da vida adulta 

– e, ao mesmo tempo, posterga a sua in-

serção profissional –, é fazer da experiência 

escolar uma oportunidade para aprender a 

ser livre e ao mesmo tempo respeitar as di-

ferenças e as regras de convivência. Hoje, 

mais do que nunca, aprender na escola é o 

“ofício de aluno”, a partir do qual ele vai 

fazer o trânsito para a autonomia da vida 

adulta e profissional.

Para que a democratização do acesso à 

educação tenha uma função realmente inclu-

siva não é suficiente universalizar a escola. É 

indispensável a universalização da relevância 

da aprendizagem. Criamos uma civilização 

que reduz distâncias, que tem instrumentos 

capazes de aproximar as pessoas ou de distan-

ciá-las, que aumenta o acesso à informação e 

ao conhecimento, mas que também acentua 

diferenças culturais, sociais e econômicas. Só 

uma educação de qualidade para todos pode 

evitar que essas diferenças constituam mais 

um fator de exclusão. 
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O desenvolvimento pessoal é um pro-

cesso de aprimoramento das capacidades 

de agir, pensar, atuar sobre o mundo e lidar 

com a influência do mundo sobre cada um, 

bem como atribuir significados e ser perce-

bido e significado pelos outros, apreender 

a diversidade e ser compreendido por ela, 

situar-se e pertencer. A educação precisa 

estar a serviço desse desenvolvimento, que 

coincide com a construção da identidade, 

da autonomia e da liberdade. Não há liber-

dade sem possibilidade de escolhas. Elas 

pressupõem um quadro de referências, um 

repertório que só pode ser garantido se 

houver acesso a um amplo conhecimento, 

dado por uma educação geral, articulado-

ra, que transite entre o local e o mundial. 

Esse tipo de educação constrói, de forma 

cooperativa e solidária, uma síntese dos 

saberes produzidos pela humanidade, ao 

longo de sua história e de sua geografia, 

e dos saberes locais. Tal síntese é uma das 

condições para o individúo acessar o co-

nhecimento necessário ao exercício da ci-

dadania em dimensão mundial.

A autonomia para gerenciar a pró-

pria aprendizagem (aprender a aprender) e 

o resultado dela em intervenções solidárias 

(aprender a fazer e a conviver) deve ser a 

base da educação das crianças, dos jovens 

e dos adultos, que têm em suas mãos a 

continuidade da produção cultural e das 

práticas sociais.

Construir identidade, agir com autono-

mia e em relação com o outro, e incorporar a 

diversidade são as bases para a construção de 

valores de pertencimento e responsabilidade, 

essenciais para a inserção cidadã nas dimen-

sões sociais e produtivas. Preparar indivíduos 

para manter o equilíbrio da produção cultural, 

num tempo em que a duração se caracteriza 

não pela permanência, mas pela constante 

mudança – quando o inusitado, o incerto e o 

urgente constituem a regra e não a exceção –, 

é mais um desafio contemporâneo para a 

educação escolar.

Outro elemento relevante hoje para 

pensarmos o conteúdo e o sentido da escola 

é a complexidade da ambiência cultural, das 

dimensões sociais, econômicas e políticas, 

a presença maciça de produtos científicos e 

tecnológicos e a multiplicidade de linguagens 

e códigos no cotidiano. Apropriar-se ou não 

desses conhecimentos pode ser um instru-

mento da ampliação das liberdades ou mais 

um fator de exclusão.

O currículo que dá conteúdo e sentido à 

escola precisa levar em conta esses elementos. 

Por isso, esta Proposta Curricular tem como 

princípios centrais: a escola que aprende, o 

currículo como espaço de cultura, as compe-

tências como eixo de aprendizagem, a priori-

dade da competência de leitura e de escrita, a 

articulação das competências para aprender e 

a contextualização no mundo do trabalho. 
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2. Princípios para um currículo 
comprometido com o seu tempo

I. Uma escola que também aprende 

A tecnologia imprime um ritmo sem 

precedentes no acúmulo de conhecimentos 

e gera uma transformação profunda na sua 

estrutura e nas suas formas de organização e 

distribuição. Nesse contexto, a capacidade de 

aprender terá de ser trabalhada não apenas 

nos alunos, mas na própria escola, enquan-

to instituição educativa: tanto as instituições 

como os docentes terão de aprender.

Isso muda radicalmente nossa concep-

ção da escola como instituição que ensina 

para posicioná-la como instituição que tam-

bém aprende a ensinar. As interações en-

tre os responsáveis pela aprendizagem dos 

alunos têm caráter de ações formadoras, 

mesmo que os envolvidos não se dêem conta 

disso. Neste sentido, cabe lembrar a respon-

sabilidade da equipe gestora como formado-

ra de professores e a responsabilidade dos 

docentes, entre si e com o grupo gestor, na 

problematização e na significação dos co-

nhecimentos sobre sua prática. 

De acordo com essa concepção, a esco-

la que aprende parte do princípio de que nin-

guém conhece tudo e de que o conhecimento 

coletivo é maior que a soma dos conhecimen-

tos individuais, além de ser qualitativamente 

diferente. Esse é o ponto de partida para o tra-

balho colaborativo, para a formação de uma 

“comunidade aprendente”, nova terminologia 

para um dos mais antigos ideais educativos. A 

vantagem é que hoje a tecnologia facilita a via-

bilização prática desse ideal. 

Ações como a construção coletiva da 

Proposta Pedagógica, por meio da reflexão e 

da prática compartilhadas, e o uso intencio-

nal da convivência como situação de apren-

dizagem fazem parte da constituição de uma 

escola à altura dos tempos atuais. Observar 

que as regras da boa pedagogia também se 

aplicam àqueles que estão aprendendo a en-

sinar é uma das chaves para o sucesso das 

lideranças escolares. Os gestores, como agen-

tes formadores, devem aplicar com os profes-

sores tudo aquilo que recomendam a eles que 

apliquem com seus alunos. 

II. O currículo como espaço de cultura

No cotidiano escolar, a cultura é muitas 

vezes associada ao que é local, pitoresco, fol-

clórico, bem como ao divertimento ou lazer, 

enquanto o conhecimento é freqüentemente 

associado a um inalcançável saber. Essa dico-

tomia não cabe em nossos tempos: a infor-

mação está disponível a qualquer instante, 

em tempo real, ao toque de um dedo, e o co-

nhecimento constitui-se como uma ferramen-

ta para articular teoria e prática, o mundial e 

o local, o abstrato e seu contexto físico. 
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Currículo é a expressão de tudo o que 

existe na cultura científica, artística e huma-

nista, transposto para uma situação de apren-

dizagem e ensino. Precisamos entender que 

as atividades extraclasse não são “extracurri-

culares” quando se deseja articular a cultura 

e o conhecimento. Neste sentido todas as 

atividades da escola são curriculares, ou não 

serão justificáveis no contexto escolar. Se não 

rompermos essa dissociação entre cultura e 

conhecimento não conseguiremos conectar 

o currículo à vida – e seguiremos alojando 

na escola uma miríade de atividades “cultu-

rais” que mais dispersam e confundem do 

que promovem aprendizagens curriculares 

relevantes para os alunos. 

O conhecimento tomado como ins-

trumento, mobilizado em competências, 

reforça o sentido cultural da aprendizagem. 

Tomado como valor de conteúdo lúdico, de 

caráter ético ou de fruição estética, numa es-

cola com vida cultural ativa, o conhecimento 

torna-se um prazer que pode ser aprendido, 

ao se aprender a aprender. Nessa escola, o 

professor não se limita a suprir o aluno de 

saberes, mas é o parceiro de fazeres cultu-

rais, aquele que promove de muitas formas o 

desejo de aprender, sobretudo com o exem-

plo de seu próprio entusiasmo pela cultura 

humanista, científica, artística e literária. 

Quando o projeto pedagógico da escola 

tem entre suas prioridades essa cidadania cul-

tural, o currículo é a referência para ampliar, 

localizar e contextualizar os conhecimentos 

que a humanidade acumulou ao longo do 

tempo. Então, o fato de uma informação ou 

um conhecimento ser de outro lugar, ou de 

todos os lugares na grande rede de informa-

ção, não será obstáculo à prática cultural re-

sultante da mobilização desse conhecimento 

nas ciências, nas artes e nas humanidades. 

III. As competências como referência 

Um currículo que promove competên-

cias tem o compromisso de articular as dis-

ciplinas e as atividades escolares com aquilo 

que se espera que os alunos aprendam ao 

longo dos anos. Logo, a atuação do professor, 

os conteúdos, as metodologias disciplinares e 

a aprendizagem requerida dos alunos são as-

pectos indissociáveis: compõem um sistema ou 

rede cujas partes têm características e funções 

específicas que se complementam para formar 

um todo, sempre maior do que elas. Maior 

porque se compromete em formar crianças e 

jovens para que se tornem adultos preparados 

para exercer suas responsabilidades (trabalho, 

família, autonomia etc.) e para atuar em uma 

sociedade que muito precisa deles. 

Um currículo referido a competências 

supõe que se aceite o desafio de promover os 

conhecimentos próprios de cada disciplina ar-

ticuladamente às competências e habilidades 

do aluno. É com essas competências e habi-
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lidades que ele contará para fazer sua leitura 

crítica do mundo, para compreendê-lo e pro-

por explicações, para defender suas idéias e 

compartilhar novas e melhores formas de ser, 

na complexidade em que hoje isso é reque-

rido. É com elas que, em síntese, ele poderá 

enfrentar problemas e agir de modo coerente 

em favor das múltiplas possibilidades de solu-

ção ou gestão. 

Tais competências e habilidades podem 

ser consideradas em uma perspectiva geral, 

isto é, no que têm de comum com as discipli-

nas e tarefas escolares, ou então no que têm 

de específico. Competências, neste sentido, 

caracterizam modos de ser, raciocinar e inte-

ragir que podem ser depreendidos das ações 

e das tomadas de decisão em contextos de 

problemas, tarefas ou atividades. Graças a 

elas podemos inferir se a escola como insti-

tuição está cumprindo bem o papel que se 

espera dela no mundo de hoje. 

Os alunos considerados nesta pro-

posta têm, de modo geral, de 11 a 18 anos 

de idade. Valorizar o desenvolvimento de 

competências nesta fase da vida implica 

em ponderar, além de aspectos curricula-

res e docentes, os recursos cognitivos, afe-

tivos e sociais de que os alunos dispõem. 

Implica, pois, em analisar como o professor 

mobiliza conteúdos, metodologias e sabe-

res próprios de sua disciplina ou área de 

conhecimento, visando desenvolver com-

petências em adolescentes, bem como ins-

tigar desdobramentos para a vida adulta. 

Paralelamente a essa conduta, é preciso 

considerar quem são esses alunos. Ter entre 11 

e 18 anos significa estar em uma fase peculiar 

da vida, localizada entre a infância e a idade 

adulta. Neste sentido, o jovem é aquele que 

deixou de ser criança e se prepara para tornar-

se adulto. Trata-se de um momento complexo e 

contraditório, que deve  orientar nossa propos-

ta sobre o papel da escola nessa fase de vida. 

Nessa etapa curricular, a tríade sobre a 

qual competências e habilidades são desen-

volvidas pode ser assim caracterizada: a) o 

adolescente e as características de suas ações 

e pensamentos; b) o professor, suas caracte-

rísticas pessoais e profissionais e a qualidade 

de suas mediações; e c) os conteúdos das dis-

ciplinas e as metodologias para seu ensino e 

aprendizagem. 

Houve um tempo em que a educação 

escolar era referenciada no ensino – o plano 

de trabalho da escola indicava o que seria 

ensinado ao aluno. Essa foi uma das razões 

pelas quais o currículo escolar foi confundi-

do com um rol de conteúdos disciplinares. A 

Lei de Diretrizes e Bases – LDB (lei 9394/1996) 

deslocou o foco do ensino para o da apren-

dizagem, e não é por acaso que sua filosofia 

não é mais a da liberdade de ensino, mas a do 

direito de aprender. 
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O conceito de competências também 

é fundamental na LDB e nas Diretrizes e Pa-

râmetros Curriculares Nacionais, elaboradas 

pelo Conselho Nacional de Educação e pelo 

Ministério da Educação. O currículo referen-

ciado em competências é uma concepção 

que requer que a escola e o plano do profes-

sor indiquem o que aluno vai aprender. 

Uma das razões para se optar por 

uma educação centrada em competências 

diz respeito à democratização da escola. No 

momento em que se conclui o processo de 

universalização do Ensino Fundamental e se 

incorpora toda a heterogeneidade que ca-

racteriza o povo brasileiro, a escola, para ser 

democrática, tem de ser igualmente acessível 

a todos, diversa no tratamento de cada um e 

unitária nos resultados. 

Dificilmente essa unidade seria obtida 

com ênfase no ensino, porque é quase im-

possível, em um país como o Brasil, estabe-

lecer o que deve ser ensinado a todos, sem 

exceção. Por isso optou-se por construir a 

unidade com ênfase no que é indispensável 

que todos tenham aprendido ao final do pro-

cesso, considerando a diversidade. Todos têm 

direito de construir, ao longo de sua escolari-

dade, um conjunto básico de competências, 

definido pela lei. Este é o direito básico, mas 

a escola deverá ser tão diversa quanto são os 

pontos de partida das crianças que recebe. 

Assim, será possível garantir igualdade de 

oportunidades, diversidade de tratamento e 

unidade de resultados. Quando os pontos 

de partida são diferentes, é preciso tratar 

diferentemente os desiguais para garantir a 

todos uma base comum. 

Pensar o currículo no tempo atual é 

viver uma transição, na qual, como em toda 

transição, traços do velho e do novo se mes-

clam nas práticas cotidianas. É comum que o 

professor, quando formula o seu plano de tra-

balho, indique o que vai ensinar e não o que 

o aluno vai aprender. E é compreensível nesse 

caso que, ao final do ano, tendo cumprido 

seu plano, ele afirme, diante do fracasso do 

aluno, que fez sua parte, ensinando, e que foi 

o aluno que não aprendeu. 

A transição da cultura do ensino 

para a da aprendizagem não é individual. 

A escola deve fazê-la coletivamente, ten-

do à frente seus gestores para capacitar os 

professores em seu dia-a-dia, a fim de que 

todos se apropriem dessa mudança de foco. 

Cabe às instâncias condutoras da política 

educacional nos estados e nos municípios ela-

borar, a partir das Diretrizes e dos Parâmetros 

Nacionais, Propostas Curriculares próprias e 

específicas, prover os recursos humanos, téc-

nicos e didáticos para que as escolas, em seu 

projeto pedagógico, estabeleçam os planos 

de trabalho que, por sua vez, farão das pro-

postas currículos em ação – como no presente 

esforço desta Secretaria. 
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IV. Prioridade para a competência da 
leitura e da escrita

A humanidade criou a palavra, que é 

constitutiva do humano, seu traço distin-

tivo. O ser humano constitui-se assim um 

ser de linguagem e disso decorre todo o 

restante, tudo o que transformou a huma-

nidade naquilo que é. Ao associar palavras 

e sinais, criando a escrita, o homem cons-

truiu um instrumental que ampliou expo-

nencialmente sua capacidade de comuni-

car-se, incluindo pessoas que estão longe 

no tempo e no espaço.

Representar, comunicar e expressar são 

atividades de construção de significado rela-

cionadas a vivências que se incorporam ao 

repertório de saberes de cada indivíduo. Os 

sentidos são construídos na relação entre a 

linguagem e o universo natural e cultural em 

que nos situamos. E é na adolescência, como 

vimos, que a linguagem adquire essa qualida-

de de instrumento para compreender e agir 

sobre o mundo real. 

A ampliação das capacidades de re-

presentação, comunicação e expressão está 

articulada ao domínio não apenas da língua 

mas de todas as outras linguagens e, princi-

palmente, ao repertório cultural de cada in-

divíduo e de seu grupo social, que a elas dá 

sentido. A escola é o espaço em que ocorre 

a transmissão, entre as gerações, do ativo 

cultural da humanidade, seja artístico e li-

terário, histórico e social, seja científico e 

tecnológico. Em cada uma dessas áreas, as 

linguagens são essenciais. 

As linguagens são sistemas simbólicos, 

com os quais recortamos e representamos o 

que está em nosso exterior, em nosso inte-

rior e na relação entre esses âmbitos; é com 

eles também que nos comunicamos com os 

nossos iguais e expressamos nossa articulação 

com o mundo.

Em nossa sociedade, as linguagens e os 

códigos se multiplicam: os meios de comuni-

cação estão repletos de gráficos, esquemas, 

diagramas, infográficos, fotografias e dese-

nhos. O design diferencia produtos equivalen-

tes quanto ao desempenho ou à qualidade. 

A publicidade circunda nossas vidas, exigindo 

permanentes tomadas de decisão e fazendo 

uso de linguagens sedutoras e até enigmáti-

cas. Códigos sonoros e visuais estabelecem a 

comunicação nos diferentes espaços. As ci-

ências construíram suas próprias linguagens, 

plenas de símbolos e códigos. A produção 

de bens e serviços foi em grande parte au-

tomatizada e cabe a nós programar as má-

quinas, utilizando linguagens específicas. As 

manifestações artísticas e de entretenimento 

utilizam, cada vez mais, diversas linguagens 

que se articulam. 

Para acompanhar tal contexto, a com-

petência de leitura e de escrita contemplada 
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nesta proposta vai além da linguagem ver-

bal, vernácula – ainda que esta tenha papel 

fundamental – e refere-se a sistemas simbó-

licos como os citados, pois essas múltiplas 

linguagens estão presentes no mundo con-

temporâneo, na vida cultural e política, bem 

como nas designações e nos conceitos cien-

tíficos e tecnológicos usados atualmente. A 

constituição dessa competência tem como 

base o desenvolvimento do pensamento 

antecipatório, combinatório e probabilístico 

que permite estabelecer hipóteses, algo que 

caracteriza o período da adolescência. 

A prioridade das linguagens no currí-

culo da educação básica tem como funda-

mento a centralidade da linguagem no de-

senvolvimento da criança e do adolescente. 

Nas crianças a linguagem, em suas diversas 

expressões, é apenas um recurso simbólico, 

ou seja, permite representar ou comunicar 

conteúdos cujas formas, elas mesmas, não 

podem ser estruturadas como linguagem. 

Nessa fase, tais formas são as próprias ações 

e os pensamentos, organizados como es-

quemas de procedimentos, representações e 

compreensões. Ou seja, as crianças realizam 

e compreendem ao falar, pensar ou sentir, 

mas não sabem ainda tratar o próprio agir, 

pensar ou sentir como uma forma de lingua-

gem. É só na adolescência que isso se tor-

nará possível e transformará o ser humano 

em um ser de linguagem, em sua expressão 

mais radical. 

A linguagem não é apenas uma forma 

de representação, como expressam, por seus 

limites, as crianças. Mais do que isso, ela é 

uma forma de compreensão e ação sobre o 

mundo. É isso o que os adolescentes, com to-

dos os seus exageros, manifestam. Graças à 

linguagem, o pensamento pode se tornar an-

tecipatório em sua manifestação mais comple-

ta: é possível calcular as conseqüências de uma 

ação sem precisar realizá-la. Pode-se ainda fa-

zer combinações e analisar hipóteses sem pre-

cisar conferi-las de antemão, na prática, pois 

algumas de suas conseqüências podem ser 

deduzidas apenas pelo âmbito da linguagem. 

Pode-se estabelecer relações de relações, isto 

é, imaginar um objeto e agir sobre ele, deci-

dindo se vale a pena ou não interagir com ele 

em outro plano. Em outras palavras, graças à 

linguagem, agora constituída como forma de 

pensar e agir, o adolescente pode raciocinar 

em um contexto de proposições ou possibili-

dades, pode ter um pensamento combinató-

rio, pode aprender as disciplinas escolares em 

sua versão mais exigente, pode refletir sobre 

os valores e fundamentos das coisas. 

Do ponto de vista social e afetivo, a 

centralidade da linguagem nos processos de 

desenvolvimento possibilita ao adolescente 

aprender, pouco a pouco, a considerar suas 

escolhas em uma escala de valores. Viabiliza-

lhe aprender a enfrentar as conseqüências 

das próprias ações, a propor e alterar contra-

tos, a respeitar e criticar normas, a formular 
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seu próprio projeto de vida e a tecer seus so-

nhos de transformação do mundo. 

É, portanto, em virtude da centralidade 

da linguagem no desenvolvimento da criança 

e do adolescente que esta Proposta Curricular 

prioriza a competência leitora e escritora. 

Só por meio dela será possível concretizar a 

constituição das demais competências, tanto 

as gerais como aquelas associadas a discipli-

nas ou temas específicos. Para desenvolvê-la 

é indispensável que seja objetivo de aprendi-

zagem de todas as disciplinas do currículo, ao 

longo de toda a escolaridade básica. 

Por esse caráter essencial da competên-

cia de leitura e escrita para a aprendizagem 

dos conteúdos curriculares de todas as áreas e 

disciplinas, a responsabilidade por sua aprendi-

zagem e avaliação cabe a todos os professores, 

que devem transformar seu trabalho em opor-

tunidades nas quais os alunos possam aprender 

e consolidar o uso da Língua Portuguesa e das 

outras linguagens e códigos que fazem parte 

da cultura, bem como das formas de comuni-

cação em cada uma delas. Tal radicalismo na 

centralidade da competência leitora e escritora 

leva a colocá-la como objetivo de todas as séries 

e todas as disciplinas. Desta forma, coloca aos 

gestores (a quem cabe a educação continuada 

dos professores na escola) a necessidade de criar 

oportunidades para que os docentes também 

desenvolvam essa competência – por cuja cons-

tituição, nos alunos, são responsáveis.

Por fim, é importante destacar que o 

domínio das linguagens representa um pri-

mordial elemento para a conquista da au-

tonomia, sendo a chave para o acesso a in-

formações e permitindo a comunicação de 

idéias, a expressão de sentimentos e o diálo-

go, necessários à negociação dos significados 

e à aprendizagem continuada. 

V. Articulação das competências para 
aprender 

A aprendizagem é o centro da atividade 

escolar. Por extensão, o professor caracteriza-se 

como um profissional da aprendizagem e não 

tanto do ensino. Isto é, ele apresenta e explica 

conteúdos, organiza situações para a aprendi-

zagem de conceitos, métodos, formas de agir 

e pensar, em suma, promove conhecimentos 

que possam ser mobilizados em competências 

e habilidades, as quais, por sua vez, instrumen-

talizam os alunos para enfrentar os proble-

mas do mundo real. Dessa forma, a expressão 

“educar para a vida” pode ganhar seu sentido 

mais nobre e verdadeiro na prática do ensino. 

Se a educação básica é para a vida, a quanti-

dade e a qualidade do conhecimento têm de 

ser determinadas por sua relevância para a vida 

de hoje e do futuro, além dos limites da escola. 

Portanto, mais que os conteúdos isolados, as 

competências são guias eficazes para educar 

para a vida. As competências são mais gerais 

e constantes, e os conteúdos, mais específi-

cos e variáveis. É exatamente a possibilidade 
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de variar os conteúdos no tempo e no espaço 

que legitima a iniciativa dos diferentes sistemas 

públicos de ensino para selecionar, organizar 

e ordenar os saberes disciplinares que servirão 

como base para a constituição de competên-

cias, cuja referência são as diretrizes e orienta-

ções nacionais, de um lado, e as demandas do 

mundo contemporâneo, de outro. 

As novas tecnologias da informação 

produziram uma mudança na produção, na 

organização, no acesso e na disseminação do 

conhecimento. A escola hoje já não é mais a 

única detentora da informação e do conhe-

cimento, mas cabe a ela preparar seu aluno 

para viver em uma sociedade em que a infor-

mação é disseminada em grande velocidade. 

Vale insistir que essa preparação não 

exige maior quantidade de ensino e sim me-

lhor qualidade de aprendizagem. É preci-

so deixar claro que isso não significa que os 

conteúdos do ensino não sejam importantes; 

ao contrário, são tão importantes que a eles 

está dedicado este trabalho de elaboração da  

Proposta Curricular do ensino oficial do Esta-

do de São Paulo. São tão decisivos que é in-

dispensável aprender a continuar aprendendo 

os conteúdos escolares, mesmo fora da esco-

la ou depois dela. Continuar aprendendo é a 

mais vital das competências que a educação 

deste século precisa desenvolver. Não só os 

conhecimentos com os quais a escola traba-

lha podem mudar, como a vida de cada um 

trará novas ênfases e necessidades, que preci-

sarão ser continuamente supridas. Preparar-se 

para acompanhar esse movimento torna-se o 

grande desafio das novas gerações. 

Esta Proposta Curricular adota, como 

competências para aprender, aquelas que 

foram formuladas no referencial teórico do 

Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. 

Entendidas como desdobramentos da com-

petência leitora e escritora, para cada uma 

das cinco competências do Enem transcritas a 

seguir, apresenta-se a articulação com a com-

petência de ler e escrever. 

I. “Dominar a norma culta da Língua Portu-

guesa e fazer uso das linguagens matemá-

tica, artística e científica.” A constituição da 

competência de leitura e escrita é também o 

domínio das normas e dos códigos que tor-

nam as linguagens instrumentos eficientes 

de registro e expressão, que podem ser com-

partilhados. Ler e escrever, hoje, são compe-

tências fundamentais a qualquer disciplina 

ou profissão. Ler, entre outras coisas, é in-

terpretar (atribuir sentido ou significado), e 

escrever, igualmente, é assumir uma autoria 

individual ou coletiva (tornar-se responsável 

por uma ação e suas conseqüências). 

II. “Construir e aplicar conceitos das várias áreas 

do conhecimento para a compreensão de 

fenômenos naturais, de processos histórico-

geográficos, da produção tecnológica e das 
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manifestações artísticas.” É o desenvolvi-

mento da linguagem que possibilita o ra-

ciocínio hipotético-dedutivo, indispensável 

à compreensão de fenômenos. Ler, nesse 

sentido, é um modo de compreender, isto é, 

de assimilar experiências ou conteúdos disci-

plinares (e modos de sua produção); escrever 

é expressar sua construção ou reconstrução 

com sentido, aluno por aluno. 

III. “Selecionar, organizar, relacionar, interpre-

tar dados e informações representados de 

diferentes formas, para tomar decisões e 

enfrentar situações-problema”. Ler implica 

também – além de empregar o raciocínio 

hipotético-dedutivo, que possibilita a com-

preensão de fenômenos – antecipar, de 

forma comprometida, a ação para intervir 

no fenômeno e resolver os problemas de-

correntes dele. Escrever, por sua vez, sig-

nifica dominar os muitos formatos que a 

solução do problema comporta. 

IV. “Relacionar informações, representadas 

em diferentes formas, e conhecimentos 

disponíveis em situações concretas, para 

construir argumentação consistente.” A 

leitura, aqui, sintetiza a capacidade de 

escutar, supor, informar-se, relacionar, 

comparar etc. A escrita permite dominar 

os códigos que expressam a defesa ou a 

reconstrução de argumentos – com liber-

dade, mas observando regras e assumin-

do responsabilidades. 

V. “Recorrer aos conhecimentos desenvolvi-

dos na escola para elaborar propostas de 

intervenção solidária na realidade, respei-

tando os valores humanos e considerando 

a diversidade sociocultural.” Ler, aqui, além 

de implicar em descrever e compreender, 

bem como em argumentar a respeito de 

um fenômeno, requer a antecipação de 

uma intervenção sobre ele, com tomada 

de decisões a partir de uma escala de valo-

res. Escrever é formular um plano para essa 

intervenção, levantar hipóteses sobre os 

meios mais eficientes para garantir resulta-

dos, a partir da escala de valores adotada. É 

no contexto da realização de projetos esco-

lares que os alunos aprendem a criticar, res-

peitar e propor projetos valiosos para toda a 

sociedade; por intermédio deles, aprendem 

a ler e escrever as coisas do mundo atual, 

relacionando ações locais com visão global, 

por meio de atuação solidária. 

VI. Articulação com o mundo do trabalho 

A contextualização tem como norte os 

dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases, as 

normas das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

que são obrigatórias, e as recomendações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que fo-

ram elaborados para o Ensino Médio mas são 

pertinentes para a educação básica como um 

todo, sobretudo para o segmento da 5ª série 

em diante. Para isso é preciso recuperar alguns 

tópicos desse conjunto legal e normativo. 
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Compreensão do significado das 
ciências, das letras e das artes

Compreender o sentido é reconhecer, 

apreender e partilhar a cultura que envolve as 

áreas de conhecimento, um conjunto de con-

ceitos, posturas, condutas, valores, enfoques, 

estilos de trabalho e modos de fazer que ca-

racterizam as várias ciências – exatas, sociais 

e humanas –, as artes – visuais, musicais, do 

movimento e outras –, a Matemática, as lín-

guas e outras áreas de expressão não-verbal.

Quando a LDB dispõe sobre esse objeti-

vo de compreensão do sentido está indicando 

que não se trata de formar especialistas nem 

profissionais. Especialistas e profissionais de-

vem, além de compreender o sentido, domi-

nar a estrutura conceitual e o estatuto episte-

mológico de suas especialidades – não é esse 

o caso dos alunos da educação básica. Como 

estão na escola, preparando-se para assumir 

plenamente sua cidadania, todos devem pas-

sar pela alfabetização científica, humanista, 

lingüística, artística e técnica, para que sua 

cidadania, além de ser um direito, tenha qua-

lidade. O aluno precisa constituir as compe-

tências para reconhecer, identificar e ter visão 

crítica daquilo que é próprio de uma área de 

conhecimento, e, a partir desse conhecimen-

to, avaliar a importância dessa área ou discipli-

na em sua vida e em seu trabalho. 

A lei dá um prazo generoso para que 

os alunos aprendam o “significado das  

ciências, das artes e das letras”: começa na 

educação infantil, prossegue nos anos do 

Ensino Fundamental e tem mais três anos 

no Ensino Médio. Durante mais de doze 

anos deverá haver tempo suficiente para al-

fabetizar-se nas ciências, nas humanidades e 

nas técnicas, entendendo seus enfoques 

e métodos mais importantes, seus pontos 

fortes e fracos, suas polêmicas, seus concei-

tos e, sobretudo, o modo como suas des-

cobertas influenciam a vida das pessoas e o 

desenvolvimento social e econômico. Para 

isso, é importante abordar, em cada ano 

ou nível da escola básica, a maneira como 

as diferentes áreas do currículo articulam a 

realidade e seus objetos de conhecimento 

específicos, a partir de questões como as 

exemplificadas a seguir. 

Que limitações e potenciais têm os enfo-

ques próprios das áreas?

Que práticas humanas, das mais simples 

às mais complexas, têm fundamento ou 

inspiração nessa ciência, arte ou área de 

conhecimento?

Quais as grandes polêmicas nas várias dis-

ciplinas ou áreas de conhecimento?

A relação entre teoria e prática em cada 
disciplina do currículo

A relação entre teoria e prática não 

envolve necessariamente algo observável 

ou manipulável, como um experimento de  
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laboratório ou a construção de um objeto.  

Tal relação pode acontecer ao se compreen-

der como a teoria se aplica em contextos reais 

ou simulados. Uma possibilidade de transpo-

sição didática é reproduzir a indagação de ori-

gem, a questão ou necessidade que levou à 

construção de um conhecimento – que já está 

dado e precisa ser apropriado e aplicado, não 

obrigatoriamente ser “descoberto” de novo. 

A lei determina corretamente que a re-

lação teoria e prática se dê em cada discipli-

na do currículo, uma vez que boa parte dos 

problemas de qualidade do ensino decorre da 

dificuldade em destacar a dimensão prática do 

conhecimento, tornando-o verbalista e abs-

trato. Por exemplo, a disciplina História é por 

vezes considerada teórica, mas nada é tão prá-

tico quanto entender a origem de uma cidade 

e as razões da configuração urbana. A Química 

é erroneamente considerada mais prática por 

envolver atividades de laboratório, manipula-

ção de substâncias e outras idiossincrasias, no 

entanto não existe nada mais teórico do que o 

estudo da tabela de elementos químicos. 

A mesma Química que emprega o nome 

dos elementos precisa ser um instrumento 

cognitivo para nos ajudar a entender e, se 

preciso, decidir pelo uso de alimentos com 

agrotóxicos ou conservantes. Tais questões 

não se restringem a especialistas ou cientistas. 

Não é preciso ser químico para ter de escolher 

o que se vai comer. A fim de sermos cidadãos 

plenos, devemos adquirir discernimento e co-

nhecimentos pertinentes para tomar decisões 

em diversos momentos, em relação à escolha 

de alimentos, uso da eletricidade, consumo 

de água, seleção dos programas de TV ou a 

escolha do candidato a um cargo político. 

As relações entre educação e tecnologia 

A educação tecnológica básica é uma 

das diretrizes que a LDB estabelece para orien-

tar o currículo do Ensino Médio. A lei ainda 

associa a “compreensão dos fundamentos 

científicos dos processos produtivos” com o 

relacionamento entre teoria e prática em cada 

disciplina do currículo. E insiste quando deta-

lha, entre as competências que o aluno deve 

demonstrar ao final da educação básica, o 

“domínio dos princípios científicos e tecnoló-

gicos que presidem a produção moderna”. 

A tecnologia comparece, portanto, no 

currículo da educação básica com duas acep-

ções complementares: a) como educação 

tecnológica básica; b) como compreensão 

dos fundamentos científicos e tecnológicos 

da produção. 

A primeira acepção refere-se à alfabeti-

zação tecnológica, que inclui aprender a lidar 

com computadores, mas vai além. Alfabetizar-

se tecnologicamente é entender as tecnologias 

da história humana como elementos da cultu-

ra, como parte das práticas sociais, culturais e 



“M
at

ér
ia

 li
ce

nc
ia

da
 e

xc
lu

si
va

m
en

te
 à

 S
ec

re
ta

ria
 d

a 
E

du
ca

çã
o 

do
 E

st
ad

o 
de

 S
ão

 P
au

lo
 

pa
ra

 u
so

 n
o 

si
te

 d
o 

pr
og

ra
m

a 
‘S

ão
 P

au
lo

 fa
z 

es
co

la
’. 

 
É

 e
st

rit
am

en
te

 v
ed

ad
a 

su
a 

re
pr

od
uç

ão
 p

ar
ci

al
 e

/o
u 

in
te

gr
al

 p
or

 te
rc

ei
ro

s”

Proposta Curricular do Estado de São Paulo

23

Apresentação

produtivas, que por sua vez são inseparáveis 

dos conhecimentos científicos, artísticos e lin-

güísticos que as fundamentam. A educação 

tecnológica básica tem o sentido de nos pre-

parar para viver e conviver em um mundo no 

qual a tecnologia está cada vez mais presente: 

no qual a tarja magnética, o celular, o código 

de barras e muitos recursos digitais se incorpo-

ram velozmente à vida das pessoas, qualquer 

que seja a sua condição socioeconômica. 

A segunda acepção, ou seja, a com-

preensão dos fundamentos científicos e tec-

nológicos da produção, faz da tecnologia a 

chave para relacionar o currículo ao mundo 

da produção de bens e serviços, ou seja, aos 

processos pelos quais a humanidade – e cada 

um de nós – produz os bens e serviços de que 

necessita para viver. Foi para manter-se fiel 

ao espírito da lei que as DCN introduziram a 

tecnologia em todas as áreas, tanto das DCN 

como dos PCN para o Ensino Médio, evitando 

a existência de disciplinas “tecnológicas” iso-

ladas e separadas dos conhecimentos que lhe 

servem de fundamento. 

A prioridade para o contexto do 
trabalho 

Se examinarmos o conjunto das reco-

mendações já analisadas, o trabalho enquanto 

produção de bens e serviços revela-se como a 

prática humana mais importante para conec-

tar os conteúdos do currículo com a realidade. 

Desde sua abertura, a LDB faz referência ao 

trabalho, juntamente com as práticas sociais, 

como elemento que vincula a educação básica 

à realidade, da Educação Infantil até o final do 

Ensino Médio. O vínculo com o trabalho carre-

ga vários sentidos, que é preciso explicitar. 

Do ponto de vista filosófico, expressa 

o valor e a importância do trabalho. À parte 

de qualquer implicação pedagógica relativa a 

currículos e definição de conteúdos, o valor do 

trabalho incide em toda a vida escolar: desde 

a valorização dos trabalhadores da escola e 

da família, até o respeito aos trabalhadores 

da comunidade, o conhecimento do trabalho 

como produtor da riqueza e o reconhecimento 

de que um dos fundamentos da desigualdade 

social é a remuneração injusta do trabalho. A 

valorização do trabalho é também uma críti-

ca ao bacharelismo ilustrado, que por muito 

tempo predominou nas escolas voltadas para 

as classes sociais privilegiadas. 

A implicação pedagógica desse prin-

cípio atribui um lugar de destaque para o 

trabalho humano, contextualizando os con-

teúdos curriculares sempre que for pertinen-

te, com os tratamentos adequados a cada 

caso. Nesse sentido, a relação entre teoria 

e prática em cada disciplina do currículo, 

como exige a lei, não pode deixar de incluir 

os tipos de trabalho e as carreiras profissio-

nais aos quais se aplicam os conhecimentos 

das áreas ou disciplinas curriculares. 
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Em síntese, a prioridade do trabalho 

na educação básica assume dois sentidos 

complementares: como valor, que imprime 

importância ao trabalho e cultiva o respei-

to que lhe é devido na sociedade, e como 

tema que perpassa os conteúdos curricula-

res, atribuindo sentido aos conhecimentos 

específicos das disciplinas.

O contexto do trabalho no Ensino Médio

A tradição de ensino academicista, des-

vinculado de qualquer preocupação com a 

prática, separou a formação geral e a forma-

ção profissional no Brasil. Durante décadas 

elas foram modalidades excludentes de ensi-

no. A tentativa da Lei 5692/1971 de unir as 

duas modalidades, profissionalizando todo o 

Ensino Médio, apenas descaracterizou a for-

mação geral, sem ganhos significativos para 

a profissional. 

Nos dias de hoje, essa separação já 

não se dá nos mesmos moldes, porque o 

mundo do trabalho passa por transforma-

ções profundas. À medida que a tecnologia 

vai substituindo os trabalhadores por autô-

matos na linha de montagem e nas tarefas 

de rotina, as competências para trabalhar 

em ilhas de produção, associar concepção 

e execução, resolver problemas e tomar de-

cisões tornam-se mais importantes do que 

conhecimentos e habilidades voltados para 

postos específicos de trabalho. 

A LDB adota uma perspectiva sintoni-

zada com essas mudanças na organização 

do trabalho ao recomendar a articulação 

entre educação básica e profissional, quan-

do afirma, entre as finalidades do Ensino 

Médio: “a preparação básica para o traba-

lho e a cidadania do educando, para conti-

nuar aprendendo, de modo a ser capaz de 

se adaptar com flexibilidade a novas con-

dições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores” (grifo nosso). A lei não recu-

pera a formação profissional para postos 

ou áreas específicas dentro da carga horá-

ria geral do Ensino Médio, como tentou fa-

zer a legislação anterior. Mas também não 

chancela o caráter inteiramente propedêu-

tico que esse ensino tem assumido na edu-

cação básica brasileira. Trata-se, portanto, 

de entender o que vem a ser a preparação 

básica para o trabalho. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio interpretaram essa 

perspectiva como uma preparação básica 

para o trabalho, abrindo a possibilidade de 

que os sistemas de ensino ou as escolas te-

nham ênfases curriculares diferentes, com 

autonomia para eleger as disciplinas especí-

ficas e suas respectivas cargas horárias den-

tro das três grandes áreas instituídas pelas 

DCN, desde que garantida a presença das 

três áreas. Essa abertura permite que esco-

las de Ensino Médio, a partir de um projeto 

pedagógico integrado com cursos de edu-
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cação profissional de nível técnico, atribuam 

mais tempo e atenção a disciplinas ou áreas 

disciplinares cujo estudo possa ser aprovei-

tado na educação profissional. 

Para as DCN, o que a lei denomina de 

preparação básica para o trabalho pode ser 

a aprendizagem de conteúdos disciplinares 

constituintes de competências básicas que 

sejam também pré-requisitos de formação 

profissional. Em muitos casos essa opção 

pouparia tempo de estudo para o jovem que 

precisa ingressar precocemente no mercado 

de trabalho. Para facilitar essa abertura, as Di-

retrizes Curriculares da Educação Profissional 

de Nível Técnico flexibilizaram a duração dos 

cursos profissionais desse nível, possibilitan-

do o aproveitamento de estudos já realizados 

ou mesmo exercício profissional prévio. Essas 

duas peças normativas criaram os mecanis-

mos pedagógicos que podem viabilizar o que 

foi estabelecido na LDB (lei 9394/1996) e de-

cretos posteriores. 

A preparação básica para o trabalho 

em determinada área profissional, portanto, 

pode ser realizada em disciplinas de for-

mação básica do Ensino Médio. As esco-

las, nesse caso, atribuiriam carga horária 

suficiente e tratamento pedagógico ade-

quado às áreas ou disciplinas que melhor 

preparassem seus alunos para o curso de 

educação profissional de nível técnico es-

colhido. Essa possibilidade fundamenta-se 

no pressuposto de que ênfases curricula-

res diferenciadas são equivalentes para a 

constituição das competências previstas na 

LDB, nas DCN para o Ensino Médio e na 

matriz de competências do Enem. 

Isso supõe um outro tipo de articulação 

entre currículos de formação geral e currículos 

de formação profissional, em que o primeiro 

encarrega-se das competências básicas, fun-

damentando a constituição das mesmas em 

conteúdos, áreas ou disciplinas afinadas com 

a formação profissional nesse ou em outro ní-

vel de escolarização. E supõe também que o 

tratamento oferecido às disciplinas do currí-

culo do Ensino Médio não seja apenas prope-

dêutico nem tampouco voltado estreitamente 

para o vestibular. 



“M
at

ér
ia

 li
ce

nc
ia

da
 e

xc
lu

si
va

m
en

te
 à

 S
ec

re
ta

ria
 d

a 
E

du
ca

çã
o 

do
 E

st
ad

o 
de

 S
ão

 P
au

lo
 

pa
ra

 u
so

 n
o 

si
te

 d
o 

pr
og

ra
m

a 
‘S

ão
 P

au
lo

 fa
z 

es
co

la
’. 

 
É

 e
st

rit
am

en
te

 v
ed

ad
a 

su
a 

re
pr

od
uç

ão
 p

ar
ci

al
 e

/o
u 

in
te

gr
al

 p
or

 te
rc

ei
ro

s”

Proposta Curricular do Estado de São Paulo

26

Área CNT

A área de Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias

1. A presença das Ciências 
da Natureza na sociedade 
contemporânea

As Ciências da Natureza estão presen-

tes sob muitas formas na cultura e na vida em 

sociedade, na investigação dos materiais, das 

substâncias, da vida e do cosmo. Do mesmo 

modo, elas se associam às técnicas, tomando 

parte em todos os setores de produção e de 

serviços: da agropecuária à medicina, da in-

dústria ao sistema financeiro, dos transportes 

à comunicação e informação, dos armamen-

tos bélicos aos aparelhos domésticos. Essa 

associação entre as ciências e as técnicas, 

que constitui a tecnologia, resultou nas vá-

rias revoluções industriais e integra todas as 

dimensões práticas da vida humana, como 

a extração e processamento de minérios, a 

produção de energia, a construção civil, a pro-

dução de alimentos, o envio de mensagens e 

o diagnóstico de enfermidades. 

O desenvolvimento científico-tecnoló-

gico tem sido tão rápido que certos proces-

sos e equipamentos podem tornar-se ob-

soletos em poucos anos. Essa corrida pela 

inovação transforma até mesmo algumas 

práticas sociais, como está acontecendo 

com a rápida expansão da telefonia móvel 

e da rede mundial de computadores. Por 

sua vez, as ciências também se beneficiam 

do desenvolvimento tecnológico nas suas 

investigações, como no lançamento em ór-

bita terrestre de um grande telescópio, ou 

na tomada e no processamento de dados 

científicos feitos em laboratórios, por equi-

pamentos informáticos. 

As Ciências da Natureza também 

têm dimensão filosófica, pois, ao interpre-

tar eventos da biosfera e compreender a 

evolução da vida, ou ao observar estrelas e 

galáxias e perceber a evolução do universo, 

elas permitem conjecturar sobre a origem 

e o sentido cósmicos – atividades que no 

passado eram prerrogativa do pensamento 

filosófico. Em contrapartida, para monitorar 

ou controlar o desenvolvimento científico-

tecnológico, ao investigar a intervenção 

humana na biosfera e eventualmente esta-

belecer seus limites, os instrumentos para 

essa investigação de sentido igualmente 

ético são também científico-tecnológicos. 

As ciências são, portanto, base conceitual 

para intervenções práticas que podem ser 

destrutivas – como na tecnologia bélica –, 

mas também promovem valores humanos 

ao fornecerem critérios para a percepção 

crítica e para a interpretação da realidade. 
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Finalmente, as ciências têm grande be-

leza, por ampliar a visão do mundo natural, 

ao mergulhar nos detalhes moleculares da 

base genética da vida ou ao revelar a periodici-

dade de caráter quântico das propriedades dos 

elementos químicos. O mesmo se dá em sua 

estética da simplicidade, em que umas poucas 

leis gerais valem para qualquer processo, como 

o princípio da conservação da energia que se 

aplica ao vôo de um colibri ou à emissão de luz 

por um átomo. Essa beleza das ciências, ainda 

que menos reconhecida, pode ser comparada 

à das artes, no sentido mesmo de fruição, pre-

cisamente pela associação da ciência ao senti-

do pragmático das tecnologias. 

Essa múltipla presença, a intensa produ-

ção e a divulgação de conhecimentos científicos 

e tecnológicos demanda de todos nós uma al-

fabetização científico-tecnológica. Por exemplo: 

para saber que uma água mineral de pH 4,5 

é ácida; para ler medidas de energia em quilo-

watt-hora, caloria, joule, e converter uma uni-

dade na outra; ou para entender argumentos a 

favor e contra a produção de grãos transgênicos 

demanda-se um domínio conceitual científico 

básico, mesmo em se tratando de informações 

usuais presentes em jornais diários, equipamen-

tos domésticos e embalagens de alimentos. 

Por isso tudo, jovens que concluem a 

educação de base, preparados para seu de-

senvolvimento e sua realização pessoal, devem 

saber se expressar e se comunicar com as lin-

guagens da ciência e fazer uso de seus conhe-

cimentos. Dessa forma, poderão compreender 

e se posicionar diante de questões gerais de 

sentido científico e tecnológico, e empreender 

ações diante de problemas pessoais ou sociais 

para os quais o domínio das ciências seja es-

sencial, como será detalhado a seguir. 

2. A aprendizagem na área das 
Ciências da Natureza na educação 
de base

Mais do que simples divisões do saber, 

as disciplinas em geral são campos de investi-

gação e de sistematização dos conhecimentos. 

Algumas delas são milenares, como a Filosofia, 

a História e a Física. Outras, como a Matemáti-

ca, reúnem campos igualmente antigos, como 

a Geometria e a Álgebra. Outras ainda, como 

a Biologia, são reuniões recentes de campos 

tradicionais, como a Botânica, a Zoologia e a 

História Natural, aos quais se somaram outros, 

mais contemporâneos, como a Genética. 

Nem sempre se estabelecem fronteiras 

nítidas entre as disciplinas. A Química, que 

surgiu há alguns séculos, apresenta interes-

ses comuns com a Física, como a constitui-

ção atômica da matéria, e outros em comum 

com a Biologia, como processos bioquímicos 

e o estudo das substâncias orgânicas. Todas 

as Ciências da Natureza fazem uso de instru-

mentais matemáticos em seus procedimentos 

de quantificação, análise e modelagem. 
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A reunião de certos conjuntos de 

disciplinas em áreas do conhecimento é 

decorrência natural das referidas frontei-

ras comuns. No nosso caso, é também um 

recurso de sentido pedagógico, para expli-

citar que a aprendizagem disciplinar não 

tem sentido autônomo, mas deve se dar 

em função dos interesses dos alunos, de 

sua formação geral. Nesse sentido, a área 

constitui uma pré-articulação de um siste-

ma mais amplo, o projeto pedagógico de 

escola, em que a proposta curricular orga-

niza e dá razões para a aprendizagem em 

geral, disciplinar ou não. 

O conjunto das Ciências da Natureza 

pode ser tomado como uma das áreas do 

conhecimento que organizam a aprendiza-

gem na educação básica, pois, ainda que di-

ferentes ciências, como a Biologia, a Física e 

a Química tenham certos objetos de estudo 

e métodos próprios, também têm em co-

mum conceitos, métodos e procedimentos, 

critérios de análise, de experimentação e de 

verificação. Além disso, elas compõem uma 

visão de mundo coerente, um acervo cultural 

articulado e reúnem linguagens essenciais, 

recursos e valores que se complementam 

para uma atuação prática e crítica na vida 

contemporânea. Com essa compreensão, 

vê-se que a articulação numa área permite 

compreender melhor o papel educacional da 

Biologia, da Física ou da Química, do que to-

mar cada disciplina isoladamente. 

Não se deve, assim, estranhar que da 

5a à 8a série do Ensino Fundamental as ciên-

cias estejam integradas na mesma disciplina 

escolar, englobando também as linguagens 

adequadas para cada faixa etária. Na 5ª e 

na 6ª série, a ênfase está colocada na re-

alidade mais imediata do aluno, com suas 

vivências e percepções pessoais, e também 

como tema para exercício do letramento 

propriamente dito e para o início da alfabe-

tização científico-tecnológica. 

Na 7ª e na 8ª série, a ênfase já se des-

loca para temáticas mais abrangentes e suas 

interpretações. Por isso, o corpo humano e 

seus sistemas, o ser humano como partícipe 

da biosfera, as tecnologias de uso cotidiano 

ou as primeiras percepções cósmicas da Ter-

ra no Universo devem ter tratamentos com-

patíveis com a maturidade em cada fase. 

Ao fim do Ensino Fundamental, já é 

possível identificar e qualificar as muitas 

tecnologias presentes na produção indus-

trial e energética, agropecuária e extrativa, 

nas comunicações, no processamento de in-

formações, nos serviços de saúde, nos bens 

de consumo, no monitoramento ambiental 

etc. Praticamente em todos os setores da 

vida em sociedade, dando-se o mesmo foco 

às questões globais, como a dos combus-

tíveis fósseis e dos renováveis, a defesa da 

biodiversidade ou o comprometimento dos 

mananciais de água. 
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Já no Ensino Médio, é possível ousar um 

maior aprofundamento conceitual da área de 

conhecimento nas três disciplinas científicas 

básicas – Biologia, Física e Química – , nas 

quais a especificidade temática e metodoló-

gica se explicita, permitindo, inclusive, uma 

organização curricular mais detalhada. Por 

exemplo, na constituição celular ou na inter-

dependência das espécies, em Biologia; nas 

ondas eletromagnéticas ou na relação traba-

lho-calor, na Física; e na dinâmica das reações 

ou nos compostos orgânicos, na Química, 

juntamente com as tecnologias às quais estão 

diretamente relacionados todos esses aspec-

tos disciplinares. Esse maior aprofundamento 

da disciplina não deve significar qualquer exa-

gero propedêutico, o que pode ser evitado 

quando se explicitam competências relaciona-

das ao conhecimento científico e aos contex-

tos reais, geralmente interdisciplinares. 

Voltando a pensar o projeto peda-

gógico escolar, a área do conhecimento de 

Ciências da Natureza tem importante inter-

face com a área das Ciências Humanas; por 

exemplo, os períodos históricos são pauta-

dos pelos conhecimentos técnicos e cientí-

ficos presentes nas atividades econômicas, 

assim como as trocas comerciais, as dispu-

tas internacionais e os domínios territoriais 

dependem do desenvolvimento das forças 

produtivas, estreitamente associadas aos 

conhecimentos científicos. Também alguns 

campos de investigação científica, como os 

da cosmologia e da evolução, como vimos, 

têm forte apelo e interesse filosófico. 

Da mesma forma, há uma ampla interfa-

ce com a área das linguagens e códigos, pois as 

Ciências da Natureza, de um lado, fazem uso 

de inúmeras linguagens e, de outro, constituem 

linguagens elas próprias. Hoje, não é sequer 

possível compreender muitas notícias sem que 

se entendam terminologias científicas como 

“materiais semicondutores”, “substâncias alca-

linas” e “grãos transgênicos”. Essa dimensão 

das ciências como linguagem precisa, assim, 

ser explicitada e trabalhada na sua aprendi-

zagem escolar, pois constituirá a qualificação 

mais continuamente exercida pelos educan-

dos ao longo de sua vida, qualquer que seja 

sua opção profissional e cultural. 

Enfim, a sociedade atual, diante de 

questões como a busca de modernização 

produtiva, cuidados com o ambiente natural, 

procura de novas fontes energéticas, escolha 

de padrões para as telecomunicações, precisa 

lançar mão das ciências como provedoras de 

linguagens, instrumentos e critérios. Por isso, 

a educação de base que se conclui no Ensino 

Médio deve promover conhecimento científi-

co e tecnológico para ser apreendido e domi-

nado pelos cidadãos como recurso seu, não 

“dos outros” sejam cientistas ou engenheiros, 

e utilizado como recurso de expressão, instru-

mento de julgamento, tomada de posição ou 

resolução de problemas em contextos reais. 
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Competências 
gerais Habilidades gerais e específicas

Representar.

Comunicar-se.

Conviver.

Ler e expressar-se 
 com textos, 
cifras, ícones, 
gráficos, tabelas e 
fórmulas.

Converter uma 
linguagem em 
outra.

Registrar 
medidas e 
observações.

Descrever 
situações.

Planejar e fazer 
entrevistas.

Sistematizar 
dados.

Elaborar 
relatórios.

Participar de 
reuniões.

Argumentar.

Trabalhar em 
grupo.

Investigar e intervir 
em situações reais.

Formular 
questões.

Realizar 
observações.

Selecionar 
variáveis.

Estabelecer 
relações.

Interpretar, 
propor e fazer 
experimentos. 

Fazer e verificar 
hipóteses.

Diagnosticar 
e enfrentar 
problemas, 
individualmente 
ou em equipe.

Essas expectativas de aprendizagem 

estão expressas na nossa Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), de 1996, em 

termos de grandes campos de competên-

cia, como o domínio “das formas contem-

porâneas de linguagem” ou “dos princí-

pios científico-tecnológicos que presidem 

a produção moderna”. Para atender a tal 

orientação, o ensino das Ciências da Natu-

reza deve buscar compor o desenvolvimen-

to da cultura científica com a promoção de 

competências mais gerais ou de habilida-

des mais específicas como as expressas no 

quadro seguinte: 
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Enfim, deve assegurar um tipo de ensi-

no das Ciências da Natureza de forma a ga-

rantir, na preparação dos jovens no Ensino 

Médio, uma efetiva apropriação das ciências 

como qualificação pessoal, não simplesmen-

te como ilustração cultural. 

Competências 
gerais Habilidades gerais e específicas

Estabelecer 
conexões e dar 
contexto.

Relacionar 
informações e 
processos com 
seus contextos 
e com diversas 
áreas de 
conhecimento. 

Identificar 
dimensões 
sociais, éticas 
e estéticas 
em questões 
técnicas e 
científicas.

Analisar o papel 
da ciência e 
da tecnologia 
no presente e 
ao longo da 
História
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A Matemática e as áreas do conhecimento

Em todas as épocas e em todas as 

culturas, a Matemática e a língua materna 

constituem dois componentes básicos dos 

currículos escolares. Tal fato era traduzido, 

em tempos antigos, pela caracterização da 

função tríplice da escola, como o lugar em 

que se aprenderia a “ler, escrever e contar” 

– o que significava, sinteticamente, uma du-

pla “alfabetização”: no universo das letras 

e no dos números. Naturalmente, há muito 

a “alfabetização” que se espera da escola 

teve sua ação ampliada para incorporar o 

interesse pelas múltiplas linguagens pre-

sentes na sociedade contemporânea, que 

se estendem para os universos das ciências 

e das tecnologias, particularmente no que 

se refere às tecnologias informáticas. 

Em decorrência de tais fatos, em 

organizações curriculares mais recentes, 

como nos Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (PCN), um mapeamento do conhe-

cimento a ser apresentado – de maneira 

tanto disciplinada quanto disciplinar – na 

escola, surgiram propostas de organização 

dos conteúdos em três grandes áreas: 

Linguagens, incluindo-se as línguas estran-

geiras, a Educação Física e as Artes, como 

diferentes formas de expressão;

Ciências Humanas, incluindo-se História, 

Geografia e, no caso do Ensino Médio, 

Filosofia;

Ciências Naturais e Matemática, uma 

grande área que no Ensino Médio inclui 

as disciplinas de Física, Química, Biologia 

e Matemática.

Sempre houve discussões acaloradas 

sobre a possibilidade de a Matemática ser 

incluída na área de Linguagens, o que fa-

ria sentido, sem dúvida. Afinal, juntamente 

com a Língua Materna, a Matemática com-

põe o par de sistemas simbólicos funda-

mentais para a representação da realidade, 

para a expressão de si e compreensão do 

outro, para a leitura, em sentido amplo, de 

textos e do mundo dos fenômenos. 

Entretanto, na organização final dos 

documentos que integram os PCN, preva-

leceu a proximidade com as Ciências Na-

turais. Isso também faz sentido, pois estas 

encontram na Matemática uma lingua-

gem especialmente apropriada, desde as 

origens da Ciência moderna, com Galileu, 

até Descartes, com seu sonho de expres-

são de todo conhecimento confiável na 

linguagem matemática. 
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No Estado de São Paulo, nas propostas 

curriculares elaboradas a partir de 1986 e em 

vigor até o presente momento, a Matemática 

era apresentada como uma área específica. 

Tais propostas constituíram um esforço expres-

sivo, e em alguns sentidos pioneiro, na busca 

de uma aproximação entre os conteúdos es-

colares e o universo da cultura, especialmente 

no que tange às contextualizações e à busca 

de uma instrumentação crítica para o mundo 

do trabalho. Essa rica herança pedagógica so-

breviveu a uma avalanche de novidades passa-

geiras e serve agora de ponto de partida para 

que, incorporadas as necessárias atualizações, 

novos passos sejam dados para sua efetivação 

nas práticas escolares. Particularmente no que 

tange às áreas em que se organiza, a nova 

proposta inspirou-se na anterior, mantendo a 

área de Matemática como um terreno espe-

cífico, distinto tanto das Linguagens quanto 

das Ciências Naturais. 

Por que uma área específica  
para a Matemática? 

Três são as razões principais desta op-

ção. Em primeiro lugar, destaca-se o fato de 

que uma parte da especificidade da Mate-

mática resulta esmaecida quando ela é agre-

gada seja ao grupo das linguagens em sen-

tido amplo, ou seja, ao grupo das ciências. 

A Matemática compõe com a Língua Ma-

terna um par fundamental, mas de caráter 

complementar: é impossível reduzir um dos 

sistemas simbólicos ao outro. Se uma língua 

se aproximar demasiadamente do modo de 

operar da Matemática, resultará empobre-

cida, e o mesmo poderia ocorrer com um 

texto matemático que assumisse a ambiva-

lência, apropriada apenas à expressão lingü-

ística. A multiplicidade de sentidos em um 

mesmo elemento simbólico ou combinação 

de elementos é própria da língua natural e 

é intencionalmente controlada na expressão 

matemática. A busca da expressão precisa é 

inerente na Matemática, mas pode empo-

brecer o uso natural da língua. Não que esta 

não possa ser precisa: ela o é exemplarmen-

te, como bem revela um texto poético, em 

que uma palavra não pode ser substituída 

por um sinônimo sem desmontar o poema. 

Mas existe uma diferença fundamental, irre-

dutível, entre a precisão na Língua e a preci-

são na Matemática.

Em segundo lugar, a incorporação da 

Matemática à área de Ciências pode dis-

torcer o fato de que a Matemática, mesmo 

oferecendo uma linguagem especialmente 

importante e adequada para a expressão 

científica, constitui um conhecimento espe-

cífico da educação básica. Tal conhecimen-

to inclui um universo próprio muito rico de 

objetos, instrumentos e interesses, funda-

mentais tanto para as chamadas Ciências 

Naturais quanto para as Ciências Humanas, 

e ainda para as Linguagens em sentido am-

plo. A inclusão da Matemática na área de 
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Ciências teve o efeito salutar, no caso dos 

PCN, de minimizar o risco de que o conteúdo 

matemático fosse concebido como um fim 

em si mesmo, enfatizando sua condição 

instrumental. Entretanto, a partir da conso-

lidação da idéia de competências, apresen-

tada pelo Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), tal risco deixou de existir e explicita-

se com nitidez o que já era apresentado 

tacitamente em propostas anteriores: todos 

os conteúdos disciplinares, nas diversas áre-

as, são meios para a formação dos alunos 

como cidadãos e como pessoas. As disci-

plinas são imprescindíveis e fundamentais, 

mas o foco permanente da ação educacio-

nal deve situar-se no desenvolvimento das 

competências pessoais dos alunos. 

Em terceiro lugar, o tratamento da Ma-

temática como área específica pode facilitar a 

incorporação crítica dos inúmeros recursos tec-

nológicos de que dispomos para a representa-

ção de dados e o tratamento das informações, 

na busca da transformação de informação em 

conhecimento. De fato, caso se pretendesse 

caracterizar um novo Trivium (grupo de dis-

ciplinas constituído por Lógica, Gramática e 

Retórica), mais consentâneo com as caracte-

rísticas da sociedade contemporânea, certa-

mente pareceria mais justo incluir a Língua, 

a Matemática e a Informática. E, ainda que 

os computadores sejam hoje instrumentos ab-

solutamente imprescindíveis para jornalistas e 

escritores em geral, é no terreno da Matemáti-

ca que se abrem as mais naturais e promissoras 

possibilidades de assimilação dos inúmeros re-

cursos que as tecnologias informáticas podem 

oferecer no terreno da Educação.

Insistimos, no entanto, no fato de que 

a apresentação da Matemática como uma 

área específica não pretende amplificar suas 

supostas peculiaridades nem caracterizá-la 

como um tema excessivamente especializa-

do ou relevante. Visa apenas a uma explora-

ção mais adequada de suas possibilidades de 

servir às outras áreas, na ingente tarefa de 

transformar a informação em conhecimento 

em sentido amplo, em todas as suas formas 

de manifestação.
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A área de Ciências Humanas 
e suas Tecnologias

“Cabe às futuras gerações construir uma 

nova coerência que incorpore tanto os 

valores humanos quanto a ciência, algo 

que ponha fim às profecias quanto ao 

‘fim da ciência’, ‘fim da história’ ou até 

quanto ao advento da pós-humanidade”. 

(Ilya Prygogine, “Carta para as futuras 

gerações”, Caderno Mais, Folha de 
S.Paulo, 30/01/2000).

A expressão “Ciências Humanas e suas 

Tecnologias” leva-nos a uma reflexão inicial 

sobre sua inserção no campo dos conheci-

mentos a serem oferecidos, atualmente, no 

conjunto da educação básica.

Embora toda ciência seja indiscutivelmen-

te humana, por resultar da acumulação cultural 

gerada por diferentes sociedades, em diferentes 

tempos e espaços, o estudo das denominadas 

“humanidades” remonta às artes liberais anti-

gas, notadamente ao estudo das artes, línguas 

e literaturas clássicas. Na Idade Média, a tradi-

ção cristã acentuou a distinção entre a literatura 

sacra e a profana, evidenciando o caráter laico 

das humanidades, e em seguida o Renascimen-

to perpetuou esta condição, enfatizando a ne-

cessidade de um arcabouço de conhecimentos 

acerca dos estudos sobre o humano e sua con-

dição moral. Para Chervel & Compère (1999), 

esta tradição formou um indivíduo que, do ho-

mem honesto das idades clássicas ao homem 

cultivado da época contemporânea, adquiriu 

gosto, senso crítico, capacidade de julgamento 

pessoal e desenvolveu a arte de se exprimir oral-

mente ou por escrito. Portanto, o estudo das 

Humanidades, até o século XIX, foi responsável 

pela formação do “cristão dos colégios jesuítas, 

do cidadão das Luzes e do republicano dos li-

ceus modernos”. 

Na primeira metade do século XX, as 

Ciências Humanas consolidaram-se como 

conhecimento científico, a partir das contri-

buições da fenomenologia, do estruturalismo 

e do marxismo; porém, o ensino das Huma-

nidades, como corpo curricular tradicional e 

enciclopedista, dirigido à formação das elites, 

somente apresentou mudanças significativas 

nas três últimas décadas do século passado, 

como resultado das grandes transformações 

socioeconômicas, políticas e tecnológicas. 

Para Mello (1998), na área de Ciências 

Humanas, destacam-se as competências re-

lacionadas à apropriação dos conhecimentos 

dessas ciências com suas particularidades me-

todológicas, nas quais o exercício da indução 

é de importância crucial. A autora propõe, 

também, que o ensino de Ciências Humanas 

deve desenvolver a compreensão do signifi-
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cado de identidade, da sociedade e da cul-

tura, que configuram os campos de conheci-

mentos das Ciências Humanas, incluindo, de 

modo significativo, os estudos necessários ao 

exercício da cidadania. 

Na atualidade, a área de Ciências Hu-

manas compreende conhecimentos produzi-

dos por vários campos de pesquisa: História, 

Geografia, Filosofia, Sociologia e Psicologia, 

além de outros como Política, Antropologia 

e Economia, que têm por objetivo o estudo 

dos seres humanos em suas múltiplas rela-

ções, fundamentado por meio da articulação 

entre estes diversos saberes. Neste sentido, a 

produção científica, acelerada pela sociedade 

tecnológica, tem colocado em debate uma 

gama variada de novas questões de natureza 

ética, cultural e política, que necessitam emer-

gir como objeto de análise das disciplinas que 

compõem as Ciências Humanas. Portanto, o 

caráter interdisciplinar desta área corrobora 

a necessidade de se utilizar o seu acervo de 

conhecimentos para auxiliar os jovens estu-

dantes a compreender as questões que os 

afetam, bem como a tomar as decisões neste 

início de século. Desta forma, ao integrar os 

campos disciplinares, o conjunto dessas ciên-

cias contribui para uma formação que permita 

ao jovem estudante compreender as relações 

entre sociedades diferentes; analisar os inú-

meros problemas da sociedade em que vive e 

as diversas formas de relação entre homem e 

natureza, refletindo sobre as inúmeras ações 

e contradições da sociedade em relação a si 

própria e ao ambiente.
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A área de Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias

A área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias compreende um conjunto de dis-

ciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangei-

ra Moderna (LEM), Arte e Educação Física, no 

Ensino Fundamental e no Médio. Para a área, 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (PCN 2006), a linguagem é a capacidade 

humana de articular significados coletivos em 

sistemas arbitrários de representação, que são 

compartilhados e que variam de acordo com 

as necessidades e experiências da vida em so-

ciedade. A principal razão de qualquer ato de 

linguagem é a produção de sentido.

Mais do que objetos de conhecimento, 

as linguagens são meios para o conhecimen-

to. O homem conhece o mundo através de 

suas linguagens, de seus símbolos. À medida 

que ele se torna mais competente nas dife-

rentes linguagens, torna-se mais capaz de co-

nhecer a si mesmo, assim como a sua cultura 

e o mundo em que vive.

Nesta perspectiva, trabalha-se, em pri-

meiro lugar, com a construção do conheci-

mento: conhecimento lingüístico, musical, 

corporal; conhecimento gestual; conheci-

mento das imagens, do espaço e das formas. 

Assim, propõe-se uma mudança profunda na 

maneira como as disciplinas da área devem 

ser examinadas e ensinadas. O conhecimento 

de natureza enciclopédica, sem significação 

prática, é substituído por conteúdos e ativi-

dades que possibilitam não só a interação do 

aluno com sua sociedade e o meio ambien-

te, mas também o aumento do seu poder 

como cidadão, propiciando maior acesso às 

informações e melhores possibilidades de in-

terpretação das informações nos contextos 

sociais em que são apresentadas. 

Com tal mudança, a experiência escolar 

transforma-se em uma vivência que permite ao 

aluno compreender as diferentes linguagens e 

usá-las como meios de organização da realida-

de, nelas constituindo significados, em um pro-

cesso centrado nas dimensões comunicativas 

da expressão, da informação e da argumen-

tação. Esse processo exige que o aluno anali-

se, interprete e utilize os recursos expressivos 

da linguagem, relacionando textos com seus 

contextos, confrontando opiniões e pontos de 

vista e respeitando as diferentes manifestações 

da linguagem utilizada por diversos grupos so-

ciais, em suas esfera de socialização.

Utilizar-se da linguagem é saber colocar-

se como protagonista do processo de produção/

recepção. É também entender os princípios das 

tecnologias da comunicação e da informação, 

associando-os aos conhecimentos científicos e 

às outras linguagens, que lhes dão suporte.
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O ser humano é um ser de linguagens, 

as quais são tanto meios de produção da 

cultura quanto parte fundamental da cultura 

humana. Por cultura entendemos a urdidura 

de muitos fios que se interligam constante-

mente e que respondem às diferentes formas 

com que nos relacionamos com as coisas de 

nosso mundo, com os outros seres huma-

nos e com os objetos e as práticas materiais 

de nossa vida. Cultura é, assim, uma trama 

tecida por um longo processo acumulativo 

que reflete conhecimentos originados da 

relação dos indivíduos com as diferentes 

coisas do mundo. 

Somos herdeiros de um longo processo 

acumulativo que constantemente se amplia e 

renova sem anular a sua história, refletindo, 

dessa forma, o conhecimento e a experiên-

cia adquiridos pelas gerações anteriores. É a 

manipulação adequada e criativa desse patri-

mônio cultural que possibilita as inovações e 

as invenções humanas e o contínuo caminhar 

da sociedade.

Como manifestações culturais, a Lite- 

ratura e a Arte não devem ser reduzidas 

a meras listagens de escolas, autores e 

suas características. O ensino de Arte não 

pode equivaler nem ao conhecimento his-

tórico nem à mera aquisição de repertório, 

e muito menos a um fazer por fazer, es-

pontaneísta, desvinculado da reflexão e do 

tratamento da informação. No ensino das 

diversas linguagens artísticas, não se pode 

mais abandonar quer o eixo da produção 

(eixo poético), quer o da recepção (eixo es-

tético), quer o da crítica.

Da mesma maneira, a Educação Físi-

ca compreende o sujeito mergulhado em 

diferentes realidades culturais, nas quais 

estão indissociados corpo, movimento e 

intencionalidade. Ela não se reduz mais ao 

condicionamento físico e ao esporte, quan-

do praticados de maneira inconsciente ou 

mecânica. O aluno do Ensino Fundamen-

tal e do Médio deve não só vivenciar, expe-

rimentar, valorizar, apreciar e aproveitar os 

benefícios advindos da cultura do movimen-

to, mas também perceber e compreender os 

sentidos e significados das suas diversas ma-

nifestações na sociedade contemporânea.

Em relação à disciplina de Língua Es-

trangeira Moderna (LEM), importa cons-

truir um conhecimento sistêmico sobre a 

organização textual e sobre como e quan-

do utilizar a linguagem em situações de 

comunicação. A consciência lingüística e 

a consciência crítica dos usos da língua 

estrangeira devem possibilitar o acesso a 

bens culturais da humanidade. 

Assim, não só o estudo da língua ma-

terna mas também o das LEM são excelentes 

meios para sensibilizar os alunos para os me-

canismos de poder associados a uma língua.
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No ensino das disciplinas da área, 

deve-se levar em conta, em primeiro lugar, 

que os alunos se apropriam mais facilmen-

te do conhecimento quando ele é contex-

tualizado, ou seja, quando faz sentido den-

tro de um encadeamento de informações, 

conceitos e atividades. Dados, informa-

ções, idéias e teorias não podem ser apre-

sentados de maneira estanque, separados 

de suas condições de produção, do tipo de 

sociedade em que são gerados e recebidos, 

de sua relação com outros conhecimentos. 

Do nosso ponto de vista, a contextualização 

pode se dar em três níveis:

A contextualização sincrônica, que 

ocorre num mesmo tempo, analisa o obje-

to em relação à época e à sociedade que 

o gerou. Quais foram as condições e as ra-

zões da sua produção? De que maneira ele 

foi recebido em sua época? Como se deu 

o acesso a ele? Quais as condições sociais, 

econômicas e culturais da sua produção 

e recepção? Como um mesmo objeto foi 

apropriado por grupos sociais diferentes?

A contextualização diacrônica, que 

ocorre através do tempo, considera o objeto 

cultural no eixo do tempo. De que maneira 

aquela obra, aquela idéia, aquela teoria, se 

inscreve na História da Cultura, da Arte e das 

Idéias? Como ela foi apropriada por outros 

autores em períodos posteriores? De que ma-

neira ela se apropriou de objetos culturais de 

épocas anteriores a ela própria?

A contextualização interativa permite 

relacionar o texto com o universo específico do 

leitor: como esse texto é visto hoje? Que tipo 

de interesse ele ainda desperta? Que caracte-

rísticas desse objeto fazem com que ele ainda 

seja estudado, apreciado ou valorizado?

A questão da contextualização remete-

nos à reflexão sobre a intertextualidade e a 

interdisciplinaridade. De que maneira cada 

objeto cultural se relaciona com outros obje-

tos culturais? Como uma mesma idéia, um 

mesmo sentimento, uma mesma informação 

são tratados pelas diferentes linguagens? 

Aqui nos interessam, por exemplo, as novas 

tecnologias de informação, o hipertexto, os 

CD-ROMs e as páginas da internet, mas tam-

bém outras expressões artísticas, como a pin-

tura, a escultura, a fotografia etc.

A construção do conhecimento huma-

no e o desenvolvimento das artes, da ciência, 

da filosofia e da religião foram possíveis gra-

ças à linguagem, que permeia a construção de 

todas as atividades do homem. Não apenas a 

representação do mundo, da realidade física e 

social, mas também a formação da consciên-

cia individual e a regulação dos pensamentos 

e da ação – próprios ou alheios – ocorrem na 

e pela linguagem.
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Proposta Curricular do Estado de São Paulo para a 

disciplina de Língua Estrangeira Moderna (LEM)

Concepção da disciplina

No contexto da educação regular, a 

disciplina Língua Estrangeira Moderna (LEM) 

contribui decisivamente para a formação 

mais ampla do indivíduo, visto que possibi-

lita o contato do educando com outros mo-

dos de sentir, viver e expressar-se. Assim, é 

fundamental que o ensino da língua estran-

geira contribua para a construção de sua 

competência discursiva, o que é possível se 

optamos por uma perspectiva pluricêntrica 

que considere a diversidade lingüística dos 

diferentes povos falantes do idioma objeto 

de estudo, assim como os conhecimentos 

e experiências do educando em língua ma-

terna. Vale lembrar que cada indivíduo, ao 

longo de sua vida, torna-se membro de di-

ferentes comunidades discursivas, ou seja, 

estabelece relações mediadas pela lingua-

gem, com diferentes grupos sociais. 

São essas experiências, em língua ma-

terna e em línguas estrangeiras, que defi-

nem a sua identidade lingüística e cultural. 

Promover no ambiente educacional uma re-

flexão sobre essas experiências pode consti-

tuir-se num fecundo instrumento para a sua 

formação humana e cidadã. 

O ensino de língua estrangeira 
no contexto escolar: um breve 
histórico e as orientações 
metodológicas 

A inclusão do ensino de LEM nas esco-

las brasileiras ocorreu, oficialmente, em 1855 

quando se implementou, no currículo das es-

colas secundárias, a oferta de francês, inglês e 

alemão, em caráter obrigatório, e de italiano, 

em caráter facultativo. Desde então, tanto a 

presença quanto o papel da LEM como com-

ponentes curriculares passaram por mudan-

ças significativas. 

Nessa trajetória de um século e meio, 

duas foram as principais orientações metodo-

lógicas para o trabalho com esse componente 

curricular: a orientação de ênfase estruturalis-

ta e a de ênfase comunicativa. Para que pos-

samos compreender as principais mudanças 

que as orientações atuais propõem, apresen-

tamos um breve resumo das características 

fundamentais das orientacões anteriores:

A primeira – a orientação de ênfase 

estruturalista – tem como palavra-chave o 

SABER. Assim, o conhecimento da língua 

enquanto sistema de regras esteve em 

Ensino Fundamental – Ciclo II e Ensino Médio
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primeiro plano. Nesse sentido, os conteú-

dos relacionados à descrição da estrutura 

da língua constituíam os eixos organizati-

vos do currículo, confinando o estudo do 

léxico a mero objeto para o preenchimen-

to de lacunas das estruturas estudadas. 

Textos, quando trabalhados, eram vistos 

como coletâneas de frases em que havia 

o predomínio da estrutura gramatical em 

estudo. Explicitações de regras, tais como 

a formação de tempos verbais, seguidas 

de exercícios de aplicação das regras, no 

geral, descontextualizados, eram procedi-

mentos trabalhados à exaustão. 

A segunda – a orientação de ênfase 

comunicativa – tem como palavra-chave o 

FAZER. Nela, a língua em uso estava em 

primeiro plano. As funções comunicativas, 

tais como: cumprimentar, trocar informa-

ções pessoais, perguntar e responder sobre 

acontecimentos temporalmente identifica-

dos, tornaram-se o eixo organizativo do 

currículo. Essas funções buscavam, em úl-

tima instância, uma teatralização da vida, 

como se todas as realizações comunicati-

vas estivessem previstas e fossem passíveis 

de reprodução. Além disso, a ênfase comu-

nicativa, apesar de propor o trabalho com 

as quatro habilidades – ler, falar, ouvir e 

escrever – colocava a prática oral e o de-

senvolvimento da fluência no centro das 

atenções, tratando as demais habilidades 

como instâncias de prática complementar 

aos conteúdos apresentados e praticados 

oralmente. Essa é a ênfase que marca a 

Proposta Curricular da SEE, de 1988.

Na sociedade contemporânea, os avan-

ços dos estudos da linguagem e também os 

avanços tecnológicos que ampliaram as pos-

sibilidades de intercâmbios pessoais, comer-

ciais e culturais, contribuíram para a criação 

de formas e canais de comunicação que di-

luíram os limites entre oralidade e escrita, 

ganhando dimensões inimagináveis nos últi-

mos tempos. 

Desse modo, a ênfase comunicativa 

que, na prática, mal se instalou nas esco-

las, ou, quando muito, ficou reduzida ao 

ensino de algumas funções comunicativas, 

fortemente influenciada pelo estruturalis-

mo, cede, atualmente, espaço para uma 

terceira orientação que enfatiza os letra-

mentos múltiplos.  

Pode-se afirmar que as ênfases estru-

turalista e comunicativa confrontavam-se 

em idéias e conceitos. Já a orientação base-

ada no letramento sustenta-se nas relações 

existentes entre esses princípios – saber e 

fazer –  em múltiplas linguagens e gêne-

ros discursivos propiciando na construção 

de uma visão de ensino de línguas que seja 

capaz de promover autonomia intelectual e 

maior capacidade de reflexão dos aprendi-

zes, contribuindo decisivamente para a for-

mação cidadã dos educandos. O quadro a 

seguir procura ilustrar essas tendências. 
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Orientação 
de ênfase 

estruturalista

Orientação 
de ênfase 

comunicativa

Orientação 
de ênfase no 
letramento 

Saber

Sistema lingüístico 

Ampliação do repertório 
de estruturas gramaticais 
analisadas em textos 
escritos

Padrões prescritivos com 
base na linguagem verbal 
escrita 

Fazer 

 Língua em uso

Funções comunicativas 

Ampliação do repertório 
de práticas orais por 
meio de diálogos 

Padrões de 
comunicabilidade com 
base na oralidade

Fazer e refletir sobre o 
fazer com as ferramentas 
do pensar 

Relações entre forma e uso 

Ampliação do repertório 
de práticas de leitura com 
base nas relações entre 
oralidade e escrita

Padrões de adequação com 
base  no conhecimento das  
convenções de diferentes 
modalidades e gêneros 
textuais (orais e escritos)

A orientação atual pressupõe uma al-

teração significativa no conceito de conteú-

do em LEM. Não se trata mais de privilegiar 

a gramática ou as funções comunicativas, 

mas de promover o conhecimento e o reco-

nhecimento de si e do outro, traduzido em 

diferentes formas de interpretação do mun-

do, concretizadas nas atividades de produção 

oral e escrita, desenvolvidas em cada uma das 

etapas da escolarização.

Ao se optar por essa nova orientação, con-

segue-se estabelecer relativa continuidade entre 

o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, nem 

sempre presente na organização dos conteúdos 

oferecidos ao longo de cada uma dessas etapas.

No Ensino Fundamental, os alunos pas-

sam por significativos processos de mudança. 

O primeiro deles ocorre já no início dessa eta-

pa, quando o número de disciplinas no currícu-

lo aumenta e o tempo (e, também, a atenção!) 

dedicado a cada uma delas torna-se bastante 

fragmentado. Assim, a capacidade de planejar, 

organizar e monitorar a própria aprendizagem 

por meio do engajamento em projetos que cul-

minem na produção de objetos concretos me-

rece especial atenção. Desse modo, é possível 

promover tanto o engajamento em práticas de 

leitura e escrita mediadas pela oralidade quanto 

a construção da autonomia necessária para que 

o aluno desenvolva sua capacidade de aprender 

a aprender uma língua estrangeira. 

Traduzido e adaptado de KERN (2000: 304)
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Já no Ensino Médio, os alunos, mais 

maduros afetiva, cognitiva e metacognitiva-

mente, devem ter a oportunidade de utilizar 

e aprofundar, em situações que propiciem 

o exercício da reflexão crítica, conhecimen-

tos construídos anteriormente. Além disso, 

nessa etapa da escolarização, os alunos 

se encontram em uma fase de tomada de 

decisão em relação a seu futuro profissio-

nal, seja mediante o ingresso no mundo 

do trabalho durante ou logo após o Ensi-

no Médio ou mediante o ingresso em um 

curso universitário que determinará sua 

formação profissional. Assim, tanto as es-

colhas metodológicas quanto a escolha de 

conteúdos a serem abordados nesse seg-

mento devem dar visibilidade ao diálogo 

entre o conhecimento escolar, sua formação 

como cidadão e suas relações com o mundo 

do trabalho, ampliando sua afinidade com 

os saberes para além das antigas perspecti-

vas reducionistas que se limitavam apenas à 

preparação do educando para o mercado de 

trabalho ou para o ensino superior.
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Língua Estrangeira Moderna

Proposta Curricular para LEM – Língua Inglesa
Ensino Fundamental – Ciclo II

5ª Série
Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de estruturas 

1º Bimestre 2º Bimestre

Primeiros contatos

Cumprimentos e despedidas

Identificação pessoal: nome, idade, 
endereço e telefone

Números em língua inglesa

Gêneros para leitura e escrita

Fichas de cadastro e formulários 
(identificação de dados)

Produção: cartão de identificação escolar

As línguas estrangeiras em nosso entorno

Reconhecimento de palavras estrangeiras 
em nomes de lugares, marcas de produtos, 
equipamentos, jogos, internet etc

Análise de palavras estrangeiras presentes 
no cotidiano, sua origem e adaptação em 
língua materna

Gêneros para leitura e escrita

Leitura de portadores de textos impressos 
que tenham palavras estrangeiras 
(camisetas, embalagens, manuais, cartões 
de jogos)

Produção: pôsteres sobre a presença da 
língua inglesa no cotidiano

3º Bimestre 4º Bimestre

Descrição da escola 
Denominação de objetos (caneta, lápis, 
mochila) e móveis escolares (carteira, 
cadeira, lousa)

Denominação dos espaços da escola (sala 
dos professores, sala de aula, biblioteca) e 
dos profissionais que nela atuam (inspetor, 
secretária, diretor, professor)

Gêneros para leitura e escrita

Descrições de espaços escolares, de 
organograma de escola, de plantas de 
fachadas ou outros espaços de escola

Produção: cartaz com ilustração de espaços 
da escola e da sala de aula com seqüência de 
nomes escritos e eventual proposta de reor-
ganização do espaço

Diferentes moradias
Denominação de diferentes tipos de moradia

Relação entre ilustração e descrição de 
diferentes tipos de moradia

Denominação de espaços de uma casa e 
dos itens de mobília mais comuns

Adjetivos usados para descrever casas e 
seus espaços

Gêneros para leitura e escrita

Descrições de diferentes moradias, de 
plantas baixas de empreendimentos 
imobiliários etc

Produção: planta baixa de uma casa contendo 
itens de mobília, com os cômodos e móveis 
identificados
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6ª Série Aquisição de repertório lexical e reconhecimento de 
estruturas gramaticais

1º Bimestre 2º Bimestre

O bairro
Denominação em língua inglesa dos espaços 
comerciais e comunitários que estão 
nos arredores da escola (banco, padaria, 
supermercado, farmácia)

Relação entre espaços comerciais, sua 
função e as ações que neles ocorrem 
tipicamente

Verbos de ação

Tempo verbal: presente

There is /there are
Gêneros para leitura e escrita

Descrições de diferentes espaços comerciais e 
comunitários, sua função e as ações que neles 
ocorrem em folhetos, guias de bairro etc

Produção: descrição de diferentes espaços 
comerciais e comunitários do bairro, sua 
função e as ações que neles ocorrem, com 
apontamentos de intervenções para a 
melhoria da qualidade de vida

A língua inglesa e os esportes
Denominação das diferentes modalidades 
de esportes

Reconhecimento de palavras inglesas ou de 
origem inglesa usadas em língua materna 
em diferentes modalidades esportivas

Relação entre modalidades esportivas e 
atividades praticadas pelos atletas (ações)

Tempo verbal: presente contínuo e presente 
simples

Verbo modal can (para expressar 
habilidades)

Denominação de países e nacionalidades

Gêneros para leitura e escrita
Leitura de descrições de modalidades 
esportivas presentes em suportes como o 
jornal e sítios da internet

Produção: Cartão de identificação de um 
esportista ou de um esporte

3º Bimestre 4º Bimestre

Entretenimento 
Denominação dos espaços de lazer da 
cidade (parques, museus, cinemas)
Espaços de lazer e as atividades que neles 
se pode praticar (o que fazer e onde)
Identificação de informações específicas, 
sobre os espaços de lazer, como horários  
de funcionamento, localização, tarifas etc
Retomada: there + be / can / presente

Gêneros para leitura e escrita
Folhetos ou páginas da internet ou revistas, 
produzidos em língua inglesa, para turistas 
que visitam São Paulo ou Brasil

Produção: folheto ilustrado sobre uma opção 
de lazer na cidade ou no bairro

Meu perfil, minhas preferências 
Denominação de diferentes atividades 
de lazer (cinema, leitura, música etc.) 
praticadas e apreciadas

Tempo verbal: presente (em foco: formas 
interrogativa e negativa)

Gêneros para leitura e escrita
Entrevistas e perfis de pessoas que buscam 
amizades e participam em comunidades 
virtuais

Produção: perfil individual, em língua  
inglesa, em que constem informações  
pessoais (retomada da 5ª série) e preferências
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7ª Série
Ampliação de repertório lexical e conhecimento gramatical em uso

1º Bimestre 2º Bimestre

Comemorações ao redor do mundo
Reconhecimento de comemorações (dia 
dos namorados, ano novo, independência) 
que ocorrem em datas e de modos 
diferentes em diferentes países e culturas

Localização de nomes de países em mapas

Localização de informações explícitas  
em textos informativos sobre o tema  
em estudo

Tempos verbais: presente (retomada)  
e passado

Datas

Retomada: nomes de países e 
nacionalidades em língua inglesa

Gêneros para leitura e escrita 
Textos informativos de datas 
comemorativas, calendários de eventos, 
mapas etc. (localização de informações 
explícitas)

Produção: pôster com texto informativo em 
língua inglesa sobre uma data comemorativa

“A day in the life of ...”: rotinas de jovens  
em lugares diferentes do mundo

Verbos de ação (retomada)

Tempo verbal: presente (retomada)

Advérbios de tempo, freqüência, lugar e 
modo

Gêneros para leitura e escrita
Depoimentos, e-mails, diários etc., sobre 
rotina

Leitura de gráficos, análise de dados 
obtidos em levantamentos e pesquisas 
sobre o cotidiano e as preferências 
de jovens (localização de informações 
explícitas em textos informativos e 
descritivos)

Produção: coletânea com e-mails ou cartas 
produzidos pelos alunos para correspondência 
com epals ou penpals
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3º Bimestre 4º Bimestre

Hábitos de alimentação
Denominação das diferentes refeições, 
alimentos e bebidas

Relação entre alimentos e bebidas e 
refeições

Identificação dos hábitos alimentares em 
diferentes culturas

Distinção entre alimentos e bebidas 
saudáveis x não-saudáveis (junk food x 
healthy food)

Os diferentes significados dos pronomes 
indefinidos (quantificadores): much, many, 
a lot, (a) little, (a) few, some, any, no

Tempo verbal: presente (retomada)

Dicas para uma alimentação saudável.

Verbo modal should

Gêneros para leitura e escrita
Leitura de cardápios, tabelas (o valor 
nutricional de diferentes alimentos), rótulos etc.

Produção: cardápio saudável para a cantina 
da escola

Qualidade de vida – o que é, o que mudou 
Identificação de mudanças nos hábitos das 
pessoas durante determinados períodos 
da vida: infância, namoro, estudo, 
alimentação, atividades de lazer etc.

Identificação de mudança de hábitos em 
diferentes épocas (a vida de um jovem 
hoje, a de quem foi jovem há 30 anos)

Organização de eventos em uma linha do 
tempo

Advérbios e expressões adverbiais de 
tempo

Tempos verbais: passado (retomada), 
passado contínuo, used to

Gêneros para leitura e escrita
Entrevistas, trechos de artigos de revista, 
em língua inglesa, sobre o tema

Produção: entrevistas  com pessoas mais  
velhas sobre como foi sua adolescência
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8ª Série
Conhecimento gramatical e lexical em uso

1º Bimestre 2º Bimestre

Biografias de pessoas marcantes

Identificação de biografias de pessoas 
marcantes da história nacional e 
internacional que ainda estão vivas

Identificação de quando e onde as pessoas 
nasceram e estudaram, que língua falam, 
de que gostavam quando eram pequenas

Tempos verbais: passado e presente 
(retomada) e reconhecimento de uso do 
presente perfeito

Gêneros para leitura e escrita

 Biografias e entrevistas

Produção: biografia de pessoa que admira 

Inventores famosos e suas invenções

Relação entre invenções e inventores 
(quem fez o quê)

Descrições de inventos, situando-as no 
momento histórico

Relação entre um invento e seu uso social

Tempos verbais: passado e presente 
(retomada) e voz passiva (It’s used 
for .... ing)

Verbos e adjetivos

Gêneros para leitura e escrita

Verbetes de enciclopédias ou de textos 
didáticos, descrições de equipamentos e 
produtos em catálogos, biografias

Produção: descrição de um produto ou 
equipamento inventado pelo aluno



“M
at

ér
ia

 li
ce

nc
ia

da
 e

xc
lu

si
va

m
en

te
 à

 S
ec

re
ta

ria
 d

a 
E

du
ca

çã
o 

do
 E

st
ad

o 
de

 S
ão

 P
au

lo
 

pa
ra

 u
so

 n
o 

si
te

 d
o 

pr
og

ra
m

a 
‘S

ão
 P

au
lo

 fa
z 

es
co

la
’. 

 
É

 e
st

rit
am

en
te

 v
ed

ad
a 

su
a 

re
pr

od
uç

ão
 p

ar
ci

al
 e

/o
u 

in
te

gr
al

 p
or

 te
rc

ei
ro

s”

Língua Estrangeira Moderna Proposta Curricular do Estado de São Paulo

50

3º Bimestre 4º Bimestre

Narrativas pessoais: um episódio em 
minha vida

Identificação dos elementos de uma 
narrativa (o quê, quando, onde, como)

Organização de eventos cronologicamente

Relação entre um acontecimento e uma 
emoção por ele provocada

Tempos verbais: passado e passado 
contínuo (retomada)

Adjetivos para descrever sensações e 
sentimentos

Advérbios de tempo, lugar e modo

Gêneros para leitura e escrita
Pequenas histórias e depoimentos, 
relatos de experiência de vida, trechos de 
autobiografias

Produção: roteiro para  dramatização, em 
língua inglesa, de uma cena (episódio na vida 
dos alunos)

O mundo ao meu redor e minha vida 
daqui a dez anos

Previsões para o futuro pessoal e coletivo

Relação entre mudanças e aspectos da vida 
pessoal e social

Advérbios e expressões adverbiais de 
tempo

Estudo dos adjetivos (formas comparativas)

Tempo verbal: futuro (will, there will be)

Estruturas verbais: hope to; wish to, would 
like to

Gêneros para leitura e escrita

Depoimentos, excertos de artigos 
opinativos sobre o futuro

Produção: relato autobiográfico organizado 
em três partes: apresentação pessoal, fatos 
marcantes e expectativas para o futuro
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Língua Estrangeira Moderna

LEM – Língua Inglesa
Ensino Médio

1ª Série
Informação no mundo globalizado: reflexão crítica

1º Bimestre 2º Bimestre

Contextos de usos da língua inglesa

Mapeamento dos países que usam a língua 
inglesa como língua materna

A influência internacional dos usos da 
língua inglesa como língua estrangeira

Reconhecimento das variáveis lingüísticas 
da língua inglesa

Gêneros para leitura e escrita em língua 
inglesa

Folhetos sobre programas de intercâmbio 
em países de língua inglesa (localização de 
informações explícitas e reconhecimento 
do tema)

E-mails trocados por intercambistas de 
várias localidades do mundo (localização de 
informações explícitas e reconhecimento 
do tema)

Folhetos turísticos (localização de 
informações explícitas e reconhecimento 
do tema)

Texto informativo (o uso de tempos verbais, 
conjunções e preposições)

Produção: folheto com programa de 
intercâmbio para alunos estrangeiros que 
desejam estudar no Brasil

Gêneros para leitura e escrita 

Reconhecimento da estrutura geral 
de um jornal

A primeira página de jornal e suas 
manchetes

Notícias (organização do texto e inferência 
de significado)

Opinião do leitor e seção de ouvidoria 
(localização de informações explícitas e 
reconhecimento do tema)

Seções e seus objetivos (localização de 
informações explícitas e reconhecimento 
do tema)

Classificados (o significado de abreviações)

Voz passiva

Pronomes relativos (who, that, 
which, where)

Produção: manchetes para notícias de um 
jornal da escola
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3º Bimestre 4º Bimestre

Gêneros para leitura e escrita 

Os diversos textos que compõem o 
caderno de entretenimento de um jornal: 
horóscopos, cruzadinhas e informes de 
lazer e cultura (localização de informações 
explícitas e reconhecimento do tema)

Notícias (localização de informações 
explícitas e relação do tema / assunto com 
experiências pessoais)

Vocabulário: definições, antônimos 
e sinônimos

Tempos verbais (futuro e presente)

Produção: horóscopos, cruzadinhas e infor-
mes de lazer e cultura

Gêneros para leitura e escrita 

Notícias: os leads

Os leads (localização de informações 
explícitas: o quê, quem, quando, onde)

Notícias (reconhecimento do tema)

Tempos verbais: passado, passado contínuo 
e presente

Produção: leads para notícias e monta-
gem de jornal com os textos produzidos 
durante o ano



“M
at

ér
ia

 li
ce

nc
ia

da
 e

xc
lu

si
va

m
en

te
 à

 S
ec

re
ta

ria
 d

a 
E

du
ca

çã
o 

do
 E

st
ad

o 
de

 S
ão

 P
au

lo
 

pa
ra

 u
so

 n
o 

si
te

 d
o 

pr
og

ra
m

a 
‘S

ão
 P

au
lo

 fa
z 

es
co

la
’. 

 
É

 e
st

rit
am

en
te

 v
ed

ad
a 

su
a 

re
pr

od
uç

ão
 p

ar
ci

al
 e

/o
u 

in
te

gr
al

 p
or

 te
rc

ei
ro

s”

Proposta Curricular do Estado de São Paulo

53

Língua Estrangeira Moderna

2ª Série
Intertextualidade e cinema: reflexão crítica

1º bimestre 2º bimestre

Análise de filmes e programas 

de televisão

Reconhecimento de temas / assuntos

Construção de opinião

Localização de informações explícitas

Inferência do ponto de vista e das 
intenções do autor

O uso de diferentes tempos verbais

O uso das conjunções (contraste, adição, 
conclusão e concessão) e dos marcadores 
seqüenciais

Gêneros para leitura e escrita

Trechos de filmes e programas de TV em 
inglês ou legendados em inglês

Resenhas críticas de filmes (organização 
textual), notícias e jornal, entrevistas com 
diretores e atores desses filmes (localização 
de informações, reconhecimento de temas, 
inferência de ponto de vista, construção de 
opinião)

Produção: resenha sobre um filme

Análise de propagandas e peças

publicitárias: cinema e consumo 

Reconhecimento das relações entre cultura 
e consumo

Reconhecimento de mensagens implícitas 
em anúncios ou propagandas (linguagem 
verbal e não verbal)

Identificação de propagandas de produtos 
implícitas em filmes

Inferência de informações, ponto de vista e 
intenções do autor

Reconhecimento de tema

Construção de relações entre o texto 
observado e atitudes pessoais

O uso dos graus dos adjetivos

O uso do imperativo

Gêneros para leitura e escrita

Propagandas publicitárias, trechos 
de filmes em inglês ou legendados 
em inglês, entrevistas com diretores 
e atores (localização de informações, 
reconhecimento de temas, inferência de 
ponto de vista, construção de opinião)

Produção: roteiro de anúncio publicitário e 
peça publicitária (videogravada ou impressa)
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3º bimestre 4º bimestre

Cinema e preconceito

Reconhecimento do tema

Reconhecimento de estereótipos sociais e 
preconceitos

Inferência de informações

Construção de opinião

Construção de relações entre o texto 
observado e atitudes pessoais

O uso dos verbos modais: should, must, 
might

O uso de orações condicionais: tipo 1 e 
tipo 2

Gêneros para leitura e escrita

Trechos de filmes em inglês ou legendados 
em inglês, entrevistas com diretores e 
atores, resenhas, seção de ajuda em revista 
para adolescentes

Produção: carta para seção de revista juvenil 
intitulada “pergunte ao especialista”

Cinema e literatura

Cinema, literatura e identidade cultural

O enredo no texto literário e sua adaptação 
para o cinema

Identificação e descrição de personagens

O uso de diferentes tempos verbais

Discurso direto e indireto

Gêneros para leitura e escrita

Trechos de romances e/ou contos que 
foram adaptados para o cinema, trechos de 
filmes em inglês ou legendados em inglês, 
resenha crítica de livros e filmes, trechos de 
roteiros

Produção: roteiro e dramatização de esquete 
baseada em um filme ou livro
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Língua Estrangeira Moderna

3ª Série
O mundo do trabalho: reflexão crítica

1º Bimestre 2º Bimestre

Mundo do trabalho voluntariado 

Localização e inferência de informações

Reconhecimento do assunto / tema

Relação das informações com experiências 
pessoais

Inferência do ponto de vista do autor

Construção de opinião

O uso dos tempos verbais: presente e 
presente perfeito

Gêneros para leitura e escrita

Anúncios e folhetos informativos de ONGs 
recrutando voluntários, depoimentos de 
pessoas que atuaram como voluntários

Produção: relato de experiência de voluntariado

Primeiro emprego

As características e a organização 
de um anúncio

Identificação das diferentes necessidades 
veiculadas em um anúncio de emprego

Localização de informações específicas 
e reconhecimento da idéia principal

Inferência do significado de palavras 
desconhecidas

O uso e o significado das abreviações

O uso de verbos que indicam diferentes 
habilidades

Gêneros para leitura e escrita

Anúncios de empregos e textos 
informativos

Produção: anúncio pessoal (fictício ou real) 
para candidatar-se a um emprego
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3º Bimestre 4º Bimestre

Profissões do século XXI

As características e a organização de um 
artigo (depoimento)

Localização de informações e pontos 
de vista

Relação do tema com experiências pessoais 
e perspectivas futuras

O uso dos tempos verbais: futuro (will, 
going to)

O uso dos verbos modais: may, might

O uso dos marcadores textuais que indicam 
opções: either...or, neither...nor

O uso de orações condicionais (tipo 1), 
passado e presente perfeito (retomada)

Gêneros para leitura e escrita

Artigos de revista, depoimentos de jovens 
sobre escolha de profissão e ingresso no 
mercado de trabalho, brochuras sobre cursos 
(livres e universitários)

Produção: depoimento pessoal sobre planos 
profissionais para o futuro

Construção do currículo 

As características e organização 
de um currículo

Localização de informações

Edição de currículos (informações pessoais, 
formação, habilidades e objetivos)

O uso e significado das abreviações

O uso das letras maiúsculas e da pontuação

Gêneros para leitura e escrita

Currículos e textos informativos

Produção: minicurrículo
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CURRICULAR
PROPOSTAPROPOSTA

Carta da Secretária

Prezados gestores e professores,

Neste ano, colocamos em prática uma nova Proposta Curricular, para aten-

der à necessidade de organização do ensino em todo o Estado.

A criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que deu autonomia às escolas 

para que definissem seus próprios projetos pedagógicos, foi um passo importante. 

Ao longo do tempo, porém, essa tática descentralizada mostrou-se ineficiente.

Por esse motivo, propomos agora uma ação integrada e articulada, cujo 

objetivo é organizar melhor o sistema educacional de São Paulo.

Com esta nova Proposta Curricular, daremos também subsídios aos profis-

sionais que integram nossa rede para que se aprimorem cada vez mais.

Lembramos, ainda, que apesar de o currículo ter sido apresentado e discuti-

do em toda a rede, ele está em constante evolução e aperfeiçoamento.

Mais do que simples orientação, o que propomos, com a elaboração da 

Proposta Curricular e de todo o material que a integra, é que nossa ação tenha 

um foco definido. 

Apostamos na qualidade da educação. Para isso, contamos com o entusiasmo 

e a participação de todos.

Um grande abraço e bom trabalho.

Maria Helena Guimarães de Castro 
Secretária da Educação do Estado de São Paulo



“M
at

ér
ia

 li
ce

nc
ia

da
 e

xc
lu

si
va

m
en

te
 à

 S
ec

re
ta

ria
 d

a 
E

du
ca

çã
o 

do
 E

st
ad

o 
de

 S
ão

 P
au

lo
 

pa
ra

 u
so

 n
o 

si
te

 d
o 

pr
og

ra
m

a 
‘S

ão
 P

au
lo

 fa
z 

es
co

la
’. 

 
É

 e
st

rit
am

en
te

 v
ed

ad
a 

su
a 

re
pr

od
uç

ão
 p

ar
ci

al
 e

/o
u 

in
te

gr
al

 p
or

 te
rc

ei
ro

s”



“M
at

ér
ia

 li
ce

nc
ia

da
 e

xc
lu

si
va

m
en

te
 à

 S
ec

re
ta

ria
 d

a 
E

du
ca

çã
o 

do
 E

st
ad

o 
de

 S
ão

 P
au

lo
 

pa
ra

 u
so

 n
o 

si
te

 d
o 

pr
og

ra
m

a 
‘S

ão
 P

au
lo

 fa
z 

es
co

la
’. 

 
É

 e
st

rit
am

en
te

 v
ed

ad
a 

su
a 

re
pr

od
uç

ão
 p

ar
ci

al
 e

/o
u 

in
te

gr
al

 p
or

 te
rc

ei
ro

s”

Sumário

Apresentação     8
1. Uma educação à altura dos desafios contemporâneos     9

2. Princípios para um currículo comprometido com o seu tempo     12
I. Uma escola que também aprende     12

II. O currículo como espaço de cultura     12

III. As competências como referência     13

IV. Prioridade para a competência da leitura e da escrita     16

V. Articulação das competências para aprender     18

VI. Articulação com o mundo do trabalho     20

A área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias    26
1. A presença das Ciências da Natureza na sociedade contemporânea     26

2. A aprendizagem na área das Ciências da Natureza na educação de base     27

A Matemática e as áreas do conhecimento     32
Por que uma área específica para a Matemática?     33

A área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias     35

A área de Ciências Humanas e suas Tecnologias     38

Proposta Curricular do Estado de São Paulo 
para a disciplina de História      41
Para que serve a História?     41

CURRICULAR
PROPOSTAPROPOSTA



“M
at

ér
ia

 li
ce

nc
ia

da
 e

xc
lu

si
va

m
en

te
 à

 S
ec

re
ta

ria
 d

a 
E

du
ca

çã
o 

do
 E

st
ad

o 
de

 S
ão

 P
au

lo
 

pa
ra

 u
so

 n
o 

si
te

 d
o 

pr
og

ra
m

a 
‘S

ão
 P

au
lo

 fa
z 

es
co

la
’. 

 
É

 e
st

rit
am

en
te

 v
ed

ad
a 

su
a 

re
pr

od
uç

ão
 p

ar
ci

al
 e

/o
u 

in
te

gr
al

 p
or

 te
rc

ei
ro

s”

Proposta Curricular do Estado de São Paulo

8

Apresentação

Apresentação da Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo

cesso, a Secretaria procura também cumprir 

seu dever de garantir a todos uma base co-

mum de conhecimentos e competências, para 

que nossas escolas funcionem de fato como 

uma rede. Com esse objetivo, prevê a elabora-

ção dos subsídios indicados a seguir. 

Este documento básico apresenta os prin-

cípios orientadores para uma escola capaz 

de promover as competências indispensá-

veis ao enfrentamento dos desafios sociais, 

culturais e profissionais do mundo contem-

porâneo. O documento aborda algumas 

das principais características da sociedade 

do conhecimento e das pressões que a 

contemporaneidade exerce sobre os jo-

vens cidadãos, propondo princípios orien-

tadores para a prática educativa, a fim de 

que as escolas possam se tornar aptas a 

preparar seus alunos para esse novo tem-

po. Priorizando a competência de leitura e 

escrita, esta proposta define a escola como 

espaço de cultura e de articulação de com-

petências e conteúdos disciplinares. 

Integra esta Proposta Curricular um segun-

do documento, de Orientações para a Ges-

tão do Currículo na Escola, dirigido espe-

cialmente às unidades escolares e aos diri-

gentes e gestores que as lideram e apóiam: 

A Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo está realizando um projeto que visa 

propor um currículo para os níveis de ensino 

Fundamental – Ciclo II e Médio. Com isso, 

pretende apoiar o trabalho realizado nas es-

colas estaduais e contribuir para a melhoria 

da qualidade das aprendizagens de seus alu-

nos. Esse processo partirá dos conhecimentos 

e das experiências práticas já acumulados, ou 

seja, da sistematização, revisão e recuperação 

de documentos, publicações e diagnósticos já 

existentes e do levantamento e análise dos re-

sultados de projetos ou iniciativas realizados. 

No intuito de fomentar o desenvolvi-

mento curricular, a Secretaria toma assim duas 

iniciativas complementares. A primeira delas 

é realizar um amplo levantamento do acervo 

documental e técnico pedagógico existente. 

A segunda é iniciar um processo de consulta 

a escolas e professores, para identificar, siste-

matizar e divulgar boas práticas existentes nas 

escolas de São Paulo. Articulando conheci-

mento e herança pedagógicos com experiên-

cias escolares de sucesso, a Secretaria pretende 

que esta iniciativa seja, mais do que uma nova 

declaração de intenções, o início de uma con-

tínua produção e divulgação de subsídios que 

incidam diretamente na organização da escola 

como um todo e nas aulas. Ao iniciar este pro-
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diretores, assistentes técnico-pedagógicos, 

professores coordenadores e superviso-

res. Esse segundo documento não trata 

da gestão curricular em geral, mas tem a 

finalidade específica de apoiar o gestor 

para que seja um líder e animador da im-

plementação desta Proposta Curricular nas 

escolas públicas estaduais de São Paulo. 

Existe uma variedade de outros programas 

e materiais disponíveis sobre o tema da 

gestão, alguns dos quais descritos em ane-

xo, aos quais as equipes gestoras também 

poderão recorrer para apoiar seu trabalho. 

O ponto mais importante desse segundo 

documento é garantir que o Projeto Peda-

gógico, que organiza o trabalho nas con-

dições singulares de cada escola, seja um 

recurso efetivo e dinâmico para assegurar 

aos alunos a aprendizagem  dos conteúdos 

e a constituição das competências previstas 

nesta Proposta Curricular. O segundo docu-

mento, Orientações para a Gestão do Cur-

rículo, propõe que a aprendizagem resulte 

também da coordenação de ações entre as 

disciplinas, do estímulo à vida cultural da 

escola e do fortalecimento de suas relações 

com a comunidade. Para isso, reforça e pro-

põe orientações e estratégias para a educa-

ção continuada dos professores. 

A Proposta Curricular se completará 

com um conjunto de documentos diri-

gidos especialmente aos professores. 

São os Cadernos do Professor, orga-

nizados por bimestre e por disciplina. 

Neles, são apresentadas situações de 

aprendizagem para orientar o trabalho do 

professor no ensino dos conteúdos disci-

plinares específicos. Esses conteúdos, ha-

bilidades e competências são organizados 

por série e acompanhados de orientações 

para a gestão da sala de aula, para a 

avaliação e a recuperação, bem como 

de sugestões de métodos e estratégias 

de trabalho nas aulas, experimentações, 

projetos coletivos, atividades extraclasse 

e estudos interdisciplinares. 

1. Uma educação à altura dos 
desafios contemporâneos

A sociedade do século XXI é cada vez 

mais caracterizada pelo uso intensivo do co-

nhecimento, seja para trabalhar, conviver ou 

exercer a cidadania, seja para cuidar do am-

biente em que se vive. Essa sociedade, pro-

duto da revolução tecnológica que se acele-

rou na segunda metade do século passado e 

dos processos políticos que redesenharam as 

relações mundiais, já está gerando um novo 

tipo de desigualdade, ou exclusão, ligada ao 

uso das tecnologias de comunicação que hoje 

mediam o acesso ao conhecimento e aos bens 

culturais. Na sociedade de hoje, são indesejá-

veis tanto a exclusão pela falta de acesso a 

bens materiais quanto a exclusão pela falta de 

acesso ao conhecimento e aos bens culturais. 
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No Brasil essa tendência caminha pa-

ralelamente à democratização do acesso a 

níveis educacionais além do ensino obriga-

tório. Com mais gente estudando, a posse 

de um diploma de nível superior deixa de 

ser um diferencial suficiente, e característi-

cas cognitivas e afetivas são cada vez mais 

valorizadas, como as capacidades de resol-

ver problemas, trabalhar em grupo, conti-

nuar aprendendo e agir de modo coope-

rativo, pertinente em situações complexas. 

Em um mundo no qual o conhecimento 

é usado de forma intensiva, o diferencial 

será marcado pela qualidade da educação 

recebida. A qualidade do convívio, assim 

como dos conhecimentos e das compe-

tências constituídas na vida escolar, será 

o fator determinante para a participação 

do indivíduo em seu próprio grupo social e 

para que tome parte de processos de críti-

ca e renovação.

Nesse quadro ganha importância re-

dobrada a qualidade da educação ofere-

cida nas escolas públicas, pois é para elas 

que estão acorrendo, em número cada vez 

mais expressivo, as camadas mais pobres da 

sociedade brasileira, que antes não tinham 

acesso à escola. A relevância e a pertinên-

cia das aprendizagens escolares nessas ins-

tituições são decisivas para que o acesso a 

elas proporcione uma oportunidade real de 

aprendizagem para inserção no mundo de 

modo produtivo e solidário. 

Outro fenômeno relevante diz respei-

to à precocidade da adolescência, ao mes-

mo tempo em que o ingresso no trabalho 

se torna cada vez mais tardio. Tais fenô-

menos ampliam o tempo e a importância 

da permanência na escola, tornando-a um 

lugar privilegiado para o desenvolvimento 

do pensamento autônomo, que é condição 

para uma cidadania responsável. Ser estu-

dante, nesse mundo que expõe o jovem 

desde muito cedo às práticas da vida adulta 

– e, ao mesmo tempo, posterga a sua in-

serção profissional –, é fazer da experiência 

escolar uma oportunidade para aprender a 

ser livre e ao mesmo tempo respeitar as di-

ferenças e as regras de convivência. Hoje, 

mais do que nunca, aprender na escola é o 

“ofício de aluno”, a partir do qual ele vai 

fazer o trânsito para a autonomia da vida 

adulta e profissional.

Para que a democratização do acesso à 

educação tenha uma função realmente inclu-

siva não é suficiente universalizar a escola. É 

indispensável a universalização da relevância 

da aprendizagem. Criamos uma civilização 

que reduz distâncias, que tem instrumentos 

capazes de aproximar as pessoas ou de distan-

ciá-las, que aumenta o acesso à informação e 

ao conhecimento, mas que também acentua 

diferenças culturais, sociais e econômicas. Só 

uma educação de qualidade para todos pode 

evitar que essas diferenças constituam mais 

um fator de exclusão. 
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O desenvolvimento pessoal é um pro-

cesso de aprimoramento das capacidades 

de agir, pensar, atuar sobre o mundo e lidar 

com a influência do mundo sobre cada um, 

bem como atribuir significados e ser perce-

bido e significado pelos outros, apreender 

a diversidade e ser compreendido por ela, 

situar-se e pertencer. A educação precisa 

estar a serviço desse desenvolvimento, que 

coincide com a construção da identidade, 

da autonomia e da liberdade. Não há liber-

dade sem possibilidade de escolhas. Elas 

pressupõem um quadro de referências, um 

repertório que só pode ser garantido se 

houver acesso a um amplo conhecimento, 

dado por uma educação geral, articulado-

ra, que transite entre o local e o mundial. 

Esse tipo de educação constrói, de forma 

cooperativa e solidária, uma síntese dos 

saberes produzidos pela humanidade, ao 

longo de sua história e de sua geografia, 

e dos saberes locais. Tal síntese é uma das 

condições para o individúo acessar o co-

nhecimento necessário ao exercício da ci-

dadania em dimensão mundial.

A autonomia para gerenciar a pró-

pria aprendizagem (aprender a aprender) e 

o resultado dela em intervenções solidárias 

(aprender a fazer e a conviver) deve ser a 

base da educação das crianças, dos jovens 

e dos adultos, que têm em suas mãos a 

continuidade da produção cultural e das 

práticas sociais.

Construir identidade, agir com autono-

mia e em relação com o outro, e incorporar a 

diversidade são as bases para a construção de 

valores de pertencimento e responsabilidade, 

essenciais para a inserção cidadã nas dimen-

sões sociais e produtivas. Preparar indivíduos 

para manter o equilíbrio da produção cultural, 

num tempo em que a duração se caracteriza 

não pela permanência, mas pela constante 

mudança – quando o inusitado, o incerto e o 

urgente constituem a regra e não a exceção –, 

é mais um desafio contemporâneo para a 

educação escolar.

Outro elemento relevante hoje para 

pensarmos o conteúdo e o sentido da escola 

é a complexidade da ambiência cultural, das 

dimensões sociais, econômicas e políticas, 

a presença maciça de produtos científicos e 

tecnológicos e a multiplicidade de linguagens 

e códigos no cotidiano. Apropriar-se ou não 

desses conhecimentos pode ser um instru-

mento da ampliação das liberdades ou mais 

um fator de exclusão.

O currículo que dá conteúdo e sentido à 

escola precisa levar em conta esses elementos. 

Por isso, esta Proposta Curricular tem como 

princípios centrais: a escola que aprende, o 

currículo como espaço de cultura, as compe-

tências como eixo de aprendizagem, a priori-

dade da competência de leitura e de escrita, a 

articulação das competências para aprender e 

a contextualização no mundo do trabalho. 
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2. Princípios para um currículo 
comprometido com o seu tempo

I. Uma escola que também aprende 

A tecnologia imprime um ritmo sem 

precedentes no acúmulo de conhecimentos 

e gera uma transformação profunda na sua 

estrutura e nas suas formas de organização e 

distribuição. Nesse contexto, a capacidade de 

aprender terá de ser trabalhada não apenas 

nos alunos, mas na própria escola, enquan-

to instituição educativa: tanto as instituições 

como os docentes terão de aprender.

Isso muda radicalmente nossa concep-

ção da escola como instituição que ensina 

para posicioná-la como instituição que tam-

bém aprende a ensinar. As interações en-

tre os responsáveis pela aprendizagem dos 

alunos têm caráter de ações formadoras, 

mesmo que os envolvidos não se dêem conta 

disso. Neste sentido, cabe lembrar a respon-

sabilidade da equipe gestora como formado-

ra de professores e a responsabilidade dos 

docentes, entre si e com o grupo gestor, na 

problematização e na significação dos co-

nhecimentos sobre sua prática. 

De acordo com essa concepção, a esco-

la que aprende parte do princípio de que nin-

guém conhece tudo e de que o conhecimento 

coletivo é maior que a soma dos conhecimen-

tos individuais, além de ser qualitativamente 

diferente. Esse é o ponto de partida para o tra-

balho colaborativo, para a formação de uma 

“comunidade aprendente”, nova terminologia 

para um dos mais antigos ideais educativos. A 

vantagem é que hoje a tecnologia facilita a via-

bilização prática desse ideal. 

Ações como a construção coletiva da 

Proposta Pedagógica, por meio da reflexão e 

da prática compartilhadas, e o uso intencio-

nal da convivência como situação de apren-

dizagem fazem parte da constituição de uma 

escola à altura dos tempos atuais. Observar 

que as regras da boa pedagogia também se 

aplicam àqueles que estão aprendendo a en-

sinar é uma das chaves para o sucesso das 

lideranças escolares. Os gestores, como agen-

tes formadores, devem aplicar com os profes-

sores tudo aquilo que recomendam a eles que 

apliquem com seus alunos. 

II. O currículo como espaço de cultura

No cotidiano escolar, a cultura é muitas 

vezes associada ao que é local, pitoresco, fol-

clórico, bem como ao divertimento ou lazer, 

enquanto o conhecimento é freqüentemente 

associado a um inalcançável saber. Essa dico-

tomia não cabe em nossos tempos: a infor-

mação está disponível a qualquer instante, 

em tempo real, ao toque de um dedo, e o co-

nhecimento constitui-se como uma ferramen-

ta para articular teoria e prática, o mundial e 

o local, o abstrato e seu contexto físico. 
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Currículo é a expressão de tudo o que 

existe na cultura científica, artística e huma-

nista, transposto para uma situação de apren-

dizagem e ensino. Precisamos entender que 

as atividades extraclasse não são “extracurri-

culares” quando se deseja articular a cultura 

e o conhecimento. Neste sentido todas as 

atividades da escola são curriculares, ou não 

serão justificáveis no contexto escolar. Se não 

rompermos essa dissociação entre cultura e 

conhecimento não conseguiremos conectar 

o currículo à vida – e seguiremos alojando 

na escola uma miríade de atividades “cultu-

rais” que mais dispersam e confundem do 

que promovem aprendizagens curriculares 

relevantes para os alunos. 

O conhecimento tomado como ins-

trumento, mobilizado em competências, 

reforça o sentido cultural da aprendizagem. 

Tomado como valor de conteúdo lúdico, de 

caráter ético ou de fruição estética, numa es-

cola com vida cultural ativa, o conhecimento 

torna-se um prazer que pode ser aprendido, 

ao se aprender a aprender. Nessa escola, o 

professor não se limita a suprir o aluno de 

saberes, mas é o parceiro de fazeres cultu-

rais, aquele que promove de muitas formas o 

desejo de aprender, sobretudo com o exem-

plo de seu próprio entusiasmo pela cultura 

humanista, científica, artística e literária. 

Quando o projeto pedagógico da escola 

tem entre suas prioridades essa cidadania cul-

tural, o currículo é a referência para ampliar, 

localizar e contextualizar os conhecimentos 

que a humanidade acumulou ao longo do 

tempo. Então, o fato de uma informação ou 

um conhecimento ser de outro lugar, ou de 

todos os lugares na grande rede de informa-

ção, não será obstáculo à prática cultural re-

sultante da mobilização desse conhecimento 

nas ciências, nas artes e nas humanidades. 

III. As competências como referência 

Um currículo que promove competên-

cias tem o compromisso de articular as dis-

ciplinas e as atividades escolares com aquilo 

que se espera que os alunos aprendam ao 

longo dos anos. Logo, a atuação do professor, 

os conteúdos, as metodologias disciplinares e 

a aprendizagem requerida dos alunos são as-

pectos indissociáveis: compõem um sistema ou 

rede cujas partes têm características e funções 

específicas que se complementam para formar 

um todo, sempre maior do que elas. Maior 

porque se compromete em formar crianças e 

jovens para que se tornem adultos preparados 

para exercer suas responsabilidades (trabalho, 

família, autonomia etc.) e para atuar em uma 

sociedade que muito precisa deles. 

Um currículo referido a competências 

supõe que se aceite o desafio de promover os 

conhecimentos próprios de cada disciplina ar-

ticuladamente às competências e habilidades 

do aluno. É com essas competências e habi-
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lidades que ele contará para fazer sua leitura 

crítica do mundo, para compreendê-lo e pro-

por explicações, para defender suas idéias e 

compartilhar novas e melhores formas de ser, 

na complexidade em que hoje isso é reque-

rido. É com elas que, em síntese, ele poderá 

enfrentar problemas e agir de modo coerente 

em favor das múltiplas possibilidades de solu-

ção ou gestão. 

Tais competências e habilidades podem 

ser consideradas em uma perspectiva geral, 

isto é, no que têm de comum com as discipli-

nas e tarefas escolares, ou então no que têm 

de específico. Competências, neste sentido, 

caracterizam modos de ser, raciocinar e inte-

ragir que podem ser depreendidos das ações 

e das tomadas de decisão em contextos de 

problemas, tarefas ou atividades. Graças a 

elas podemos inferir se a escola como insti-

tuição está cumprindo bem o papel que se 

espera dela no mundo de hoje. 

Os alunos considerados nesta pro-

posta têm, de modo geral, de 11 a 18 anos 

de idade. Valorizar o desenvolvimento de 

competências nesta fase da vida implica 

em ponderar, além de aspectos curricula-

res e docentes, os recursos cognitivos, afe-

tivos e sociais de que os alunos dispõem. 

Implica, pois, em analisar como o professor 

mobiliza conteúdos, metodologias e sabe-

res próprios de sua disciplina ou área de 

conhecimento, visando desenvolver com-

petências em adolescentes, bem como ins-

tigar desdobramentos para a vida adulta. 

Paralelamente a essa conduta, é preciso 

considerar quem são esses alunos. Ter entre 11 

e 18 anos significa estar em uma fase peculiar 

da vida, localizada entre a infância e a idade 

adulta. Neste sentido, o jovem é aquele que 

deixou de ser criança e se prepara para tornar-

se adulto. Trata-se de um momento complexo e 

contraditório, que deve  orientar nossa propos-

ta sobre o papel da escola nessa fase de vida. 

Nessa etapa curricular, a tríade sobre a 

qual competências e habilidades são desen-

volvidas pode ser assim caracterizada: a) o 

adolescente e as características de suas ações 

e pensamentos; b) o professor, suas caracte-

rísticas pessoais e profissionais e a qualidade 

de suas mediações; e c) os conteúdos das dis-

ciplinas e as metodologias para seu ensino e 

aprendizagem. 

Houve um tempo em que a educação 

escolar era referenciada no ensino – o plano 

de trabalho da escola indicava o que seria 

ensinado ao aluno. Essa foi uma das razões 

pelas quais o currículo escolar foi confundi-

do com um rol de conteúdos disciplinares. A 

Lei de Diretrizes e Bases – LDB (lei 9394/1996) 

deslocou o foco do ensino para o da apren-

dizagem, e não é por acaso que sua filosofia 

não é mais a da liberdade de ensino, mas a do 

direito de aprender. 
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O conceito de competências também 

é fundamental na LDB e nas Diretrizes e Pa-

râmetros Curriculares Nacionais, elaboradas 

pelo Conselho Nacional de Educação e pelo 

Ministério da Educação. O currículo referen-

ciado em competências é uma concepção 

que requer que a escola e o plano do profes-

sor indiquem o que aluno vai aprender. 

Uma das razões para se optar por 

uma educação centrada em competências 

diz respeito à democratização da escola. No 

momento em que se conclui o processo de 

universalização do Ensino Fundamental e se 

incorpora toda a heterogeneidade que ca-

racteriza o povo brasileiro, a escola, para ser 

democrática, tem de ser igualmente acessível 

a todos, diversa no tratamento de cada um e 

unitária nos resultados. 

Dificilmente essa unidade seria obtida 

com ênfase no ensino, porque é quase im-

possível, em um país como o Brasil, estabe-

lecer o que deve ser ensinado a todos, sem 

exceção. Por isso optou-se por construir a 

unidade com ênfase no que é indispensável 

que todos tenham aprendido ao final do pro-

cesso, considerando a diversidade. Todos têm 

direito de construir, ao longo de sua escolari-

dade, um conjunto básico de competências, 

definido pela lei. Este é o direito básico, mas 

a escola deverá ser tão diversa quanto são os 

pontos de partida das crianças que recebe. 

Assim, será possível garantir igualdade de 

oportunidades, diversidade de tratamento e 

unidade de resultados. Quando os pontos 

de partida são diferentes, é preciso tratar 

diferentemente os desiguais para garantir a 

todos uma base comum. 

Pensar o currículo no tempo atual é 

viver uma transição, na qual, como em toda 

transição, traços do velho e do novo se mes-

clam nas práticas cotidianas. É comum que o 

professor, quando formula o seu plano de tra-

balho, indique o que vai ensinar e não o que 

o aluno vai aprender. E é compreensível nesse 

caso que, ao final do ano, tendo cumprido 

seu plano, ele afirme, diante do fracasso do 

aluno, que fez sua parte, ensinando, e que foi 

o aluno que não aprendeu. 

A transição da cultura do ensino 

para a da aprendizagem não é individual. 

A escola deve fazê-la coletivamente, ten-

do à frente seus gestores para capacitar os 

professores em seu dia-a-dia, a fim de que 

todos se apropriem dessa mudança de foco. 

Cabe às instâncias condutoras da política 

educacional nos estados e nos municípios ela-

borar, a partir das Diretrizes e dos Parâmetros 

Nacionais, Propostas Curriculares próprias e 

específicas, prover os recursos humanos, téc-

nicos e didáticos para que as escolas, em seu 

projeto pedagógico, estabeleçam os planos 

de trabalho que, por sua vez, farão das pro-

postas currículos em ação – como no presente 

esforço desta Secretaria. 
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IV. Prioridade para a competência da 
leitura e da escrita

A humanidade criou a palavra, que é 

constitutiva do humano, seu traço distin-

tivo. O ser humano constitui-se assim um 

ser de linguagem e disso decorre todo o 

restante, tudo o que transformou a huma-

nidade naquilo que é. Ao associar palavras 

e sinais, criando a escrita, o homem cons-

truiu um instrumental que ampliou expo-

nencialmente sua capacidade de comuni-

car-se, incluindo pessoas que estão longe 

no tempo e no espaço.

Representar, comunicar e expressar são 

atividades de construção de significado rela-

cionadas a vivências que se incorporam ao 

repertório de saberes de cada indivíduo. Os 

sentidos são construídos na relação entre a 

linguagem e o universo natural e cultural em 

que nos situamos. E é na adolescência, como 

vimos, que a linguagem adquire essa qualida-

de de instrumento para compreender e agir 

sobre o mundo real. 

A ampliação das capacidades de re-

presentação, comunicação e expressão está 

articulada ao domínio não apenas da língua 

mas de todas as outras linguagens e, princi-

palmente, ao repertório cultural de cada in-

divíduo e de seu grupo social, que a elas dá 

sentido. A escola é o espaço em que ocorre 

a transmissão, entre as gerações, do ativo 

cultural da humanidade, seja artístico e li-

terário, histórico e social, seja científico e 

tecnológico. Em cada uma dessas áreas, as 

linguagens são essenciais. 

As linguagens são sistemas simbólicos, 

com os quais recortamos e representamos o 

que está em nosso exterior, em nosso inte-

rior e na relação entre esses âmbitos; é com 

eles também que nos comunicamos com os 

nossos iguais e expressamos nossa articulação 

com o mundo.

Em nossa sociedade, as linguagens e os 

códigos se multiplicam: os meios de comuni-

cação estão repletos de gráficos, esquemas, 

diagramas, infográficos, fotografias e dese-

nhos. O design diferencia produtos equivalen-

tes quanto ao desempenho ou à qualidade. 

A publicidade circunda nossas vidas, exigindo 

permanentes tomadas de decisão e fazendo 

uso de linguagens sedutoras e até enigmáti-

cas. Códigos sonoros e visuais estabelecem a 

comunicação nos diferentes espaços. As ci-

ências construíram suas próprias linguagens, 

plenas de símbolos e códigos. A produção 

de bens e serviços foi em grande parte au-

tomatizada e cabe a nós programar as má-

quinas, utilizando linguagens específicas. As 

manifestações artísticas e de entretenimento 

utilizam, cada vez mais, diversas linguagens 

que se articulam. 

Para acompanhar tal contexto, a com-

petência de leitura e de escrita contemplada 
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nesta proposta vai além da linguagem ver-

bal, vernácula – ainda que esta tenha papel 

fundamental – e refere-se a sistemas simbó-

licos como os citados, pois essas múltiplas 

linguagens estão presentes no mundo con-

temporâneo, na vida cultural e política, bem 

como nas designações e nos conceitos cien-

tíficos e tecnológicos usados atualmente. A 

constituição dessa competência tem como 

base o desenvolvimento do pensamento 

antecipatório, combinatório e probabilístico 

que permite estabelecer hipóteses, algo que 

caracteriza o período da adolescência. 

A prioridade das linguagens no currí-

culo da educação básica tem como funda-

mento a centralidade da linguagem no de-

senvolvimento da criança e do adolescente. 

Nas crianças a linguagem, em suas diversas 

expressões, é apenas um recurso simbólico, 

ou seja, permite representar ou comunicar 

conteúdos cujas formas, elas mesmas, não 

podem ser estruturadas como linguagem. 

Nessa fase, tais formas são as próprias ações 

e os pensamentos, organizados como es-

quemas de procedimentos, representações e 

compreensões. Ou seja, as crianças realizam 

e compreendem ao falar, pensar ou sentir, 

mas não sabem ainda tratar o próprio agir, 

pensar ou sentir como uma forma de lingua-

gem. É só na adolescência que isso se tor-

nará possível e transformará o ser humano 

em um ser de linguagem, em sua expressão 

mais radical. 

A linguagem não é apenas uma forma 

de representação, como expressam, por seus 

limites, as crianças. Mais do que isso, ela é 

uma forma de compreensão e ação sobre o 

mundo. É isso o que os adolescentes, com to-

dos os seus exageros, manifestam. Graças à 

linguagem, o pensamento pode se tornar an-

tecipatório em sua manifestação mais comple-

ta: é possível calcular as conseqüências de uma 

ação sem precisar realizá-la. Pode-se ainda fa-

zer combinações e analisar hipóteses sem pre-

cisar conferi-las de antemão, na prática, pois 

algumas de suas conseqüências podem ser 

deduzidas apenas pelo âmbito da linguagem. 

Pode-se estabelecer relações de relações, isto 

é, imaginar um objeto e agir sobre ele, deci-

dindo se vale a pena ou não interagir com ele 

em outro plano. Em outras palavras, graças à 

linguagem, agora constituída como forma de 

pensar e agir, o adolescente pode raciocinar 

em um contexto de proposições ou possibili-

dades, pode ter um pensamento combinató-

rio, pode aprender as disciplinas escolares em 

sua versão mais exigente, pode refletir sobre 

os valores e fundamentos das coisas. 

Do ponto de vista social e afetivo, a 

centralidade da linguagem nos processos de 

desenvolvimento possibilita ao adolescente 

aprender, pouco a pouco, a considerar suas 

escolhas em uma escala de valores. Viabiliza-

lhe aprender a enfrentar as conseqüências 

das próprias ações, a propor e alterar contra-

tos, a respeitar e criticar normas, a formular 
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seu próprio projeto de vida e a tecer seus so-

nhos de transformação do mundo. 

É, portanto, em virtude da centralidade 

da linguagem no desenvolvimento da criança 

e do adolescente que esta Proposta Curricular 

prioriza a competência leitora e escritora. 

Só por meio dela será possível concretizar a 

constituição das demais competências, tanto 

as gerais como aquelas associadas a discipli-

nas ou temas específicos. Para desenvolvê-la 

é indispensável que seja objetivo de aprendi-

zagem de todas as disciplinas do currículo, ao 

longo de toda a escolaridade básica. 

Por esse caráter essencial da competên-

cia de leitura e escrita para a aprendizagem 

dos conteúdos curriculares de todas as áreas e 

disciplinas, a responsabilidade por sua aprendi-

zagem e avaliação cabe a todos os professores, 

que devem transformar seu trabalho em opor-

tunidades nas quais os alunos possam aprender 

e consolidar o uso da Língua Portuguesa e das 

outras linguagens e códigos que fazem parte 

da cultura, bem como das formas de comuni-

cação em cada uma delas. Tal radicalismo na 

centralidade da competência leitora e escritora 

leva a colocá-la como objetivo de todas as séries 

e todas as disciplinas. Desta forma, coloca aos 

gestores (a quem cabe a educação continuada 

dos professores na escola) a necessidade de criar 

oportunidades para que os docentes também 

desenvolvam essa competência – por cuja cons-

tituição, nos alunos, são responsáveis.

Por fim, é importante destacar que o 

domínio das linguagens representa um pri-

mordial elemento para a conquista da au-

tonomia, sendo a chave para o acesso a in-

formações e permitindo a comunicação de 

idéias, a expressão de sentimentos e o diálo-

go, necessários à negociação dos significados 

e à aprendizagem continuada. 

V. Articulação das competências para 
aprender 

A aprendizagem é o centro da atividade 

escolar. Por extensão, o professor caracteriza-se 

como um profissional da aprendizagem e não 

tanto do ensino. Isto é, ele apresenta e explica 

conteúdos, organiza situações para a aprendi-

zagem de conceitos, métodos, formas de agir 

e pensar, em suma, promove conhecimentos 

que possam ser mobilizados em competências 

e habilidades, as quais, por sua vez, instrumen-

talizam os alunos para enfrentar os proble-

mas do mundo real. Dessa forma, a expressão 

“educar para a vida” pode ganhar seu sentido 

mais nobre e verdadeiro na prática do ensino. 

Se a educação básica é para a vida, a quanti-

dade e a qualidade do conhecimento têm de 

ser determinadas por sua relevância para a vida 

de hoje e do futuro, além dos limites da escola. 

Portanto, mais que os conteúdos isolados, as 

competências são guias eficazes para educar 

para a vida. As competências são mais gerais 

e constantes, e os conteúdos, mais específi-

cos e variáveis. É exatamente a possibilidade 
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de variar os conteúdos no tempo e no espaço 

que legitima a iniciativa dos diferentes sistemas 

públicos de ensino para selecionar, organizar 

e ordenar os saberes disciplinares que servirão 

como base para a constituição de competên-

cias, cuja referência são as diretrizes e orienta-

ções nacionais, de um lado, e as demandas do 

mundo contemporâneo, de outro. 

As novas tecnologias da informação 

produziram uma mudança na produção, na 

organização, no acesso e na disseminação do 

conhecimento. A escola hoje já não é mais a 

única detentora da informação e do conhe-

cimento, mas cabe a ela preparar seu aluno 

para viver em uma sociedade em que a infor-

mação é disseminada em grande velocidade. 

Vale insistir que essa preparação não 

exige maior quantidade de ensino e sim me-

lhor qualidade de aprendizagem. É preci-

so deixar claro que isso não significa que os 

conteúdos do ensino não sejam importantes; 

ao contrário, são tão importantes que a eles 

está dedicado este trabalho de elaboração da  

Proposta Curricular do ensino oficial do Esta-

do de São Paulo. São tão decisivos que é in-

dispensável aprender a continuar aprendendo 

os conteúdos escolares, mesmo fora da esco-

la ou depois dela. Continuar aprendendo é a 

mais vital das competências que a educação 

deste século precisa desenvolver. Não só os 

conhecimentos com os quais a escola traba-

lha podem mudar, como a vida de cada um 

trará novas ênfases e necessidades, que preci-

sarão ser continuamente supridas. Preparar-se 

para acompanhar esse movimento torna-se o 

grande desafio das novas gerações. 

Esta Proposta Curricular adota, como 

competências para aprender, aquelas que 

foram formuladas no referencial teórico do 

Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. 

Entendidas como desdobramentos da com-

petência leitora e escritora, para cada uma 

das cinco competências do Enem transcritas a 

seguir, apresenta-se a articulação com a com-

petência de ler e escrever. 

I. “Dominar a norma culta da Língua Portu-

guesa e fazer uso das linguagens matemá-

tica, artística e científica.” A constituição da 

competência de leitura e escrita é também o 

domínio das normas e dos códigos que tor-

nam as linguagens instrumentos eficientes 

de registro e expressão, que podem ser com-

partilhados. Ler e escrever, hoje, são compe-

tências fundamentais a qualquer disciplina 

ou profissão. Ler, entre outras coisas, é in-

terpretar (atribuir sentido ou significado), e 

escrever, igualmente, é assumir uma autoria 

individual ou coletiva (tornar-se responsável 

por uma ação e suas conseqüências). 

II. “Construir e aplicar conceitos das várias áreas 

do conhecimento para a compreensão de 

fenômenos naturais, de processos histórico-

geográficos, da produção tecnológica e das 
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manifestações artísticas.” É o desenvolvi-

mento da linguagem que possibilita o ra-

ciocínio hipotético-dedutivo, indispensável 

à compreensão de fenômenos. Ler, nesse 

sentido, é um modo de compreender, isto é, 

de assimilar experiências ou conteúdos disci-

plinares (e modos de sua produção); escrever 

é expressar sua construção ou reconstrução 

com sentido, aluno por aluno. 

III. “Selecionar, organizar, relacionar, interpre-

tar dados e informações representados de 

diferentes formas, para tomar decisões e 

enfrentar situações-problema”. Ler implica 

também – além de empregar o raciocínio 

hipotético-dedutivo, que possibilita a com-

preensão de fenômenos – antecipar, de 

forma comprometida, a ação para intervir 

no fenômeno e resolver os problemas de-

correntes dele. Escrever, por sua vez, sig-

nifica dominar os muitos formatos que a 

solução do problema comporta. 

IV. “Relacionar informações, representadas 

em diferentes formas, e conhecimentos 

disponíveis em situações concretas, para 

construir argumentação consistente.” A 

leitura, aqui, sintetiza a capacidade de 

escutar, supor, informar-se, relacionar, 

comparar etc. A escrita permite dominar 

os códigos que expressam a defesa ou a 

reconstrução de argumentos – com liber-

dade, mas observando regras e assumin-

do responsabilidades. 

V. “Recorrer aos conhecimentos desenvolvi-

dos na escola para elaborar propostas de 

intervenção solidária na realidade, respei-

tando os valores humanos e considerando 

a diversidade sociocultural.” Ler, aqui, além 

de implicar em descrever e compreender, 

bem como em argumentar a respeito de 

um fenômeno, requer a antecipação de 

uma intervenção sobre ele, com tomada 

de decisões a partir de uma escala de valo-

res. Escrever é formular um plano para essa 

intervenção, levantar hipóteses sobre os 

meios mais eficientes para garantir resulta-

dos, a partir da escala de valores adotada. É 

no contexto da realização de projetos esco-

lares que os alunos aprendem a criticar, res-

peitar e propor projetos valiosos para toda a 

sociedade; por intermédio deles, aprendem 

a ler e escrever as coisas do mundo atual, 

relacionando ações locais com visão global, 

por meio de atuação solidária. 

VI. Articulação com o mundo do trabalho 

A contextualização tem como norte os 

dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases, as 

normas das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

que são obrigatórias, e as recomendações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que fo-

ram elaborados para o Ensino Médio mas são 

pertinentes para a educação básica como um 

todo, sobretudo para o segmento da 5ª série 

em diante. Para isso é preciso recuperar alguns 

tópicos desse conjunto legal e normativo. 
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Compreensão do significado das 
ciências, das letras e das artes

Compreender o sentido é reconhecer, 

apreender e partilhar a cultura que envolve as 

áreas de conhecimento, um conjunto de con-

ceitos, posturas, condutas, valores, enfoques, 

estilos de trabalho e modos de fazer que ca-

racterizam as várias ciências – exatas, sociais 

e humanas –, as artes – visuais, musicais, do 

movimento e outras –, a Matemática, as lín-

guas e outras áreas de expressão não-verbal.

Quando a LDB dispõe sobre esse objeti-

vo de compreensão do sentido está indicando 

que não se trata de formar especialistas nem 

profissionais. Especialistas e profissionais de-

vem, além de compreender o sentido, domi-

nar a estrutura conceitual e o estatuto episte-

mológico de suas especialidades – não é esse 

o caso dos alunos da educação básica. Como 

estão na escola, preparando-se para assumir 

plenamente sua cidadania, todos devem pas-

sar pela alfabetização científica, humanista, 

lingüística, artística e técnica, para que sua 

cidadania, além de ser um direito, tenha qua-

lidade. O aluno precisa constituir as compe-

tências para reconhecer, identificar e ter visão 

crítica daquilo que é próprio de uma área de 

conhecimento, e, a partir desse conhecimen-

to, avaliar a importância dessa área ou discipli-

na em sua vida e em seu trabalho. 

A lei dá um prazo generoso para que 

os alunos aprendam o “significado das  

ciências, das artes e das letras”: começa na 

educação infantil, prossegue nos anos do 

Ensino Fundamental e tem mais três anos 

no Ensino Médio. Durante mais de doze 

anos deverá haver tempo suficiente para al-

fabetizar-se nas ciências, nas humanidades e 

nas técnicas, entendendo seus enfoques 

e métodos mais importantes, seus pontos 

fortes e fracos, suas polêmicas, seus concei-

tos e, sobretudo, o modo como suas des-

cobertas influenciam a vida das pessoas e o 

desenvolvimento social e econômico. Para 

isso, é importante abordar, em cada ano 

ou nível da escola básica, a maneira como 

as diferentes áreas do currículo articulam a 

realidade e seus objetos de conhecimento 

específicos, a partir de questões como as 

exemplificadas a seguir. 

Que limitações e potenciais têm os enfo-

ques próprios das áreas?

Que práticas humanas, das mais simples 

às mais complexas, têm fundamento ou 

inspiração nessa ciência, arte ou área de 

conhecimento?

Quais as grandes polêmicas nas várias dis-

ciplinas ou áreas de conhecimento?

A relação entre teoria e prática em cada 
disciplina do currículo

A relação entre teoria e prática não 

envolve necessariamente algo observável 

ou manipulável, como um experimento de  
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laboratório ou a construção de um objeto.  

Tal relação pode acontecer ao se compreen-

der como a teoria se aplica em contextos reais 

ou simulados. Uma possibilidade de transpo-

sição didática é reproduzir a indagação de ori-

gem, a questão ou necessidade que levou à 

construção de um conhecimento – que já está 

dado e precisa ser apropriado e aplicado, não 

obrigatoriamente ser “descoberto” de novo. 

A lei determina corretamente que a re-

lação teoria e prática se dê em cada discipli-

na do currículo, uma vez que boa parte dos 

problemas de qualidade do ensino decorre da 

dificuldade em destacar a dimensão prática do 

conhecimento, tornando-o verbalista e abs-

trato. Por exemplo, a disciplina História é por 

vezes considerada teórica, mas nada é tão prá-

tico quanto entender a origem de uma cidade 

e as razões da configuração urbana. A Química 

é erroneamente considerada mais prática por 

envolver atividades de laboratório, manipula-

ção de substâncias e outras idiossincrasias, no 

entanto não existe nada mais teórico do que o 

estudo da tabela de elementos químicos. 

A mesma Química que emprega o nome 

dos elementos precisa ser um instrumento 

cognitivo para nos ajudar a entender e, se 

preciso, decidir pelo uso de alimentos com 

agrotóxicos ou conservantes. Tais questões 

não se restringem a especialistas ou cientistas. 

Não é preciso ser químico para ter de escolher 

o que se vai comer. A fim de sermos cidadãos 

plenos, devemos adquirir discernimento e co-

nhecimentos pertinentes para tomar decisões 

em diversos momentos, em relação à escolha 

de alimentos, uso da eletricidade, consumo 

de água, seleção dos programas de TV ou a 

escolha do candidato a um cargo político. 

As relações entre educação e tecnologia 

A educação tecnológica básica é uma 

das diretrizes que a LDB estabelece para orien-

tar o currículo do Ensino Médio. A lei ainda 

associa a “compreensão dos fundamentos 

científicos dos processos produtivos” com o 

relacionamento entre teoria e prática em cada 

disciplina do currículo. E insiste quando deta-

lha, entre as competências que o aluno deve 

demonstrar ao final da educação básica, o 

“domínio dos princípios científicos e tecnoló-

gicos que presidem a produção moderna”. 

A tecnologia comparece, portanto, no 

currículo da educação básica com duas acep-

ções complementares: a) como educação 

tecnológica básica; b) como compreensão 

dos fundamentos científicos e tecnológicos 

da produção. 

A primeira acepção refere-se à alfabeti-

zação tecnológica, que inclui aprender a lidar 

com computadores, mas vai além. Alfabetizar-

se tecnologicamente é entender as tecnologias 

da história humana como elementos da cultu-

ra, como parte das práticas sociais, culturais e 
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produtivas, que por sua vez são inseparáveis 

dos conhecimentos científicos, artísticos e lin-

güísticos que as fundamentam. A educação 

tecnológica básica tem o sentido de nos pre-

parar para viver e conviver em um mundo no 

qual a tecnologia está cada vez mais presente: 

no qual a tarja magnética, o celular, o código 

de barras e muitos recursos digitais se incorpo-

ram velozmente à vida das pessoas, qualquer 

que seja a sua condição socioeconômica. 

A segunda acepção, ou seja, a com-

preensão dos fundamentos científicos e tec-

nológicos da produção, faz da tecnologia a 

chave para relacionar o currículo ao mundo 

da produção de bens e serviços, ou seja, aos 

processos pelos quais a humanidade – e cada 

um de nós – produz os bens e serviços de que 

necessita para viver. Foi para manter-se fiel 

ao espírito da lei que as DCN introduziram a 

tecnologia em todas as áreas, tanto das DCN 

como dos PCN para o Ensino Médio, evitando 

a existência de disciplinas “tecnológicas” iso-

ladas e separadas dos conhecimentos que lhe 

servem de fundamento. 

A prioridade para o contexto do 
trabalho 

Se examinarmos o conjunto das reco-

mendações já analisadas, o trabalho enquanto 

produção de bens e serviços revela-se como a 

prática humana mais importante para conec-

tar os conteúdos do currículo com a realidade. 

Desde sua abertura, a LDB faz referência ao 

trabalho, juntamente com as práticas sociais, 

como elemento que vincula a educação básica 

à realidade, da Educação Infantil até o final do 

Ensino Médio. O vínculo com o trabalho carre-

ga vários sentidos, que é preciso explicitar. 

Do ponto de vista filosófico, expressa 

o valor e a importância do trabalho. À parte 

de qualquer implicação pedagógica relativa a 

currículos e definição de conteúdos, o valor do 

trabalho incide em toda a vida escolar: desde 

a valorização dos trabalhadores da escola e 

da família, até o respeito aos trabalhadores 

da comunidade, o conhecimento do trabalho 

como produtor da riqueza e o reconhecimento 

de que um dos fundamentos da desigualdade 

social é a remuneração injusta do trabalho. A 

valorização do trabalho é também uma críti-

ca ao bacharelismo ilustrado, que por muito 

tempo predominou nas escolas voltadas para 

as classes sociais privilegiadas. 

A implicação pedagógica desse prin-

cípio atribui um lugar de destaque para o 

trabalho humano, contextualizando os con-

teúdos curriculares sempre que for pertinen-

te, com os tratamentos adequados a cada 

caso. Nesse sentido, a relação entre teoria 

e prática em cada disciplina do currículo, 

como exige a lei, não pode deixar de incluir 

os tipos de trabalho e as carreiras profissio-

nais aos quais se aplicam os conhecimentos 

das áreas ou disciplinas curriculares. 
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Em síntese, a prioridade do trabalho 

na educação básica assume dois sentidos 

complementares: como valor, que imprime 

importância ao trabalho e cultiva o respei-

to que lhe é devido na sociedade, e como 

tema que perpassa os conteúdos curricula-

res, atribuindo sentido aos conhecimentos 

específicos das disciplinas.

O contexto do trabalho no Ensino Médio

A tradição de ensino academicista, des-

vinculado de qualquer preocupação com a 

prática, separou a formação geral e a forma-

ção profissional no Brasil. Durante décadas 

elas foram modalidades excludentes de ensi-

no. A tentativa da Lei 5692/1971 de unir as 

duas modalidades, profissionalizando todo o 

Ensino Médio, apenas descaracterizou a for-

mação geral, sem ganhos significativos para 

a profissional. 

Nos dias de hoje, essa separação já 

não se dá nos mesmos moldes, porque o 

mundo do trabalho passa por transforma-

ções profundas. À medida que a tecnologia 

vai substituindo os trabalhadores por autô-

matos na linha de montagem e nas tarefas 

de rotina, as competências para trabalhar 

em ilhas de produção, associar concepção 

e execução, resolver problemas e tomar de-

cisões tornam-se mais importantes do que 

conhecimentos e habilidades voltados para 

postos específicos de trabalho. 

A LDB adota uma perspectiva sintoni-

zada com essas mudanças na organização 

do trabalho ao recomendar a articulação 

entre educação básica e profissional, quan-

do afirma, entre as finalidades do Ensino 

Médio: “a preparação básica para o traba-

lho e a cidadania do educando, para conti-

nuar aprendendo, de modo a ser capaz de 

se adaptar com flexibilidade a novas con-

dições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores” (grifo nosso). A lei não recu-

pera a formação profissional para postos 

ou áreas específicas dentro da carga horá-

ria geral do Ensino Médio, como tentou fa-

zer a legislação anterior. Mas também não 

chancela o caráter inteiramente propedêu-

tico que esse ensino tem assumido na edu-

cação básica brasileira. Trata-se, portanto, 

de entender o que vem a ser a preparação 

básica para o trabalho. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio interpretaram essa 

perspectiva como uma preparação básica 

para o trabalho, abrindo a possibilidade de 

que os sistemas de ensino ou as escolas te-

nham ênfases curriculares diferentes, com 

autonomia para eleger as disciplinas especí-

ficas e suas respectivas cargas horárias den-

tro das três grandes áreas instituídas pelas 

DCN, desde que garantida a presença das 

três áreas. Essa abertura permite que esco-

las de Ensino Médio, a partir de um projeto 

pedagógico integrado com cursos de edu-
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cação profissional de nível técnico, atribuam 

mais tempo e atenção a disciplinas ou áreas 

disciplinares cujo estudo possa ser aprovei-

tado na educação profissional. 

Para as DCN, o que a lei denomina de 

preparação básica para o trabalho pode ser 

a aprendizagem de conteúdos disciplinares 

constituintes de competências básicas que 

sejam também pré-requisitos de formação 

profissional. Em muitos casos essa opção 

pouparia tempo de estudo para o jovem que 

precisa ingressar precocemente no mercado 

de trabalho. Para facilitar essa abertura, as Di-

retrizes Curriculares da Educação Profissional 

de Nível Técnico flexibilizaram a duração dos 

cursos profissionais desse nível, possibilitan-

do o aproveitamento de estudos já realizados 

ou mesmo exercício profissional prévio. Essas 

duas peças normativas criaram os mecanis-

mos pedagógicos que podem viabilizar o que 

foi estabelecido na LDB (lei 9394/1996) e de-

cretos posteriores. 

A preparação básica para o trabalho 

em determinada área profissional, portanto, 

pode ser realizada em disciplinas de for-

mação básica do Ensino Médio. As esco-

las, nesse caso, atribuiriam carga horária 

suficiente e tratamento pedagógico ade-

quado às áreas ou disciplinas que melhor 

preparassem seus alunos para o curso de 

educação profissional de nível técnico es-

colhido. Essa possibilidade fundamenta-se 

no pressuposto de que ênfases curricula-

res diferenciadas são equivalentes para a 

constituição das competências previstas na 

LDB, nas DCN para o Ensino Médio e na 

matriz de competências do Enem. 

Isso supõe um outro tipo de articulação 

entre currículos de formação geral e currículos 

de formação profissional, em que o primeiro 

encarrega-se das competências básicas, fun-

damentando a constituição das mesmas em 

conteúdos, áreas ou disciplinas afinadas com 

a formação profissional nesse ou em outro ní-

vel de escolarização. E supõe também que o 

tratamento oferecido às disciplinas do currí-

culo do Ensino Médio não seja apenas prope-

dêutico nem tampouco voltado estreitamente 

para o vestibular. 
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Área CNT

A área de Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias

1. A presença das Ciências 
da Natureza na sociedade 
contemporânea

As Ciências da Natureza estão presen-

tes sob muitas formas na cultura e na vida em 

sociedade, na investigação dos materiais, das 

substâncias, da vida e do cosmo. Do mesmo 

modo, elas se associam às técnicas, tomando 

parte em todos os setores de produção e de 

serviços: da agropecuária à medicina, da in-

dústria ao sistema financeiro, dos transportes 

à comunicação e informação, dos armamen-

tos bélicos aos aparelhos domésticos. Essa 

associação entre as ciências e as técnicas, 

que constitui a tecnologia, resultou nas vá-

rias revoluções industriais e integra todas as 

dimensões práticas da vida humana, como 

a extração e processamento de minérios, a 

produção de energia, a construção civil, a pro-

dução de alimentos, o envio de mensagens e 

o diagnóstico de enfermidades. 

O desenvolvimento científico-tecnoló-

gico tem sido tão rápido que certos proces-

sos e equipamentos podem tornar-se ob-

soletos em poucos anos. Essa corrida pela 

inovação transforma até mesmo algumas 

práticas sociais, como está acontecendo 

com a rápida expansão da telefonia móvel 

e da rede mundial de computadores. Por 

sua vez, as ciências também se beneficiam 

do desenvolvimento tecnológico nas suas 

investigações, como no lançamento em ór-

bita terrestre de um grande telescópio, ou 

na tomada e no processamento de dados 

científicos feitos em laboratórios, por equi-

pamentos informáticos. 

As Ciências da Natureza também 

têm dimensão filosófica, pois, ao interpre-

tar eventos da biosfera e compreender a 

evolução da vida, ou ao observar estrelas e 

galáxias e perceber a evolução do universo, 

elas permitem conjecturar sobre a origem 

e o sentido cósmicos – atividades que no 

passado eram prerrogativa do pensamento 

filosófico. Em contrapartida, para monitorar 

ou controlar o desenvolvimento científico-

tecnológico, ao investigar a intervenção 

humana na biosfera e eventualmente esta-

belecer seus limites, os instrumentos para 

essa investigação de sentido igualmente 

ético são também científico-tecnológicos. 

As ciências são, portanto, base conceitual 

para intervenções práticas que podem ser 

destrutivas – como na tecnologia bélica –, 

mas também promovem valores humanos 

ao fornecerem critérios para a percepção 

crítica e para a interpretação da realidade. 
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Finalmente, as ciências têm grande be-

leza, por ampliar a visão do mundo natural, 

ao mergulhar nos detalhes moleculares da 

base genética da vida ou ao revelar a periodici-

dade de caráter quântico das propriedades dos 

elementos químicos. O mesmo se dá em sua 

estética da simplicidade, em que umas poucas 

leis gerais valem para qualquer processo, como 

o princípio da conservação da energia que se 

aplica ao vôo de um colibri ou à emissão de luz 

por um átomo. Essa beleza das ciências, ainda 

que menos reconhecida, pode ser comparada 

à das artes, no sentido mesmo de fruição, pre-

cisamente pela associação da ciência ao senti-

do pragmático das tecnologias. 

Essa múltipla presença, a intensa produ-

ção e a divulgação de conhecimentos científicos 

e tecnológicos demanda de todos nós uma al-

fabetização científico-tecnológica. Por exemplo: 

para saber que uma água mineral de pH 4,5 

é ácida; para ler medidas de energia em quilo-

watt-hora, caloria, joule, e converter uma uni-

dade na outra; ou para entender argumentos a 

favor e contra a produção de grãos transgênicos 

demanda-se um domínio conceitual científico 

básico, mesmo em se tratando de informações 

usuais presentes em jornais diários, equipamen-

tos domésticos e embalagens de alimentos. 

Por isso tudo, jovens que concluem a 

educação de base, preparados para seu de-

senvolvimento e sua realização pessoal, devem 

saber se expressar e se comunicar com as lin-

guagens da ciência e fazer uso de seus conhe-

cimentos. Dessa forma, poderão compreender 

e se posicionar diante de questões gerais de 

sentido científico e tecnológico, e empreender 

ações diante de problemas pessoais ou sociais 

para os quais o domínio das ciências seja es-

sencial, como será detalhado a seguir. 

2. A aprendizagem na área das 
Ciências da Natureza na educação 
de base

Mais do que simples divisões do saber, 

as disciplinas em geral são campos de investi-

gação e de sistematização dos conhecimentos. 

Algumas delas são milenares, como a Filosofia, 

a História e a Física. Outras, como a Matemáti-

ca, reúnem campos igualmente antigos, como 

a Geometria e a Álgebra. Outras ainda, como 

a Biologia, são reuniões recentes de campos 

tradicionais, como a Botânica, a Zoologia e a 

História Natural, aos quais se somaram outros, 

mais contemporâneos, como a Genética. 

Nem sempre se estabelecem fronteiras 

nítidas entre as disciplinas. A Química, que 

surgiu há alguns séculos, apresenta interes-

ses comuns com a Física, como a constitui-

ção atômica da matéria, e outros em comum 

com a Biologia, como processos bioquímicos 

e o estudo das substâncias orgânicas. Todas 

as Ciências da Natureza fazem uso de instru-

mentais matemáticos em seus procedimentos 

de quantificação, análise e modelagem. 
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A reunião de certos conjuntos de 

disciplinas em áreas do conhecimento é 

decorrência natural das referidas frontei-

ras comuns. No nosso caso, é também um 

recurso de sentido pedagógico, para expli-

citar que a aprendizagem disciplinar não 

tem sentido autônomo, mas deve se dar 

em função dos interesses dos alunos, de 

sua formação geral. Nesse sentido, a área 

constitui uma pré-articulação de um siste-

ma mais amplo, o projeto pedagógico de 

escola, em que a proposta curricular orga-

niza e dá razões para a aprendizagem em 

geral, disciplinar ou não. 

O conjunto das Ciências da Natureza 

pode ser tomado como uma das áreas do 

conhecimento que organizam a aprendiza-

gem na educação básica, pois, ainda que di-

ferentes ciências, como a Biologia, a Física e 

a Química tenham certos objetos de estudo 

e métodos próprios, também têm em co-

mum conceitos, métodos e procedimentos, 

critérios de análise, de experimentação e de 

verificação. Além disso, elas compõem uma 

visão de mundo coerente, um acervo cultural 

articulado e reúnem linguagens essenciais, 

recursos e valores que se complementam 

para uma atuação prática e crítica na vida 

contemporânea. Com essa compreensão, 

vê-se que a articulação numa área permite 

compreender melhor o papel educacional da 

Biologia, da Física ou da Química, do que to-

mar cada disciplina isoladamente. 

Não se deve, assim, estranhar que da 

5a à 8a série do Ensino Fundamental as ciên-

cias estejam integradas na mesma disciplina 

escolar, englobando também as linguagens 

adequadas para cada faixa etária. Na 5ª e 

na 6ª série, a ênfase está colocada na re-

alidade mais imediata do aluno, com suas 

vivências e percepções pessoais, e também 

como tema para exercício do letramento 

propriamente dito e para o início da alfabe-

tização científico-tecnológica. 

Na 7ª e na 8ª série, a ênfase já se des-

loca para temáticas mais abrangentes e suas 

interpretações. Por isso, o corpo humano e 

seus sistemas, o ser humano como partícipe 

da biosfera, as tecnologias de uso cotidiano 

ou as primeiras percepções cósmicas da Ter-

ra no Universo devem ter tratamentos com-

patíveis com a maturidade em cada fase. 

Ao fim do Ensino Fundamental, já é 

possível identificar e qualificar as muitas 

tecnologias presentes na produção indus-

trial e energética, agropecuária e extrativa, 

nas comunicações, no processamento de in-

formações, nos serviços de saúde, nos bens 

de consumo, no monitoramento ambiental 

etc. Praticamente em todos os setores da 

vida em sociedade, dando-se o mesmo foco 

às questões globais, como a dos combus-

tíveis fósseis e dos renováveis, a defesa da 

biodiversidade ou o comprometimento dos 

mananciais de água. 
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Já no Ensino Médio, é possível ousar um 

maior aprofundamento conceitual da área de 

conhecimento nas três disciplinas científicas 

básicas – Biologia, Física e Química – , nas 

quais a especificidade temática e metodoló-

gica se explicita, permitindo, inclusive, uma 

organização curricular mais detalhada. Por 

exemplo, na constituição celular ou na inter-

dependência das espécies, em Biologia; nas 

ondas eletromagnéticas ou na relação traba-

lho-calor, na Física; e na dinâmica das reações 

ou nos compostos orgânicos, na Química, 

juntamente com as tecnologias às quais estão 

diretamente relacionados todos esses aspec-

tos disciplinares. Esse maior aprofundamento 

da disciplina não deve significar qualquer exa-

gero propedêutico, o que pode ser evitado 

quando se explicitam competências relaciona-

das ao conhecimento científico e aos contex-

tos reais, geralmente interdisciplinares. 

Voltando a pensar o projeto peda-

gógico escolar, a área do conhecimento de 

Ciências da Natureza tem importante inter-

face com a área das Ciências Humanas; por 

exemplo, os períodos históricos são pauta-

dos pelos conhecimentos técnicos e cientí-

ficos presentes nas atividades econômicas, 

assim como as trocas comerciais, as dispu-

tas internacionais e os domínios territoriais 

dependem do desenvolvimento das forças 

produtivas, estreitamente associadas aos 

conhecimentos científicos. Também alguns 

campos de investigação científica, como os 

da cosmologia e da evolução, como vimos, 

têm forte apelo e interesse filosófico. 

Da mesma forma, há uma ampla interfa-

ce com a área das linguagens e códigos, pois as 

Ciências da Natureza, de um lado, fazem uso 

de inúmeras linguagens e, de outro, constituem 

linguagens elas próprias. Hoje, não é sequer 

possível compreender muitas notícias sem que 

se entendam terminologias científicas como 

“materiais semicondutores”, “substâncias alca-

linas” e “grãos transgênicos”. Essa dimensão 

das ciências como linguagem precisa, assim, 

ser explicitada e trabalhada na sua aprendi-

zagem escolar, pois constituirá a qualificação 

mais continuamente exercida pelos educan-

dos ao longo de sua vida, qualquer que seja 

sua opção profissional e cultural. 

Enfim, a sociedade atual, diante de 

questões como a busca de modernização 

produtiva, cuidados com o ambiente natural, 

procura de novas fontes energéticas, escolha 

de padrões para as telecomunicações, precisa 

lançar mão das ciências como provedoras de 

linguagens, instrumentos e critérios. Por isso, 

a educação de base que se conclui no Ensino 

Médio deve promover conhecimento científi-

co e tecnológico para ser apreendido e domi-

nado pelos cidadãos como recurso seu, não 

“dos outros” sejam cientistas ou engenheiros, 

e utilizado como recurso de expressão, instru-

mento de julgamento, tomada de posição ou 

resolução de problemas em contextos reais. 
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Competências 
gerais Habilidades gerais e específicas

Representar.

Comunicar-se.

Conviver.

Ler e expressar-se 
 com textos, 
cifras, ícones, 
gráficos, tabelas e 
fórmulas.

Converter uma 
linguagem em 
outra.

Registrar 
medidas e 
observações.

Descrever 
situações.

Planejar e fazer 
entrevistas.

Sistematizar 
dados.

Elaborar 
relatórios.

Participar de 
reuniões.

Argumentar.

Trabalhar em 
grupo.

Investigar e intervir 
em situações reais.

Formular 
questões.

Realizar 
observações.

Selecionar 
variáveis.

Estabelecer 
relações.

Interpretar, 
propor e fazer 
experimentos. 

Fazer e verificar 
hipóteses.

Diagnosticar 
e enfrentar 
problemas, 
individualmente 
ou em equipe.

Essas expectativas de aprendizagem 

estão expressas na nossa Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), de 1996, em 

termos de grandes campos de competên-

cia, como o domínio “das formas contem-

porâneas de linguagem” ou “dos princí-

pios científico-tecnológicos que presidem 

a produção moderna”. Para atender a tal 

orientação, o ensino das Ciências da Natu-

reza deve buscar compor o desenvolvimen-

to da cultura científica com a promoção de 

competências mais gerais ou de habilida-

des mais específicas como as expressas no 

quadro seguinte: 
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Enfim, deve assegurar um tipo de ensi-

no das Ciências da Natureza de forma a ga-

rantir, na preparação dos jovens no Ensino 

Médio, uma efetiva apropriação das ciências 

como qualificação pessoal, não simplesmen-

te como ilustração cultural. 

Competências 
gerais Habilidades gerais e específicas

Estabelecer 
conexões e dar 
contexto.

Relacionar 
informações e 
processos com 
seus contextos 
e com diversas 
áreas de 
conhecimento. 

Identificar 
dimensões 
sociais, éticas 
e estéticas 
em questões 
técnicas e 
científicas.

Analisar o papel 
da ciência e 
da tecnologia 
no presente e 
ao longo da 
História
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A Matemática e as áreas do conhecimento

Em todas as épocas e em todas as 

culturas, a Matemática e a língua materna 

constituem dois componentes básicos dos 

currículos escolares. Tal fato era traduzido, 

em tempos antigos, pela caracterização da 

função tríplice da escola, como o lugar em 

que se aprenderia a “ler, escrever e contar” 

– o que significava, sinteticamente, uma du-

pla “alfabetização”: no universo das letras 

e no dos números. Naturalmente, há muito 

a “alfabetização” que se espera da escola 

teve sua ação ampliada para incorporar o 

interesse pelas múltiplas linguagens pre-

sentes na sociedade contemporânea, que 

se estendem para os universos das ciências 

e das tecnologias, particularmente no que 

se refere às tecnologias informáticas. 

Em decorrência de tais fatos, em 

organizações curriculares mais recentes, 

como nos Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (PCN), um mapeamento do conhe-

cimento a ser apresentado – de maneira 

tanto disciplinada quanto disciplinar – na 

escola, surgiram propostas de organização 

dos conteúdos em três grandes áreas: 

Linguagens, incluindo-se as línguas estran-

geiras, a Educação Física e as Artes, como 

diferentes formas de expressão;

Ciências Humanas, incluindo-se História, 

Geografia e, no caso do Ensino Médio, 

Filosofia;

Ciências Naturais e Matemática, uma 

grande área que no Ensino Médio inclui 

as disciplinas de Física, Química, Biologia 

e Matemática.

Sempre houve discussões acaloradas 

sobre a possibilidade de a Matemática ser 

incluída na área de Linguagens, o que fa-

ria sentido, sem dúvida. Afinal, juntamente 

com a Língua Materna, a Matemática com-

põe o par de sistemas simbólicos funda-

mentais para a representação da realidade, 

para a expressão de si e compreensão do 

outro, para a leitura, em sentido amplo, de 

textos e do mundo dos fenômenos. 

Entretanto, na organização final dos 

documentos que integram os PCN, preva-

leceu a proximidade com as Ciências Na-

turais. Isso também faz sentido, pois estas 

encontram na Matemática uma lingua-

gem especialmente apropriada, desde as 

origens da Ciência moderna, com Galileu, 

até Descartes, com seu sonho de expres-

são de todo conhecimento confiável na 

linguagem matemática. 
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No Estado de São Paulo, nas propostas 

curriculares elaboradas a partir de 1986 e em 

vigor até o presente momento, a Matemática 

era apresentada como uma área específica. 

Tais propostas constituíram um esforço expres-

sivo, e em alguns sentidos pioneiro, na busca 

de uma aproximação entre os conteúdos es-

colares e o universo da cultura, especialmente 

no que tange às contextualizações e à busca 

de uma instrumentação crítica para o mundo 

do trabalho. Essa rica herança pedagógica so-

breviveu a uma avalanche de novidades passa-

geiras e serve agora de ponto de partida para 

que, incorporadas as necessárias atualizações, 

novos passos sejam dados para sua efetivação 

nas práticas escolares. Particularmente no que 

tange às áreas em que se organiza, a nova 

proposta inspirou-se na anterior, mantendo a 

área de Matemática como um terreno espe-

cífico, distinto tanto das Linguagens quanto 

das Ciências Naturais. 

Por que uma área específica  
para a Matemática? 

Três são as razões principais desta op-

ção. Em primeiro lugar, destaca-se o fato de 

que uma parte da especificidade da Mate-

mática resulta esmaecida quando ela é agre-

gada seja ao grupo das linguagens em sen-

tido amplo, ou seja, ao grupo das ciências. 

A Matemática compõe com a Língua Ma-

terna um par fundamental, mas de caráter 

complementar: é impossível reduzir um dos 

sistemas simbólicos ao outro. Se uma língua 

se aproximar demasiadamente do modo de 

operar da Matemática, resultará empobre-

cida, e o mesmo poderia ocorrer com um 

texto matemático que assumisse a ambiva-

lência, apropriada apenas à expressão lingü-

ística. A multiplicidade de sentidos em um 

mesmo elemento simbólico ou combinação 

de elementos é própria da língua natural e 

é intencionalmente controlada na expressão 

matemática. A busca da expressão precisa é 

inerente na Matemática, mas pode empo-

brecer o uso natural da língua. Não que esta 

não possa ser precisa: ela o é exemplarmen-

te, como bem revela um texto poético, em 

que uma palavra não pode ser substituída 

por um sinônimo sem desmontar o poema. 

Mas existe uma diferença fundamental, irre-

dutível, entre a precisão na Língua e a preci-

são na Matemática.

Em segundo lugar, a incorporação da 

Matemática à área de Ciências pode dis-

torcer o fato de que a Matemática, mesmo 

oferecendo uma linguagem especialmente 

importante e adequada para a expressão 

científica, constitui um conhecimento espe-

cífico da educação básica. Tal conhecimen-

to inclui um universo próprio muito rico de 

objetos, instrumentos e interesses, funda-

mentais tanto para as chamadas Ciências 

Naturais quanto para as Ciências Humanas, 

e ainda para as Linguagens em sentido am-

plo. A inclusão da Matemática na área de 
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Ciências teve o efeito salutar, no caso dos 

PCN, de minimizar o risco de que o conteúdo 

matemático fosse concebido como um fim 

em si mesmo, enfatizando sua condição 

instrumental. Entretanto, a partir da conso-

lidação da idéia de competências, apresen-

tada pelo Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), tal risco deixou de existir e explicita-

se com nitidez o que já era apresentado 

tacitamente em propostas anteriores: todos 

os conteúdos disciplinares, nas diversas áre-

as, são meios para a formação dos alunos 

como cidadãos e como pessoas. As disci-

plinas são imprescindíveis e fundamentais, 

mas o foco permanente da ação educacio-

nal deve situar-se no desenvolvimento das 

competências pessoais dos alunos. 

Em terceiro lugar, o tratamento da Ma-

temática como área específica pode facilitar a 

incorporação crítica dos inúmeros recursos tec-

nológicos de que dispomos para a representa-

ção de dados e o tratamento das informações, 

na busca da transformação de informação em 

conhecimento. De fato, caso se pretendesse 

caracterizar um novo Trivium (grupo de dis-

ciplinas constituído por Lógica, Gramática e 

Retórica), mais consentâneo com as caracte-

rísticas da sociedade contemporânea, certa-

mente pareceria mais justo incluir a Língua, 

a Matemática e a Informática. E, ainda que 

os computadores sejam hoje instrumentos ab-

solutamente imprescindíveis para jornalistas e 

escritores em geral, é no terreno da Matemáti-

ca que se abrem as mais naturais e promissoras 

possibilidades de assimilação dos inúmeros re-

cursos que as tecnologias informáticas podem 

oferecer no terreno da Educação.

Insistimos, no entanto, no fato de que 

a apresentação da Matemática como uma 

área específica não pretende amplificar suas 

supostas peculiaridades nem caracterizá-la 

como um tema excessivamente especializa-

do ou relevante. Visa apenas a uma explora-

ção mais adequada de suas possibilidades de 

servir às outras áreas, na ingente tarefa de 

transformar a informação em conhecimento 

em sentido amplo, em todas as suas formas 

de manifestação.
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A área de Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias

A área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias compreende um conjunto de dis-

ciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangei-

ra Moderna (LEM), Arte e Educação Física, no 

Ensino Fundamental e no Médio. Para a área, 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (PCN 2006), a linguagem é a capacidade 

humana de articular significados coletivos em 

sistemas arbitrários de representação, que são 

compartilhados e que variam de acordo com 

as necessidades e experiências da vida em so-

ciedade. A principal razão de qualquer ato de 

linguagem é a produção de sentido.

Mais do que objetos de conhecimento, 

as linguagens são meios para o conhecimen-

to. O homem conhece o mundo através de 

suas linguagens, de seus símbolos. À medida 

que ele se torna mais competente nas dife-

rentes linguagens, torna-se mais capaz de co-

nhecer a si mesmo, assim como a sua cultura 

e o mundo em que vive.

Nesta perspectiva, trabalha-se, em pri-

meiro lugar, com a construção do conheci-

mento: conhecimento lingüístico, musical, 

corporal; conhecimento gestual; conheci-

mento das imagens, do espaço e das formas. 

Assim, propõe-se uma mudança profunda na 

maneira como as disciplinas da área devem 

ser examinadas e ensinadas. O conhecimento 

de natureza enciclopédica, sem significação 

prática, é substituído por conteúdos e ativi-

dades que possibilitam não só a interação do 

aluno com sua sociedade e o meio ambien-

te, mas também o aumento do seu poder 

como cidadão, propiciando maior acesso às 

informações e melhores possibilidades de in-

terpretação das informações nos contextos 

sociais em que são apresentadas. 

Com tal mudança, a experiência escolar 

transforma-se em uma vivência que permite ao 

aluno compreender as diferentes linguagens e 

usá-las como meios de organização da realida-

de, nelas constituindo significados, em um pro-

cesso centrado nas dimensões comunicativas 

da expressão, da informação e da argumen-

tação. Esse processo exige que o aluno anali-

se, interprete e utilize os recursos expressivos 

da linguagem, relacionando textos com seus 

contextos, confrontando opiniões e pontos de 

vista e respeitando as diferentes manifestações 

da linguagem utilizada por diversos grupos so-

ciais, em suas esfera de socialização.

Utilizar-se da linguagem é saber colocar-

se como protagonista do processo de produção/

recepção. É também entender os princípios das 

tecnologias da comunicação e da informação, 

associando-os aos conhecimentos científicos e 

às outras linguagens, que lhes dão suporte.
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O ser humano é um ser de linguagens, 

as quais são tanto meios de produção da 

cultura quanto parte fundamental da cultura 

humana. Por cultura entendemos a urdidura 

de muitos fios que se interligam constante-

mente e que respondem às diferentes formas 

com que nos relacionamos com as coisas de 

nosso mundo, com os outros seres huma-

nos e com os objetos e as práticas materiais 

de nossa vida. Cultura é, assim, uma trama 

tecida por um longo processo acumulativo 

que reflete conhecimentos originados da 

relação dos indivíduos com as diferentes 

coisas do mundo. 

Somos herdeiros de um longo processo 

acumulativo que constantemente se amplia e 

renova sem anular a sua história, refletindo, 

dessa forma, o conhecimento e a experiên-

cia adquiridos pelas gerações anteriores. É a 

manipulação adequada e criativa desse patri-

mônio cultural que possibilita as inovações e 

as invenções humanas e o contínuo caminhar 

da sociedade.

Como manifestações culturais, a Lite- 

ratura e a Arte não devem ser reduzidas 

a meras listagens de escolas, autores e 

suas características. O ensino de Arte não 

pode equivaler nem ao conhecimento his-

tórico nem à mera aquisição de repertório, 

e muito menos a um fazer por fazer, es-

pontaneísta, desvinculado da reflexão e do 

tratamento da informação. No ensino das 

diversas linguagens artísticas, não se pode 

mais abandonar quer o eixo da produção 

(eixo poético), quer o da recepção (eixo es-

tético), quer o da crítica.

Da mesma maneira, a Educação Físi-

ca compreende o sujeito mergulhado em 

diferentes realidades culturais, nas quais 

estão indissociados corpo, movimento e 

intencionalidade. Ela não se reduz mais ao 

condicionamento físico e ao esporte, quan-

do praticados de maneira inconsciente ou 

mecânica. O aluno do Ensino Fundamen-

tal e do Médio deve não só vivenciar, expe-

rimentar, valorizar, apreciar e aproveitar os 

benefícios advindos da cultura do movimen-

to, mas também perceber e compreender os 

sentidos e significados das suas diversas ma-

nifestações na sociedade contemporânea.

Em relação à disciplina de Língua Es-

trangeira Moderna (LEM), importa cons-

truir um conhecimento sistêmico sobre a 

organização textual e sobre como e quan-

do utilizar a linguagem em situações de 

comunicação. A consciência lingüística e 

a consciência crítica dos usos da língua 

estrangeira devem possibilitar o acesso a 

bens culturais da humanidade. 

Assim, não só o estudo da língua ma-

terna mas também o das LEM são excelentes 

meios para sensibilizar os alunos para os me-

canismos de poder associados a uma língua.
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No ensino das disciplinas da área, 

deve-se levar em conta, em primeiro lugar, 

que os alunos se apropriam mais facilmen-

te do conhecimento quando ele é contex-

tualizado, ou seja, quando faz sentido den-

tro de um encadeamento de informações, 

conceitos e atividades. Dados, informa-

ções, idéias e teorias não podem ser apre-

sentados de maneira estanque, separados 

de suas condições de produção, do tipo de 

sociedade em que são gerados e recebidos, 

de sua relação com outros conhecimentos. 

Do nosso ponto de vista, a contextualização 

pode se dar em três níveis:

A contextualização sincrônica, que 

ocorre num mesmo tempo, analisa o obje-

to em relação à época e à sociedade que 

o gerou. Quais foram as condições e as ra-

zões da sua produção? De que maneira ele 

foi recebido em sua época? Como se deu 

o acesso a ele? Quais as condições sociais, 

econômicas e culturais da sua produção 

e recepção? Como um mesmo objeto foi 

apropriado por grupos sociais diferentes?

A contextualização diacrônica, que 

ocorre através do tempo, considera o objeto 

cultural no eixo do tempo. De que maneira 

aquela obra, aquela idéia, aquela teoria, se 

inscreve na História da Cultura, da Arte e das 

Idéias? Como ela foi apropriada por outros 

autores em períodos posteriores? De que ma-

neira ela se apropriou de objetos culturais de 

épocas anteriores a ela própria?

A contextualização interativa permite 

relacionar o texto com o universo específico do 

leitor: como esse texto é visto hoje? Que tipo 

de interesse ele ainda desperta? Que caracte-

rísticas desse objeto fazem com que ele ainda 

seja estudado, apreciado ou valorizado?

A questão da contextualização remete-

nos à reflexão sobre a intertextualidade e a 

interdisciplinaridade. De que maneira cada 

objeto cultural se relaciona com outros obje-

tos culturais? Como uma mesma idéia, um 

mesmo sentimento, uma mesma informação 

são tratados pelas diferentes linguagens? 

Aqui nos interessam, por exemplo, as novas 

tecnologias de informação, o hipertexto, os 

CD-ROMs e as páginas da internet, mas tam-

bém outras expressões artísticas, como a pin-

tura, a escultura, a fotografia etc.

A construção do conhecimento huma-

no e o desenvolvimento das artes, da ciência, 

da filosofia e da religião foram possíveis gra-

ças à linguagem, que permeia a construção de 

todas as atividades do homem. Não apenas a 

representação do mundo, da realidade física e 

social, mas também a formação da consciên-

cia individual e a regulação dos pensamentos 

e da ação – próprios ou alheios – ocorrem na 

e pela linguagem.
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A área de Ciências Humanas 
e suas Tecnologias

“Cabe às futuras gerações construir uma 

nova coerência que incorpore tanto os 

valores humanos quanto a ciência, algo 

que ponha fim às profecias quanto ao 

‘fim da ciência’, ‘fim da história’ ou até 

quanto ao advento da pós-humanidade”. 

(Ilya Prygogine, “Carta para as futuras 

gerações”, Caderno Mais, Folha de 
S.Paulo, 30/01/2000).

A expressão “Ciências Humanas e suas 

Tecnologias” leva-nos a uma reflexão inicial 

sobre sua inserção no campo dos conheci-

mentos a serem oferecidos, atualmente, no 

conjunto da educação básica.

Embora toda ciência seja indiscutivelmen-

te humana, por resultar da acumulação cultural 

gerada por diferentes sociedades, em diferentes 

tempos e espaços, o estudo das denominadas 

“humanidades” remonta às artes liberais anti-

gas, notadamente ao estudo das artes, línguas 

e literaturas clássicas. Na Idade Média, a tradi-

ção cristã acentuou a distinção entre a literatura 

sacra e a profana, evidenciando o caráter laico 

das humanidades, e em seguida o Renascimen-

to perpetuou esta condição, enfatizando a ne-

cessidade de um arcabouço de conhecimentos 

acerca dos estudos sobre o humano e sua con-

dição moral. Para Chervel & Compère (1999), 

esta tradição formou um indivíduo que, do ho-

mem honesto das idades clássicas ao homem 

cultivado da época contemporânea, adquiriu 

gosto, senso crítico, capacidade de julgamento 

pessoal e desenvolveu a arte de se exprimir oral-

mente ou por escrito. Portanto, o estudo das 

Humanidades, até o século XIX, foi responsável 

pela formação do “cristão dos colégios jesuítas, 

do cidadão das Luzes e do republicano dos li-

ceus modernos”. 

Na primeira metade do século XX, as 

Ciências Humanas consolidaram-se como 

conhecimento científico, a partir das contri-

buições da fenomenologia, do estruturalismo 

e do marxismo; porém, o ensino das Huma-

nidades, como corpo curricular tradicional e 

enciclopedista, dirigido à formação das elites, 

somente apresentou mudanças significativas 

nas três últimas décadas do século passado, 

como resultado das grandes transformações 

socioeconômicas, políticas e tecnológicas. 

Para Mello (1998), na área de Ciências 

Humanas, destacam-se as competências re-

lacionadas à apropriação dos conhecimentos 

dessas ciências com suas particularidades me-

todológicas, nas quais o exercício da indução 

é de importância crucial. A autora propõe, 

também, que o ensino de Ciências Humanas 

deve desenvolver a compreensão do signifi-
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cado de identidade, da sociedade e da cul-

tura, que configuram os campos de conheci-

mentos das Ciências Humanas, incluindo, de 

modo significativo, os estudos necessários ao 

exercício da cidadania. 

Na atualidade, a área de Ciências Hu-

manas compreende conhecimentos produzi-

dos por vários campos de pesquisa: História, 

Geografia, Filosofia, Sociologia e Psicologia, 

além de outros como Política, Antropologia 

e Economia, que têm por objetivo o estudo 

dos seres humanos em suas múltiplas rela-

ções, fundamentado por meio da articulação 

entre estes diversos saberes. Neste sentido, a 

produção científica, acelerada pela sociedade 

tecnológica, tem colocado em debate uma 

gama variada de novas questões de natureza 

ética, cultural e política, que necessitam emer-

gir como objeto de análise das disciplinas que 

compõem as Ciências Humanas. Portanto, o 

caráter interdisciplinar desta área corrobora 

a necessidade de se utilizar o seu acervo de 

conhecimentos para auxiliar os jovens estu-

dantes a compreender as questões que os 

afetam, bem como a tomar as decisões neste 

início de século. Desta forma, ao integrar os 

campos disciplinares, o conjunto dessas ciên-

cias contribui para uma formação que permita 

ao jovem estudante compreender as relações 

entre sociedades diferentes; analisar os inú-

meros problemas da sociedade em que vive e 

as diversas formas de relação entre homem e 

natureza, refletindo sobre as inúmeras ações 

e contradições da sociedade em relação a si 

própria e ao ambiente.

Referências

CHERVEL, André; COMPÈRE, Marie-Madeleine. 

As humanidades no ensino. Educação e 

Pesquisa. FE/USP, São Paulo, v. 25, n. 2, 

jul.-dez., 1999. 

MELLO, Guiomar N. de. Diretrizes curricula-

res nacionais para o ensino médio: parecer. 

Brasília: MEC/CNE, 1998.



“M
at

ér
ia

 li
ce

nc
ia

da
 e

xc
lu

si
va

m
en

te
 à

 S
ec

re
ta

ria
 d

a 
E

du
ca

çã
o 

do
 E

st
ad

o 
de

 S
ão

 P
au

lo
 

pa
ra

 u
so

 n
o 

si
te

 d
o 

pr
og

ra
m

a 
‘S

ão
 P

au
lo

 fa
z 

es
co

la
’. 

 
É

 e
st

rit
am

en
te

 v
ed

ad
a 

su
a 

re
pr

od
uç

ão
 p

ar
ci

al
 e

/o
u 

in
te

gr
al

 p
or

 te
rc

ei
ro

s”



“M
at

ér
ia

 li
ce

nc
ia

da
 e

xc
lu

si
va

m
en

te
 à

 S
ec

re
ta

ria
 d

a 
E

du
ca

çã
o 

do
 E

st
ad

o 
de

 S
ão

 P
au

lo
 

pa
ra

 u
so

 n
o 

si
te

 d
o 

pr
og

ra
m

a 
‘S

ão
 P

au
lo

 fa
z 

es
co

la
’. 

 
É

 e
st

rit
am

en
te

 v
ed

ad
a 

su
a 

re
pr

od
uç

ão
 p

ar
ci

al
 e

/o
u 

in
te

gr
al

 p
or

 te
rc

ei
ro

s”

HistóriaProposta Curricular do Estado de São Paulo

41

Proposta Curricular do Estado de São Paulo 
para a disciplina de História

Para que serve a História?

É impossível saber quem fez essa pergunta 

pela primeira vez ou precisar a época exata – 

muito antiga, certamente – em que ela come-

çou a ser feita. Considerando que nenhuma 

resposta foi satisfatória, já que essa pergunta 

continua sendo feita, a resposta a ela poderia 

ser, simplesmente: a História é necessária por 

ser uma das mais importantes expressões de 

humanidade, como é a Música, por exem-

plo. Tanto a História como a Música parecem 

disciplinas sem utilidade, porém basta ima-

ginar um mundo em que elas não existissem 

para perceber sua importância. 

O problema é que, enquanto a função 

do compositor, que extrai sua música do co-

ração do silêncio, parece ser a de despertar 

nossos sentidos, o problema do(a) professor(a) 

de História, que deve extrair conhecimento dos 

distantes tempos passados, é bem diferente. 

Inicialmente, os programas atribuem ao (à) do-

cente a responsabilidade de conduzir os alunos 

por caminhos que levem ao exercício pleno da 

cidadania. Cabe-lhe acompanhar, sem dirigir, 

os momentos iniciais da formação da consci-

ência crítica de crianças e adolescentes, a partir 

de sua experiência cotidiana. Para isso, espera-

se que ele supere as sempre lembradas formas 

tradicionais de ensino, que parecem valorizar, 

sobretudo, o sentimento de pertencer – para 

servir – a uma grande nação, assim como fize-

ram os heróis responsáveis por sua construção.

Sobre a missão de formar cidadãos, con-

vém lembrar que essa missão não compete, 

direta e exclusivamente, ao(à) professor(a) de 

História e nem à escola, em seu conjunto, já 

que as bases dessa formação são trazidas à sala 

de aula pelos alunos, armazenadas nos espa-

ços sociais que eles freqüentam, em especial 

a família. É claro que os docentes, inclusive os 

de História, devem participar de maneira ativa 

do processo de percepção e formação dos va-

lores constituintes da cidadania, mas isso não 

significa que deva abdicar de suas funções de 

docência, deixando de ensinar sua disciplina e 

produzir conhecimento sobre ela.

Não se pode esquecer que a produção 

de conhecimentos exige compromissos de  

ordem cultural, social e política, o que impede 

qualquer chance de neutralidade, complicando 

um pouco mais as coisas para o professor de 

História. Assim, mesmo que as opções políticas 

dos professores de Matemática, por exemplo, 

não impliquem práticas diferentes para ensinar 

equações, ensinar História significa, também, 

comprometer-se com os valores que desenham 

Ensino Fundamental – Ciclo II e Ensino Médio
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a sociedade. Entretanto, nada disso significa 

que as aulas de História devam transformar-se 

em espaço para exercício de militância partidária 

ou de raciocínio limitado à oposição estreita e 

maniqueísta entre bons e maus.

Quem trabalha com História sabe – ou 

deveria saber – que seus julgamentos são inó-

cuos, não produzindo quaisquer efeitos sobre 

os tempos passados. Em outras palavras, é claro 

que é importante denunciar a violência geno-

cida da conquista da América, da escravização 

de negros e índios, das fogueiras da Inquisição, 

das guerras e bombardeios, das práticas de ra-

cismo, mas nenhum desses temas irá devolver 

a vida e a dignidade usurpadas de milhões e 

milhões de pessoas, ao longo dos séculos.No 

entanto, é recomendável cautela na hora de 

produzir conclusões e generalizações, pois elas 

podem levar o aluno a entender que todos os 

portugueses e espanhóis foram – ou são – fa-

voráveis às práticas de extermínio e genocídio, 

assim como todos os brancos admitiram – ou 

admitem – a escravização dos semelhantes, 

ou que a vontade de queimar mulheres como 

supostas bruxas ou desintegrar pessoas com 

bombardeios integre, desde sempre – e para 

sempre –, o caráter das autoridades da igreja 

ou dos norte-americanos, em seu conjunto. 

Na verdade, cabe ao(a) professor(a) a 

delicada tarefa de esclarecer os temas traba-

lhados em sala de aula, inclusive considerando 

que mais do que ensinar História, sua função 

é levar o aluno a aprender História – o que é 

muito diferente. Assim, partindo do momento 

presente, e valendo-se do valioso patrimônio 

de conhecimentos acumulados ao longo do 

tempo, a sala de aula, sob comando do(a) 

professor(a), pode transformar-se em espaço 

privilegiado para se conceber uma nova esté-

tica de mundo.

Aqui, é importante esclarecer que, ao 

se atribuir ao(à) professor(a) a responsabili-

dade pelo comando da sala de aula, não se 

está propondo nenhuma forma de controle 

autoritário, felizmente há tempos banido do 

ambiente escolar. Contudo, recusar o auto-

ritarismo não significa abrir mão da respon-

sabilidade de ensinar ou, em outras palavras, 

levar a aprender. Quando o(a) professor(a) 

se ausenta nessa relação básica, o aluno sai 

da escola, malformado e é nesta hora que a 

importância dos compromissos do docente 

com sua formação aparecem em toda sua 

dimensão. É deles que depende seu desem-

penho, resultante das relações com os pro-

gramas oficiais, com o livro e outros recursos 

didático-pedagógicos, além dos alunos – 

que devem representar o principal objetivo 

de toda ação educativa.

Finalmente, nunca é demais insistir 

que, para ensinar História e despertar e ali-

mentar nos alunos o gosto por essa discipli-

na, é preciso gostar de História. Só gostando 

é possível chegar à constituição de ambientes 
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escolares marcados pela reflexão e animados 

pelo debate participativo. 

Qual seria a receita para isso? No de-

correr do tempo, muitas tentativas foram 

feitas visando “ensinar o professor a ensinar 

História”, e a tentativa que aqui se faz talvez 

seja mais uma delas, estando condenada, no 

nascedouro, a produzir os mesmos e modes-

tos resultados das anteriores. Porém, é preciso 

frisar aqui que nada do que for oferecido nes-

tes materiais terá o caráter imperativo de ins-

truções normativas, a serem aplicadas à força 

pelos professores. Ao contrário, o que se su-

gere é que cada docente siga seu próprio ca-

minho, aplicando, a seu modo, as sugestões 

que são oferecidas. Mas, uma coisa deve ser 

dita desde já: seja qual for o procedimento 

adotado, os resultados dependerão, sempre, 

da prática constante da leitura. 

E se a resposta for a conhecida fra-

se “Os alunos não lêem”, nada impede que 

a questão da falta do hábito de leitura seja 

colocada aos professores. É sempre pro-

veitoso ao professor fazer um exercício de 

memória sobre sua formação e a freqüência 

e importância que nela tiveram – e têm –  os 

hábitos de leitura, pois é destes hábitos de que 

vem o principal recurso para transformar em 

aprendizado qualquer proposta curricular.

Com base nessas questões, sumaria-

mente apresentadas, foi elaborada a presente 

proposta para o ensino de História, a partir 

da consideração inicial de que a disciplina 

deve funcionar como instrumento capaz de 

levar o aluno a perceber-se como parte de um 

amplo meio social. Assim, mesmo partindo 

das relações mais imediatas, como a família, 

por meio do estudo da Historia, o aluno po-

derá compreender as determinações sociais, 

temporais e espaciais presentes na sociedade. 

Por isso, recomenda-se que o desenvolvimento 

de capacidades de leitura, reflexão e escri-

ta – objetivo central da proposta – parta de  

situações cotidianas, para avaliar as influências 

históricas (portanto, sociais e culturais) que 

condicionam as formas de convivência social.  

A História funcionaria, assim, como uma espé-

cie de espelho do tempo, mostrando imagens 

que, embora intangíveis, vão sendo desenha-

das pela curiosidade de cada observador à 

busca de conhecimento.
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Proposta Curricular da disciplina de História

Ensino Fundamental – Ciclo II

Conceitos principais

Tempo e Sociedade

História e Memória

História e Trabalho

Cultura e Sociedade

5ª Série do Ensino Fundamental

1º Bimestre 2º Bimestre

Sistemas sociais e culturais de notação 
do Tempo ao longo da História

As diferentes linguagens das fontes 
históricas: documentos escritos, 
mapas, imagens, entrevistas

Mito, memória e história

A vida na Pré-História e a escrita

Civilizações do Oriente Próximo:o 
surgimento do Estado e as civilizações 
egípcia, mesopotâmica, hebraica, 
fenícia e persa

A vida na China antiga e na África 
antiga

3º Bimestre 4º Bimestre

A vida na Grécia antiga: sociedade, 
vida cotidiana, mitos, religião, cidades-
estado, pólis, democracia e cidadania

A vida na Roma Antiga: vida urbana 
e sociedade, cotidiano, república, 
escravismo, militarismo e direito

A Europa na Idade Média: as 
migrações bárbaras e o cristianismo

A civilização do Islã (sociedade e 
cultura): a expansão islâmica e sua 
presença na península Ibérica

Império Bizantino e o Oriente no 
imaginário medieval
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Proposta Curricular de História

6ª Série do Ensino Fundamental

1º Bimestre 2º Bimestre

O feudalismo: relações sociais, 
econômicas, políticas e religiosas

As cruzadas e os contatos entre as 
sociedades européias e orientais

Renascimento comercial e urbano

Renascimento cultural e científico

Formação das monarquias nacionais 
(Portugal, Espanha, Inglaterra e 
França)

Absolutismo 

Reforma e Contra-Reforma

A expansão marítima européia nos 
séculos XV e XVI

3º Bimestre 4º Bimestre

As sociedades maia, asteca e inca

Conquista espanhola na América

Sociedades indígenas no território 
brasileiro

O encontro dos portugueses com os 
povos indígenas

Sociedades africanas no século XV

A sociedade no Brasil Colonial: o 
engenho e a cidade

Tráfico negreiro e escravismo africano 
no Brasil

Ocupação holandesa no Brasil

Mineração e vida urbana 

Crise do sistema colonial
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Proposta Curricular de História

7ª Série do Ensino Fundamental

1º Bimestre 2º Bimestre

Iluminismo 

A colonização inglesa e a 
independência dos Estados Unidos

A colonização espanhola e a 
independência da América Espanhola

Revolução Industrial inglesa do  
século XVIII

A Revolução Francesa e a expansão 
napoleônica

A Família Real no Brasil

Independência do Brasil

I Reinado no Brasil

3º Bimestre 4º Bimestre

Período Regencial no Brasil

Movimentos sociais e políticos na 
Europa, no século XIX: as idéias 
socialistas, comunistas e anarquistas 
nas associações de trabalhadores; o 
liberalismo e o nacionalismo

Os EUA no século XIX

II Reinado no Brasil: política interna

Economia cafeeira

Escravidão e abolicionismo; formas  
de resistência (os quilombos), o fim  
do tráfico e da escravidão

Industrialização, urbanização  
e imigração: as transformações 
econômicas, políticas e  
sociais no Brasil

Proclamação da República
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8ª Série do Ensino Fundamental

1º Bimestre 2º Bimestre

Imperialismo e o neoclassicismo no 
século XIX 

I Guerra Mundial

Revolução Russa e o stalinismo

A República no Brasil: as contradições 
da modernização e o processo de 
exclusão política, econômica e social das 
classes populares até a década de 1920

Nazifacismo

Crise de 1929

II Guerra Mundial

O período Vargas

3º Bimestre 4º Bimestre

Os nacionalismos na África e na Ásia, 
e as lutas  pela independência

Guerra Fria: contextualização e 
conseqüências para a América Latina 
e o Brasil

Populismo e ditadura militar no Brasil 
e na América Latina

Redemocratização no Brasil

Os EUA após a II Guerra Mundial: 
movimentos sociais e culturais nas 
décadas de 1950, 1960 e 1970

Fim da Guerra Fria e Nova Ordem 
Mundial

Proposta Curricular de História
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1ª Série do Ensino Médio

1º Bimestre 2º Bimestre

Pré-História

Civilizações do Crescente Fértil: o 
surgimento do Estado e da escrita

Civilização Grega: a constituição da 
cidadania clássica e as relações sociais 
marcadas pela escravidão 

O Império de Alexandre e a fusão 
cultural do Oriente e Ocidente

A Civilização Romana e as  
migrações bárbaras

Império Bizantino e o mundo árabe

Os Francos e o Império de Carlos Magno

3º Bimestre 4º Bimestre

Sociedade feudal: características 
sociais, econômicas, políticas  
e culturais

Renascimento comercial e urbano 

A vida na América antes da conquista 
européia. As sociedades maia, inca e 
asteca

Sociedades africanas da região 
subsaariana até o século XV 

Expansão européia nos séculos XV 
e XVI: características econômicas, 
políticas, culturais e religiosas. A 
formação do mercado mundial

O encontro entre os europeus e as 
diferentes civilizações da Ásia, África  
e América

Proposta Curricular de História

Ensino Médio
Conceitos principais

História e Diversidade

História e Trabalho

Cultura e Sociedade
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2ª Série do Ensino Médio

1º Bimestre 2º Bimestre

Renascimento e Reforma Religiosa: 
características culturais e religiosas da 
Europa no início da Idade Moderna

Formação e características do Estado 
Absolutista na Europa Ocidental

A Europa e o Novo Mundo: relações 
econômicas, sociais e culturais do 
sistema colonial

Iluminismo e Liberalismo: revoluções 
inglesa (século XVII) e francesa 
(século XVIII) e independência dos 
Estados Unidos 

3º Bimestre 4º Bimestre

Império Napoleônico

Independências na América Latina

A Revolução industrial inglesa (séculos 
XVIII e XIX)

Processos políticos e sociais no século 
XIX na Europa

Formação das sociedades nacionais 
e organização política e social na 
América e nos EUA no século XIX: 
Estados Unidos e Brasil (expansão para 
o oeste norte-americano, Guerra Civil 
e o desenvolvimento capitalista dos 
EUA / Segundo Reinado no Brasil)

A República no Brasil – as contradições 
da modernização e o processo de 
exclusão, política, econômica e social 
das classes populares

Proposta Curricular de História
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Proposta Curricular de História

3ª Série do Ensino Médio

1º Bimestre 2º Bimestre

Imperialismo: a crítica de suas 
justificativas (cientificismo, 
evolucionismo e racialismo) 

Conflitos entre os países imperialistas 
e a I Guerra Mundial

A Revolução Russa e o stalinismo

Totalitarismo: os regimes nazifascistas

A crise econômica de 1929 e seus 
efeitos mundiais

A Guerra Civil Espanhola

II Guerra Mundial

O período Vargas

3º Bimestre 4º Bimestre

O mundo pós-Segunda Guerra e a 
Guerra Fria

Movimentos sociais e políticos na 
América Latina e Brasil nas décadas de 
1950 e 1960

A Guerra Fria e os golpes militares no 
Brasil e América Latina

As manifestações culturais de 
resistência aos governos autoritários 
nas décadas de 1960 e 1970

O papel da sociedade civil e dos 
movimentos sociais na luta pela 
redemocratização brasileira. O 
movimento pelas “Diretas Já”

A emergência dos movimentos 
de defesa dos direitos civis no 
Brasil contemporâneo, diferentes 
contribuições: gênero, etnia e religiões

O fim da Guerra Fria e a Nova Ordem 
Mundial
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PROPOSTAPROPOSTA

Carta da Secretária

Prezados gestores e professores,

Neste ano, colocamos em prática uma nova Proposta Curricular, para aten-

der à necessidade de organização do ensino em todo o Estado.

A criação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que deu autonomia às escolas 

para que definissem seus próprios projetos pedagógicos, foi um passo importante. 

Ao longo do tempo, porém, essa tática descentralizada mostrou-se ineficiente.

Por esse motivo, propomos agora uma ação integrada e articulada, cujo 

objetivo é organizar melhor o sistema educacional de São Paulo.

Com esta nova Proposta Curricular, daremos também subsídios aos profis-

sionais que integram nossa rede para que se aprimorem cada vez mais.

Lembramos, ainda, que apesar de o currículo ter sido apresentado e discuti-

do em toda a rede, ele está em constante evolução e aperfeiçoamento.

Mais do que simples orientação, o que propomos, com a elaboração da 

Proposta Curricular e de todo o material que a integra, é que nossa ação tenha 

um foco definido. 

Apostamos na qualidade da educação. Para isso, contamos com o entusiasmo 

e a participação de todos.

Um grande abraço e bom trabalho.

Maria Helena Guimarães de Castro 
Secretária da Educação do Estado de São Paulo
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Apresentação

Apresentação da Proposta Curricular do 
Estado de São Paulo

cesso, a Secretaria procura também cumprir 

seu dever de garantir a todos uma base co-

mum de conhecimentos e competências, para 

que nossas escolas funcionem de fato como 

uma rede. Com esse objetivo, prevê a elabora-

ção dos subsídios indicados a seguir. 

Este documento básico apresenta os prin-

cípios orientadores para uma escola capaz 

de promover as competências indispensá-

veis ao enfrentamento dos desafios sociais, 

culturais e profissionais do mundo contem-

porâneo. O documento aborda algumas 

das principais características da sociedade 

do conhecimento e das pressões que a 

contemporaneidade exerce sobre os jo-

vens cidadãos, propondo princípios orien-

tadores para a prática educativa, a fim de 

que as escolas possam se tornar aptas a 

preparar seus alunos para esse novo tem-

po. Priorizando a competência de leitura e 

escrita, esta proposta define a escola como 

espaço de cultura e de articulação de com-

petências e conteúdos disciplinares. 

Integra esta Proposta Curricular um segun-

do documento, de Orientações para a Ges-

tão do Currículo na Escola, dirigido espe-

cialmente às unidades escolares e aos diri-

gentes e gestores que as lideram e apóiam: 

A Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo está realizando um projeto que visa 

propor um currículo para os níveis de ensino 

Fundamental – Ciclo II e Médio. Com isso, 

pretende apoiar o trabalho realizado nas es-

colas estaduais e contribuir para a melhoria 

da qualidade das aprendizagens de seus alu-

nos. Esse processo partirá dos conhecimentos 

e das experiências práticas já acumulados, ou 

seja, da sistematização, revisão e recuperação 

de documentos, publicações e diagnósticos já 

existentes e do levantamento e análise dos re-

sultados de projetos ou iniciativas realizados. 

No intuito de fomentar o desenvolvi-

mento curricular, a Secretaria toma assim duas 

iniciativas complementares. A primeira delas 

é realizar um amplo levantamento do acervo 

documental e técnico pedagógico existente. 

A segunda é iniciar um processo de consulta 

a escolas e professores, para identificar, siste-

matizar e divulgar boas práticas existentes nas 

escolas de São Paulo. Articulando conheci-

mento e herança pedagógicos com experiên-

cias escolares de sucesso, a Secretaria pretende 

que esta iniciativa seja, mais do que uma nova 

declaração de intenções, o início de uma con-

tínua produção e divulgação de subsídios que 

incidam diretamente na organização da escola 

como um todo e nas aulas. Ao iniciar este pro-
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Apresentação

diretores, assistentes técnico-pedagógicos, 

professores coordenadores e superviso-

res. Esse segundo documento não trata 

da gestão curricular em geral, mas tem a 

finalidade específica de apoiar o gestor 

para que seja um líder e animador da im-

plementação desta Proposta Curricular nas 

escolas públicas estaduais de São Paulo. 

Existe uma variedade de outros programas 

e materiais disponíveis sobre o tema da 

gestão, alguns dos quais descritos em ane-

xo, aos quais as equipes gestoras também 

poderão recorrer para apoiar seu trabalho. 

O ponto mais importante desse segundo 

documento é garantir que o Projeto Peda-

gógico, que organiza o trabalho nas con-

dições singulares de cada escola, seja um 

recurso efetivo e dinâmico para assegurar 

aos alunos a aprendizagem  dos conteúdos 

e a constituição das competências previstas 

nesta Proposta Curricular. O segundo docu-

mento, Orientações para a Gestão do Cur-

rículo, propõe que a aprendizagem resulte 

também da coordenação de ações entre as 

disciplinas, do estímulo à vida cultural da 

escola e do fortalecimento de suas relações 

com a comunidade. Para isso, reforça e pro-

põe orientações e estratégias para a educa-

ção continuada dos professores. 

A Proposta Curricular se completará 

com um conjunto de documentos diri-

gidos especialmente aos professores. 

São os Cadernos do Professor, orga-

nizados por bimestre e por disciplina. 

Neles, são apresentadas situações de 

aprendizagem para orientar o trabalho do 

professor no ensino dos conteúdos disci-

plinares específicos. Esses conteúdos, ha-

bilidades e competências são organizados 

por série e acompanhados de orientações 

para a gestão da sala de aula, para a 

avaliação e a recuperação, bem como 

de sugestões de métodos e estratégias 

de trabalho nas aulas, experimentações, 

projetos coletivos, atividades extraclasse 

e estudos interdisciplinares. 

1. Uma educação à altura dos 
desafios contemporâneos

A sociedade do século XXI é cada vez 

mais caracterizada pelo uso intensivo do co-

nhecimento, seja para trabalhar, conviver ou 

exercer a cidadania, seja para cuidar do am-

biente em que se vive. Essa sociedade, pro-

duto da revolução tecnológica que se acele-

rou na segunda metade do século passado e 

dos processos políticos que redesenharam as 

relações mundiais, já está gerando um novo 

tipo de desigualdade, ou exclusão, ligada ao 

uso das tecnologias de comunicação que hoje 

mediam o acesso ao conhecimento e aos bens 

culturais. Na sociedade de hoje, são indesejá-

veis tanto a exclusão pela falta de acesso a 

bens materiais quanto a exclusão pela falta de 

acesso ao conhecimento e aos bens culturais. 
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No Brasil essa tendência caminha pa-

ralelamente à democratização do acesso a 

níveis educacionais além do ensino obriga-

tório. Com mais gente estudando, a posse 

de um diploma de nível superior deixa de 

ser um diferencial suficiente, e característi-

cas cognitivas e afetivas são cada vez mais 

valorizadas, como as capacidades de resol-

ver problemas, trabalhar em grupo, conti-

nuar aprendendo e agir de modo coope-

rativo, pertinente em situações complexas. 

Em um mundo no qual o conhecimento 

é usado de forma intensiva, o diferencial 

será marcado pela qualidade da educação 

recebida. A qualidade do convívio, assim 

como dos conhecimentos e das compe-

tências constituídas na vida escolar, será 

o fator determinante para a participação 

do indivíduo em seu próprio grupo social e 

para que tome parte de processos de críti-

ca e renovação.

Nesse quadro ganha importância re-

dobrada a qualidade da educação ofere-

cida nas escolas públicas, pois é para elas 

que estão acorrendo, em número cada vez 

mais expressivo, as camadas mais pobres da 

sociedade brasileira, que antes não tinham 

acesso à escola. A relevância e a pertinên-

cia das aprendizagens escolares nessas ins-

tituições são decisivas para que o acesso a 

elas proporcione uma oportunidade real de 

aprendizagem para inserção no mundo de 

modo produtivo e solidário. 

Outro fenômeno relevante diz respei-

to à precocidade da adolescência, ao mes-

mo tempo em que o ingresso no trabalho 

se torna cada vez mais tardio. Tais fenô-

menos ampliam o tempo e a importância 

da permanência na escola, tornando-a um 

lugar privilegiado para o desenvolvimento 

do pensamento autônomo, que é condição 

para uma cidadania responsável. Ser estu-

dante, nesse mundo que expõe o jovem 

desde muito cedo às práticas da vida adulta 

– e, ao mesmo tempo, posterga a sua in-

serção profissional –, é fazer da experiência 

escolar uma oportunidade para aprender a 

ser livre e ao mesmo tempo respeitar as di-

ferenças e as regras de convivência. Hoje, 

mais do que nunca, aprender na escola é o 

“ofício de aluno”, a partir do qual ele vai 

fazer o trânsito para a autonomia da vida 

adulta e profissional.

Para que a democratização do acesso à 

educação tenha uma função realmente inclu-

siva não é suficiente universalizar a escola. É 

indispensável a universalização da relevância 

da aprendizagem. Criamos uma civilização 

que reduz distâncias, que tem instrumentos 

capazes de aproximar as pessoas ou de distan-

ciá-las, que aumenta o acesso à informação e 

ao conhecimento, mas que também acentua 

diferenças culturais, sociais e econômicas. Só 

uma educação de qualidade para todos pode 

evitar que essas diferenças constituam mais 

um fator de exclusão. 
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O desenvolvimento pessoal é um pro-

cesso de aprimoramento das capacidades 

de agir, pensar, atuar sobre o mundo e lidar 

com a influência do mundo sobre cada um, 

bem como atribuir significados e ser perce-

bido e significado pelos outros, apreender 

a diversidade e ser compreendido por ela, 

situar-se e pertencer. A educação precisa 

estar a serviço desse desenvolvimento, que 

coincide com a construção da identidade, 

da autonomia e da liberdade. Não há liber-

dade sem possibilidade de escolhas. Elas 

pressupõem um quadro de referências, um 

repertório que só pode ser garantido se 

houver acesso a um amplo conhecimento, 

dado por uma educação geral, articulado-

ra, que transite entre o local e o mundial. 

Esse tipo de educação constrói, de forma 

cooperativa e solidária, uma síntese dos 

saberes produzidos pela humanidade, ao 

longo de sua história e de sua geografia, 

e dos saberes locais. Tal síntese é uma das 

condições para o individúo acessar o co-

nhecimento necessário ao exercício da ci-

dadania em dimensão mundial.

A autonomia para gerenciar a pró-

pria aprendizagem (aprender a aprender) e 

o resultado dela em intervenções solidárias 

(aprender a fazer e a conviver) deve ser a 

base da educação das crianças, dos jovens 

e dos adultos, que têm em suas mãos a 

continuidade da produção cultural e das 

práticas sociais.

Construir identidade, agir com autono-

mia e em relação com o outro, e incorporar a 

diversidade são as bases para a construção de 

valores de pertencimento e responsabilidade, 

essenciais para a inserção cidadã nas dimen-

sões sociais e produtivas. Preparar indivíduos 

para manter o equilíbrio da produção cultural, 

num tempo em que a duração se caracteriza 

não pela permanência, mas pela constante 

mudança – quando o inusitado, o incerto e o 

urgente constituem a regra e não a exceção –, 

é mais um desafio contemporâneo para a 

educação escolar.

Outro elemento relevante hoje para 

pensarmos o conteúdo e o sentido da escola 

é a complexidade da ambiência cultural, das 

dimensões sociais, econômicas e políticas, 

a presença maciça de produtos científicos e 

tecnológicos e a multiplicidade de linguagens 

e códigos no cotidiano. Apropriar-se ou não 

desses conhecimentos pode ser um instru-

mento da ampliação das liberdades ou mais 

um fator de exclusão.

O currículo que dá conteúdo e sentido à 

escola precisa levar em conta esses elementos. 

Por isso, esta Proposta Curricular tem como 

princípios centrais: a escola que aprende, o 

currículo como espaço de cultura, as compe-

tências como eixo de aprendizagem, a priori-

dade da competência de leitura e de escrita, a 

articulação das competências para aprender e 

a contextualização no mundo do trabalho. 
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2. Princípios para um currículo 
comprometido com o seu tempo

I. Uma escola que também aprende 

A tecnologia imprime um ritmo sem 

precedentes no acúmulo de conhecimentos 

e gera uma transformação profunda na sua 

estrutura e nas suas formas de organização e 

distribuição. Nesse contexto, a capacidade de 

aprender terá de ser trabalhada não apenas 

nos alunos, mas na própria escola, enquan-

to instituição educativa: tanto as instituições 

como os docentes terão de aprender.

Isso muda radicalmente nossa concep-

ção da escola como instituição que ensina 

para posicioná-la como instituição que tam-

bém aprende a ensinar. As interações en-

tre os responsáveis pela aprendizagem dos 

alunos têm caráter de ações formadoras, 

mesmo que os envolvidos não se dêem conta 

disso. Neste sentido, cabe lembrar a respon-

sabilidade da equipe gestora como formado-

ra de professores e a responsabilidade dos 

docentes, entre si e com o grupo gestor, na 

problematização e na significação dos co-

nhecimentos sobre sua prática. 

De acordo com essa concepção, a esco-

la que aprende parte do princípio de que nin-

guém conhece tudo e de que o conhecimento 

coletivo é maior que a soma dos conhecimen-

tos individuais, além de ser qualitativamente 

diferente. Esse é o ponto de partida para o tra-

balho colaborativo, para a formação de uma 

“comunidade aprendente”, nova terminologia 

para um dos mais antigos ideais educativos. A 

vantagem é que hoje a tecnologia facilita a via-

bilização prática desse ideal. 

Ações como a construção coletiva da 

Proposta Pedagógica, por meio da reflexão e 

da prática compartilhadas, e o uso intencio-

nal da convivência como situação de apren-

dizagem fazem parte da constituição de uma 

escola à altura dos tempos atuais. Observar 

que as regras da boa pedagogia também se 

aplicam àqueles que estão aprendendo a en-

sinar é uma das chaves para o sucesso das 

lideranças escolares. Os gestores, como agen-

tes formadores, devem aplicar com os profes-

sores tudo aquilo que recomendam a eles que 

apliquem com seus alunos. 

II. O currículo como espaço de cultura

No cotidiano escolar, a cultura é muitas 

vezes associada ao que é local, pitoresco, fol-

clórico, bem como ao divertimento ou lazer, 

enquanto o conhecimento é freqüentemente 

associado a um inalcançável saber. Essa dico-

tomia não cabe em nossos tempos: a infor-

mação está disponível a qualquer instante, 

em tempo real, ao toque de um dedo, e o co-

nhecimento constitui-se como uma ferramen-

ta para articular teoria e prática, o mundial e 

o local, o abstrato e seu contexto físico. 
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Currículo é a expressão de tudo o que 

existe na cultura científica, artística e huma-

nista, transposto para uma situação de apren-

dizagem e ensino. Precisamos entender que 

as atividades extraclasse não são “extracurri-

culares” quando se deseja articular a cultura 

e o conhecimento. Neste sentido todas as 

atividades da escola são curriculares, ou não 

serão justificáveis no contexto escolar. Se não 

rompermos essa dissociação entre cultura e 

conhecimento não conseguiremos conectar 

o currículo à vida – e seguiremos alojando 

na escola uma miríade de atividades “cultu-

rais” que mais dispersam e confundem do 

que promovem aprendizagens curriculares 

relevantes para os alunos. 

O conhecimento tomado como ins-

trumento, mobilizado em competências, 

reforça o sentido cultural da aprendizagem. 

Tomado como valor de conteúdo lúdico, de 

caráter ético ou de fruição estética, numa es-

cola com vida cultural ativa, o conhecimento 

torna-se um prazer que pode ser aprendido, 

ao se aprender a aprender. Nessa escola, o 

professor não se limita a suprir o aluno de 

saberes, mas é o parceiro de fazeres cultu-

rais, aquele que promove de muitas formas o 

desejo de aprender, sobretudo com o exem-

plo de seu próprio entusiasmo pela cultura 

humanista, científica, artística e literária. 

Quando o projeto pedagógico da escola 

tem entre suas prioridades essa cidadania cul-

tural, o currículo é a referência para ampliar, 

localizar e contextualizar os conhecimentos 

que a humanidade acumulou ao longo do 

tempo. Então, o fato de uma informação ou 

um conhecimento ser de outro lugar, ou de 

todos os lugares na grande rede de informa-

ção, não será obstáculo à prática cultural re-

sultante da mobilização desse conhecimento 

nas ciências, nas artes e nas humanidades. 

III. As competências como referência 

Um currículo que promove competên-

cias tem o compromisso de articular as dis-

ciplinas e as atividades escolares com aquilo 

que se espera que os alunos aprendam ao 

longo dos anos. Logo, a atuação do professor, 

os conteúdos, as metodologias disciplinares e 

a aprendizagem requerida dos alunos são as-

pectos indissociáveis: compõem um sistema ou 

rede cujas partes têm características e funções 

específicas que se complementam para formar 

um todo, sempre maior do que elas. Maior 

porque se compromete em formar crianças e 

jovens para que se tornem adultos preparados 

para exercer suas responsabilidades (trabalho, 

família, autonomia etc.) e para atuar em uma 

sociedade que muito precisa deles. 

Um currículo referido a competências 

supõe que se aceite o desafio de promover os 

conhecimentos próprios de cada disciplina ar-

ticuladamente às competências e habilidades 

do aluno. É com essas competências e habi-
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lidades que ele contará para fazer sua leitura 

crítica do mundo, para compreendê-lo e pro-

por explicações, para defender suas idéias e 

compartilhar novas e melhores formas de ser, 

na complexidade em que hoje isso é reque-

rido. É com elas que, em síntese, ele poderá 

enfrentar problemas e agir de modo coerente 

em favor das múltiplas possibilidades de solu-

ção ou gestão. 

Tais competências e habilidades podem 

ser consideradas em uma perspectiva geral, 

isto é, no que têm de comum com as discipli-

nas e tarefas escolares, ou então no que têm 

de específico. Competências, neste sentido, 

caracterizam modos de ser, raciocinar e inte-

ragir que podem ser depreendidos das ações 

e das tomadas de decisão em contextos de 

problemas, tarefas ou atividades. Graças a 

elas podemos inferir se a escola como insti-

tuição está cumprindo bem o papel que se 

espera dela no mundo de hoje. 

Os alunos considerados nesta pro-

posta têm, de modo geral, de 11 a 18 anos 

de idade. Valorizar o desenvolvimento de 

competências nesta fase da vida implica 

em ponderar, além de aspectos curricula-

res e docentes, os recursos cognitivos, afe-

tivos e sociais de que os alunos dispõem. 

Implica, pois, em analisar como o professor 

mobiliza conteúdos, metodologias e sabe-

res próprios de sua disciplina ou área de 

conhecimento, visando desenvolver com-

petências em adolescentes, bem como ins-

tigar desdobramentos para a vida adulta. 

Paralelamente a essa conduta, é preciso 

considerar quem são esses alunos. Ter entre 11 

e 18 anos significa estar em uma fase peculiar 

da vida, localizada entre a infância e a idade 

adulta. Neste sentido, o jovem é aquele que 

deixou de ser criança e se prepara para tornar-

se adulto. Trata-se de um momento complexo e 

contraditório, que deve  orientar nossa propos-

ta sobre o papel da escola nessa fase de vida. 

Nessa etapa curricular, a tríade sobre a 

qual competências e habilidades são desen-

volvidas pode ser assim caracterizada: a) o 

adolescente e as características de suas ações 

e pensamentos; b) o professor, suas caracte-

rísticas pessoais e profissionais e a qualidade 

de suas mediações; e c) os conteúdos das dis-

ciplinas e as metodologias para seu ensino e 

aprendizagem. 

Houve um tempo em que a educação 

escolar era referenciada no ensino – o plano 

de trabalho da escola indicava o que seria 

ensinado ao aluno. Essa foi uma das razões 

pelas quais o currículo escolar foi confundi-

do com um rol de conteúdos disciplinares. A 

Lei de Diretrizes e Bases – LDB (lei 9394/1996) 

deslocou o foco do ensino para o da apren-

dizagem, e não é por acaso que sua filosofia 

não é mais a da liberdade de ensino, mas a do 

direito de aprender. 
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O conceito de competências também 

é fundamental na LDB e nas Diretrizes e Pa-

râmetros Curriculares Nacionais, elaboradas 

pelo Conselho Nacional de Educação e pelo 

Ministério da Educação. O currículo referen-

ciado em competências é uma concepção 

que requer que a escola e o plano do profes-

sor indiquem o que aluno vai aprender. 

Uma das razões para se optar por 

uma educação centrada em competências 

diz respeito à democratização da escola. No 

momento em que se conclui o processo de 

universalização do Ensino Fundamental e se 

incorpora toda a heterogeneidade que ca-

racteriza o povo brasileiro, a escola, para ser 

democrática, tem de ser igualmente acessível 

a todos, diversa no tratamento de cada um e 

unitária nos resultados. 

Dificilmente essa unidade seria obtida 

com ênfase no ensino, porque é quase im-

possível, em um país como o Brasil, estabe-

lecer o que deve ser ensinado a todos, sem 

exceção. Por isso optou-se por construir a 

unidade com ênfase no que é indispensável 

que todos tenham aprendido ao final do pro-

cesso, considerando a diversidade. Todos têm 

direito de construir, ao longo de sua escolari-

dade, um conjunto básico de competências, 

definido pela lei. Este é o direito básico, mas 

a escola deverá ser tão diversa quanto são os 

pontos de partida das crianças que recebe. 

Assim, será possível garantir igualdade de 

oportunidades, diversidade de tratamento e 

unidade de resultados. Quando os pontos 

de partida são diferentes, é preciso tratar 

diferentemente os desiguais para garantir a 

todos uma base comum. 

Pensar o currículo no tempo atual é 

viver uma transição, na qual, como em toda 

transição, traços do velho e do novo se mes-

clam nas práticas cotidianas. É comum que o 

professor, quando formula o seu plano de tra-

balho, indique o que vai ensinar e não o que 

o aluno vai aprender. E é compreensível nesse 

caso que, ao final do ano, tendo cumprido 

seu plano, ele afirme, diante do fracasso do 

aluno, que fez sua parte, ensinando, e que foi 

o aluno que não aprendeu. 

A transição da cultura do ensino 

para a da aprendizagem não é individual. 

A escola deve fazê-la coletivamente, ten-

do à frente seus gestores para capacitar os 

professores em seu dia-a-dia, a fim de que 

todos se apropriem dessa mudança de foco. 

Cabe às instâncias condutoras da política 

educacional nos estados e nos municípios ela-

borar, a partir das Diretrizes e dos Parâmetros 

Nacionais, Propostas Curriculares próprias e 

específicas, prover os recursos humanos, téc-

nicos e didáticos para que as escolas, em seu 

projeto pedagógico, estabeleçam os planos 

de trabalho que, por sua vez, farão das pro-

postas currículos em ação – como no presente 

esforço desta Secretaria. 
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IV. Prioridade para a competência da 
leitura e da escrita

A humanidade criou a palavra, que é 

constitutiva do humano, seu traço distin-

tivo. O ser humano constitui-se assim um 

ser de linguagem e disso decorre todo o 

restante, tudo o que transformou a huma-

nidade naquilo que é. Ao associar palavras 

e sinais, criando a escrita, o homem cons-

truiu um instrumental que ampliou expo-

nencialmente sua capacidade de comuni-

car-se, incluindo pessoas que estão longe 

no tempo e no espaço.

Representar, comunicar e expressar são 

atividades de construção de significado rela-

cionadas a vivências que se incorporam ao 

repertório de saberes de cada indivíduo. Os 

sentidos são construídos na relação entre a 

linguagem e o universo natural e cultural em 

que nos situamos. E é na adolescência, como 

vimos, que a linguagem adquire essa qualida-

de de instrumento para compreender e agir 

sobre o mundo real. 

A ampliação das capacidades de re-

presentação, comunicação e expressão está 

articulada ao domínio não apenas da língua 

mas de todas as outras linguagens e, princi-

palmente, ao repertório cultural de cada in-

divíduo e de seu grupo social, que a elas dá 

sentido. A escola é o espaço em que ocorre 

a transmissão, entre as gerações, do ativo 

cultural da humanidade, seja artístico e li-

terário, histórico e social, seja científico e 

tecnológico. Em cada uma dessas áreas, as 

linguagens são essenciais. 

As linguagens são sistemas simbólicos, 

com os quais recortamos e representamos o 

que está em nosso exterior, em nosso inte-

rior e na relação entre esses âmbitos; é com 

eles também que nos comunicamos com os 

nossos iguais e expressamos nossa articulação 

com o mundo.

Em nossa sociedade, as linguagens e os 

códigos se multiplicam: os meios de comuni-

cação estão repletos de gráficos, esquemas, 

diagramas, infográficos, fotografias e dese-

nhos. O design diferencia produtos equivalen-

tes quanto ao desempenho ou à qualidade. 

A publicidade circunda nossas vidas, exigindo 

permanentes tomadas de decisão e fazendo 

uso de linguagens sedutoras e até enigmáti-

cas. Códigos sonoros e visuais estabelecem a 

comunicação nos diferentes espaços. As ci-

ências construíram suas próprias linguagens, 

plenas de símbolos e códigos. A produção 

de bens e serviços foi em grande parte au-

tomatizada e cabe a nós programar as má-

quinas, utilizando linguagens específicas. As 

manifestações artísticas e de entretenimento 

utilizam, cada vez mais, diversas linguagens 

que se articulam. 

Para acompanhar tal contexto, a com-

petência de leitura e de escrita contemplada 
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nesta proposta vai além da linguagem ver-

bal, vernácula – ainda que esta tenha papel 

fundamental – e refere-se a sistemas simbó-

licos como os citados, pois essas múltiplas 

linguagens estão presentes no mundo con-

temporâneo, na vida cultural e política, bem 

como nas designações e nos conceitos cien-

tíficos e tecnológicos usados atualmente. A 

constituição dessa competência tem como 

base o desenvolvimento do pensamento 

antecipatório, combinatório e probabilístico 

que permite estabelecer hipóteses, algo que 

caracteriza o período da adolescência. 

A prioridade das linguagens no currí-

culo da educação básica tem como funda-

mento a centralidade da linguagem no de-

senvolvimento da criança e do adolescente. 

Nas crianças a linguagem, em suas diversas 

expressões, é apenas um recurso simbólico, 

ou seja, permite representar ou comunicar 

conteúdos cujas formas, elas mesmas, não 

podem ser estruturadas como linguagem. 

Nessa fase, tais formas são as próprias ações 

e os pensamentos, organizados como es-

quemas de procedimentos, representações e 

compreensões. Ou seja, as crianças realizam 

e compreendem ao falar, pensar ou sentir, 

mas não sabem ainda tratar o próprio agir, 

pensar ou sentir como uma forma de lingua-

gem. É só na adolescência que isso se tor-

nará possível e transformará o ser humano 

em um ser de linguagem, em sua expressão 

mais radical. 

A linguagem não é apenas uma forma 

de representação, como expressam, por seus 

limites, as crianças. Mais do que isso, ela é 

uma forma de compreensão e ação sobre o 

mundo. É isso o que os adolescentes, com to-

dos os seus exageros, manifestam. Graças à 

linguagem, o pensamento pode se tornar an-

tecipatório em sua manifestação mais comple-

ta: é possível calcular as conseqüências de uma 

ação sem precisar realizá-la. Pode-se ainda fa-

zer combinações e analisar hipóteses sem pre-

cisar conferi-las de antemão, na prática, pois 

algumas de suas conseqüências podem ser 

deduzidas apenas pelo âmbito da linguagem. 

Pode-se estabelecer relações de relações, isto 

é, imaginar um objeto e agir sobre ele, deci-

dindo se vale a pena ou não interagir com ele 

em outro plano. Em outras palavras, graças à 

linguagem, agora constituída como forma de 

pensar e agir, o adolescente pode raciocinar 

em um contexto de proposições ou possibili-

dades, pode ter um pensamento combinató-

rio, pode aprender as disciplinas escolares em 

sua versão mais exigente, pode refletir sobre 

os valores e fundamentos das coisas. 

Do ponto de vista social e afetivo, a 

centralidade da linguagem nos processos de 

desenvolvimento possibilita ao adolescente 

aprender, pouco a pouco, a considerar suas 

escolhas em uma escala de valores. Viabiliza-

lhe aprender a enfrentar as conseqüências 

das próprias ações, a propor e alterar contra-

tos, a respeitar e criticar normas, a formular 
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seu próprio projeto de vida e a tecer seus so-

nhos de transformação do mundo. 

É, portanto, em virtude da centralidade 

da linguagem no desenvolvimento da criança 

e do adolescente que esta Proposta Curricular 

prioriza a competência leitora e escritora. 

Só por meio dela será possível concretizar a 

constituição das demais competências, tanto 

as gerais como aquelas associadas a discipli-

nas ou temas específicos. Para desenvolvê-la 

é indispensável que seja objetivo de aprendi-

zagem de todas as disciplinas do currículo, ao 

longo de toda a escolaridade básica. 

Por esse caráter essencial da competên-

cia de leitura e escrita para a aprendizagem 

dos conteúdos curriculares de todas as áreas e 

disciplinas, a responsabilidade por sua aprendi-

zagem e avaliação cabe a todos os professores, 

que devem transformar seu trabalho em opor-

tunidades nas quais os alunos possam aprender 

e consolidar o uso da Língua Portuguesa e das 

outras linguagens e códigos que fazem parte 

da cultura, bem como das formas de comuni-

cação em cada uma delas. Tal radicalismo na 

centralidade da competência leitora e escritora 

leva a colocá-la como objetivo de todas as séries 

e todas as disciplinas. Desta forma, coloca aos 

gestores (a quem cabe a educação continuada 

dos professores na escola) a necessidade de criar 

oportunidades para que os docentes também 

desenvolvam essa competência – por cuja cons-

tituição, nos alunos, são responsáveis.

Por fim, é importante destacar que o 

domínio das linguagens representa um pri-

mordial elemento para a conquista da au-

tonomia, sendo a chave para o acesso a in-

formações e permitindo a comunicação de 

idéias, a expressão de sentimentos e o diálo-

go, necessários à negociação dos significados 

e à aprendizagem continuada. 

V. Articulação das competências para 
aprender 

A aprendizagem é o centro da atividade 

escolar. Por extensão, o professor caracteriza-se 

como um profissional da aprendizagem e não 

tanto do ensino. Isto é, ele apresenta e explica 

conteúdos, organiza situações para a aprendi-

zagem de conceitos, métodos, formas de agir 

e pensar, em suma, promove conhecimentos 

que possam ser mobilizados em competências 

e habilidades, as quais, por sua vez, instrumen-

talizam os alunos para enfrentar os proble-

mas do mundo real. Dessa forma, a expressão 

“educar para a vida” pode ganhar seu sentido 

mais nobre e verdadeiro na prática do ensino. 

Se a educação básica é para a vida, a quanti-

dade e a qualidade do conhecimento têm de 

ser determinadas por sua relevância para a vida 

de hoje e do futuro, além dos limites da escola. 

Portanto, mais que os conteúdos isolados, as 

competências são guias eficazes para educar 

para a vida. As competências são mais gerais 

e constantes, e os conteúdos, mais específi-

cos e variáveis. É exatamente a possibilidade 
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de variar os conteúdos no tempo e no espaço 

que legitima a iniciativa dos diferentes sistemas 

públicos de ensino para selecionar, organizar 

e ordenar os saberes disciplinares que servirão 

como base para a constituição de competên-

cias, cuja referência são as diretrizes e orienta-

ções nacionais, de um lado, e as demandas do 

mundo contemporâneo, de outro. 

As novas tecnologias da informação 

produziram uma mudança na produção, na 

organização, no acesso e na disseminação do 

conhecimento. A escola hoje já não é mais a 

única detentora da informação e do conhe-

cimento, mas cabe a ela preparar seu aluno 

para viver em uma sociedade em que a infor-

mação é disseminada em grande velocidade. 

Vale insistir que essa preparação não 

exige maior quantidade de ensino e sim me-

lhor qualidade de aprendizagem. É preci-

so deixar claro que isso não significa que os 

conteúdos do ensino não sejam importantes; 

ao contrário, são tão importantes que a eles 

está dedicado este trabalho de elaboração da  

Proposta Curricular do ensino oficial do Esta-

do de São Paulo. São tão decisivos que é in-

dispensável aprender a continuar aprendendo 

os conteúdos escolares, mesmo fora da esco-

la ou depois dela. Continuar aprendendo é a 

mais vital das competências que a educação 

deste século precisa desenvolver. Não só os 

conhecimentos com os quais a escola traba-

lha podem mudar, como a vida de cada um 

trará novas ênfases e necessidades, que preci-

sarão ser continuamente supridas. Preparar-se 

para acompanhar esse movimento torna-se o 

grande desafio das novas gerações. 

Esta Proposta Curricular adota, como 

competências para aprender, aquelas que 

foram formuladas no referencial teórico do 

Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. 

Entendidas como desdobramentos da com-

petência leitora e escritora, para cada uma 

das cinco competências do Enem transcritas a 

seguir, apresenta-se a articulação com a com-

petência de ler e escrever. 

I. “Dominar a norma culta da Língua Portu-

guesa e fazer uso das linguagens matemá-

tica, artística e científica.” A constituição da 

competência de leitura e escrita é também o 

domínio das normas e dos códigos que tor-

nam as linguagens instrumentos eficientes 

de registro e expressão, que podem ser com-

partilhados. Ler e escrever, hoje, são compe-

tências fundamentais a qualquer disciplina 

ou profissão. Ler, entre outras coisas, é in-

terpretar (atribuir sentido ou significado), e 

escrever, igualmente, é assumir uma autoria 

individual ou coletiva (tornar-se responsável 

por uma ação e suas conseqüências). 

II. “Construir e aplicar conceitos das várias áreas 

do conhecimento para a compreensão de 

fenômenos naturais, de processos histórico-

geográficos, da produção tecnológica e das 
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manifestações artísticas.” É o desenvolvi-

mento da linguagem que possibilita o ra-

ciocínio hipotético-dedutivo, indispensável 

à compreensão de fenômenos. Ler, nesse 

sentido, é um modo de compreender, isto é, 

de assimilar experiências ou conteúdos disci-

plinares (e modos de sua produção); escrever 

é expressar sua construção ou reconstrução 

com sentido, aluno por aluno. 

III. “Selecionar, organizar, relacionar, interpre-

tar dados e informações representados de 

diferentes formas, para tomar decisões e 

enfrentar situações-problema”. Ler implica 

também – além de empregar o raciocínio 

hipotético-dedutivo, que possibilita a com-

preensão de fenômenos – antecipar, de 

forma comprometida, a ação para intervir 

no fenômeno e resolver os problemas de-

correntes dele. Escrever, por sua vez, sig-

nifica dominar os muitos formatos que a 

solução do problema comporta. 

IV. “Relacionar informações, representadas 

em diferentes formas, e conhecimentos 

disponíveis em situações concretas, para 

construir argumentação consistente.” A 

leitura, aqui, sintetiza a capacidade de 

escutar, supor, informar-se, relacionar, 

comparar etc. A escrita permite dominar 

os códigos que expressam a defesa ou a 

reconstrução de argumentos – com liber-

dade, mas observando regras e assumin-

do responsabilidades. 

V. “Recorrer aos conhecimentos desenvolvi-

dos na escola para elaborar propostas de 

intervenção solidária na realidade, respei-

tando os valores humanos e considerando 

a diversidade sociocultural.” Ler, aqui, além 

de implicar em descrever e compreender, 

bem como em argumentar a respeito de 

um fenômeno, requer a antecipação de 

uma intervenção sobre ele, com tomada 

de decisões a partir de uma escala de valo-

res. Escrever é formular um plano para essa 

intervenção, levantar hipóteses sobre os 

meios mais eficientes para garantir resulta-

dos, a partir da escala de valores adotada. É 

no contexto da realização de projetos esco-

lares que os alunos aprendem a criticar, res-

peitar e propor projetos valiosos para toda a 

sociedade; por intermédio deles, aprendem 

a ler e escrever as coisas do mundo atual, 

relacionando ações locais com visão global, 

por meio de atuação solidária. 

VI. Articulação com o mundo do trabalho 

A contextualização tem como norte os 

dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases, as 

normas das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

que são obrigatórias, e as recomendações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que fo-

ram elaborados para o Ensino Médio mas são 

pertinentes para a educação básica como um 

todo, sobretudo para o segmento da 5ª série 

em diante. Para isso é preciso recuperar alguns 

tópicos desse conjunto legal e normativo. 
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Compreensão do significado das 
ciências, das letras e das artes

Compreender o sentido é reconhecer, 

apreender e partilhar a cultura que envolve as 

áreas de conhecimento, um conjunto de con-

ceitos, posturas, condutas, valores, enfoques, 

estilos de trabalho e modos de fazer que ca-

racterizam as várias ciências – exatas, sociais 

e humanas –, as artes – visuais, musicais, do 

movimento e outras –, a Matemática, as lín-

guas e outras áreas de expressão não-verbal.

Quando a LDB dispõe sobre esse objeti-

vo de compreensão do sentido está indicando 

que não se trata de formar especialistas nem 

profissionais. Especialistas e profissionais de-

vem, além de compreender o sentido, domi-

nar a estrutura conceitual e o estatuto episte-

mológico de suas especialidades – não é esse 

o caso dos alunos da educação básica. Como 

estão na escola, preparando-se para assumir 

plenamente sua cidadania, todos devem pas-

sar pela alfabetização científica, humanista, 

lingüística, artística e técnica, para que sua 

cidadania, além de ser um direito, tenha qua-

lidade. O aluno precisa constituir as compe-

tências para reconhecer, identificar e ter visão 

crítica daquilo que é próprio de uma área de 

conhecimento, e, a partir desse conhecimen-

to, avaliar a importância dessa área ou discipli-

na em sua vida e em seu trabalho. 

A lei dá um prazo generoso para que 

os alunos aprendam o “significado das  

ciências, das artes e das letras”: começa na 

educação infantil, prossegue nos anos do 

Ensino Fundamental e tem mais três anos 

no Ensino Médio. Durante mais de doze 

anos deverá haver tempo suficiente para al-

fabetizar-se nas ciências, nas humanidades e 

nas técnicas, entendendo seus enfoques 

e métodos mais importantes, seus pontos 

fortes e fracos, suas polêmicas, seus concei-

tos e, sobretudo, o modo como suas des-

cobertas influenciam a vida das pessoas e o 

desenvolvimento social e econômico. Para 

isso, é importante abordar, em cada ano 

ou nível da escola básica, a maneira como 

as diferentes áreas do currículo articulam a 

realidade e seus objetos de conhecimento 

específicos, a partir de questões como as 

exemplificadas a seguir. 

Que limitações e potenciais têm os enfo-

ques próprios das áreas?

Que práticas humanas, das mais simples 

às mais complexas, têm fundamento ou 

inspiração nessa ciência, arte ou área de 

conhecimento?

Quais as grandes polêmicas nas várias dis-

ciplinas ou áreas de conhecimento?

A relação entre teoria e prática em cada 
disciplina do currículo

A relação entre teoria e prática não 

envolve necessariamente algo observável 

ou manipulável, como um experimento de  
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laboratório ou a construção de um objeto.  

Tal relação pode acontecer ao se compreen-

der como a teoria se aplica em contextos reais 

ou simulados. Uma possibilidade de transpo-

sição didática é reproduzir a indagação de ori-

gem, a questão ou necessidade que levou à 

construção de um conhecimento – que já está 

dado e precisa ser apropriado e aplicado, não 

obrigatoriamente ser “descoberto” de novo. 

A lei determina corretamente que a re-

lação teoria e prática se dê em cada discipli-

na do currículo, uma vez que boa parte dos 

problemas de qualidade do ensino decorre da 

dificuldade em destacar a dimensão prática do 

conhecimento, tornando-o verbalista e abs-

trato. Por exemplo, a disciplina História é por 

vezes considerada teórica, mas nada é tão prá-

tico quanto entender a origem de uma cidade 

e as razões da configuração urbana. A Química 

é erroneamente considerada mais prática por 

envolver atividades de laboratório, manipula-

ção de substâncias e outras idiossincrasias, no 

entanto não existe nada mais teórico do que o 

estudo da tabela de elementos químicos. 

A mesma Química que emprega o nome 

dos elementos precisa ser um instrumento 

cognitivo para nos ajudar a entender e, se 

preciso, decidir pelo uso de alimentos com 

agrotóxicos ou conservantes. Tais questões 

não se restringem a especialistas ou cientistas. 

Não é preciso ser químico para ter de escolher 

o que se vai comer. A fim de sermos cidadãos 

plenos, devemos adquirir discernimento e co-

nhecimentos pertinentes para tomar decisões 

em diversos momentos, em relação à escolha 

de alimentos, uso da eletricidade, consumo 

de água, seleção dos programas de TV ou a 

escolha do candidato a um cargo político. 

As relações entre educação e tecnologia 

A educação tecnológica básica é uma 

das diretrizes que a LDB estabelece para orien-

tar o currículo do Ensino Médio. A lei ainda 

associa a “compreensão dos fundamentos 

científicos dos processos produtivos” com o 

relacionamento entre teoria e prática em cada 

disciplina do currículo. E insiste quando deta-

lha, entre as competências que o aluno deve 

demonstrar ao final da educação básica, o 

“domínio dos princípios científicos e tecnoló-

gicos que presidem a produção moderna”. 

A tecnologia comparece, portanto, no 

currículo da educação básica com duas acep-

ções complementares: a) como educação 

tecnológica básica; b) como compreensão 

dos fundamentos científicos e tecnológicos 

da produção. 

A primeira acepção refere-se à alfabeti-

zação tecnológica, que inclui aprender a lidar 

com computadores, mas vai além. Alfabetizar-

se tecnologicamente é entender as tecnologias 

da história humana como elementos da cultu-

ra, como parte das práticas sociais, culturais e 
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produtivas, que por sua vez são inseparáveis 

dos conhecimentos científicos, artísticos e lin-

güísticos que as fundamentam. A educação 

tecnológica básica tem o sentido de nos pre-

parar para viver e conviver em um mundo no 

qual a tecnologia está cada vez mais presente: 

no qual a tarja magnética, o celular, o código 

de barras e muitos recursos digitais se incorpo-

ram velozmente à vida das pessoas, qualquer 

que seja a sua condição socioeconômica. 

A segunda acepção, ou seja, a com-

preensão dos fundamentos científicos e tec-

nológicos da produção, faz da tecnologia a 

chave para relacionar o currículo ao mundo 

da produção de bens e serviços, ou seja, aos 

processos pelos quais a humanidade – e cada 

um de nós – produz os bens e serviços de que 

necessita para viver. Foi para manter-se fiel 

ao espírito da lei que as DCN introduziram a 

tecnologia em todas as áreas, tanto das DCN 

como dos PCN para o Ensino Médio, evitando 

a existência de disciplinas “tecnológicas” iso-

ladas e separadas dos conhecimentos que lhe 

servem de fundamento. 

A prioridade para o contexto do 
trabalho 

Se examinarmos o conjunto das reco-

mendações já analisadas, o trabalho enquanto 

produção de bens e serviços revela-se como a 

prática humana mais importante para conec-

tar os conteúdos do currículo com a realidade. 

Desde sua abertura, a LDB faz referência ao 

trabalho, juntamente com as práticas sociais, 

como elemento que vincula a educação básica 

à realidade, da Educação Infantil até o final do 

Ensino Médio. O vínculo com o trabalho carre-

ga vários sentidos, que é preciso explicitar. 

Do ponto de vista filosófico, expressa 

o valor e a importância do trabalho. À parte 

de qualquer implicação pedagógica relativa a 

currículos e definição de conteúdos, o valor do 

trabalho incide em toda a vida escolar: desde 

a valorização dos trabalhadores da escola e 

da família, até o respeito aos trabalhadores 

da comunidade, o conhecimento do trabalho 

como produtor da riqueza e o reconhecimento 

de que um dos fundamentos da desigualdade 

social é a remuneração injusta do trabalho. A 

valorização do trabalho é também uma críti-

ca ao bacharelismo ilustrado, que por muito 

tempo predominou nas escolas voltadas para 

as classes sociais privilegiadas. 

A implicação pedagógica desse prin-

cípio atribui um lugar de destaque para o 

trabalho humano, contextualizando os con-

teúdos curriculares sempre que for pertinen-

te, com os tratamentos adequados a cada 

caso. Nesse sentido, a relação entre teoria 

e prática em cada disciplina do currículo, 

como exige a lei, não pode deixar de incluir 

os tipos de trabalho e as carreiras profissio-

nais aos quais se aplicam os conhecimentos 

das áreas ou disciplinas curriculares. 
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Em síntese, a prioridade do trabalho 

na educação básica assume dois sentidos 

complementares: como valor, que imprime 

importância ao trabalho e cultiva o respei-

to que lhe é devido na sociedade, e como 

tema que perpassa os conteúdos curricula-

res, atribuindo sentido aos conhecimentos 

específicos das disciplinas.

O contexto do trabalho no Ensino Médio

A tradição de ensino academicista, des-

vinculado de qualquer preocupação com a 

prática, separou a formação geral e a forma-

ção profissional no Brasil. Durante décadas 

elas foram modalidades excludentes de ensi-

no. A tentativa da Lei 5692/1971 de unir as 

duas modalidades, profissionalizando todo o 

Ensino Médio, apenas descaracterizou a for-

mação geral, sem ganhos significativos para 

a profissional. 

Nos dias de hoje, essa separação já 

não se dá nos mesmos moldes, porque o 

mundo do trabalho passa por transforma-

ções profundas. À medida que a tecnologia 

vai substituindo os trabalhadores por autô-

matos na linha de montagem e nas tarefas 

de rotina, as competências para trabalhar 

em ilhas de produção, associar concepção 

e execução, resolver problemas e tomar de-

cisões tornam-se mais importantes do que 

conhecimentos e habilidades voltados para 

postos específicos de trabalho. 

A LDB adota uma perspectiva sintoni-

zada com essas mudanças na organização 

do trabalho ao recomendar a articulação 

entre educação básica e profissional, quan-

do afirma, entre as finalidades do Ensino 

Médio: “a preparação básica para o traba-

lho e a cidadania do educando, para conti-

nuar aprendendo, de modo a ser capaz de 

se adaptar com flexibilidade a novas con-

dições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores” (grifo nosso). A lei não recu-

pera a formação profissional para postos 

ou áreas específicas dentro da carga horá-

ria geral do Ensino Médio, como tentou fa-

zer a legislação anterior. Mas também não 

chancela o caráter inteiramente propedêu-

tico que esse ensino tem assumido na edu-

cação básica brasileira. Trata-se, portanto, 

de entender o que vem a ser a preparação 

básica para o trabalho. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio interpretaram essa 

perspectiva como uma preparação básica 

para o trabalho, abrindo a possibilidade de 

que os sistemas de ensino ou as escolas te-

nham ênfases curriculares diferentes, com 

autonomia para eleger as disciplinas especí-

ficas e suas respectivas cargas horárias den-

tro das três grandes áreas instituídas pelas 

DCN, desde que garantida a presença das 

três áreas. Essa abertura permite que esco-

las de Ensino Médio, a partir de um projeto 

pedagógico integrado com cursos de edu-
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cação profissional de nível técnico, atribuam 

mais tempo e atenção a disciplinas ou áreas 

disciplinares cujo estudo possa ser aprovei-

tado na educação profissional. 

Para as DCN, o que a lei denomina de 

preparação básica para o trabalho pode ser 

a aprendizagem de conteúdos disciplinares 

constituintes de competências básicas que 

sejam também pré-requisitos de formação 

profissional. Em muitos casos essa opção 

pouparia tempo de estudo para o jovem que 

precisa ingressar precocemente no mercado 

de trabalho. Para facilitar essa abertura, as Di-

retrizes Curriculares da Educação Profissional 

de Nível Técnico flexibilizaram a duração dos 

cursos profissionais desse nível, possibilitan-

do o aproveitamento de estudos já realizados 

ou mesmo exercício profissional prévio. Essas 

duas peças normativas criaram os mecanis-

mos pedagógicos que podem viabilizar o que 

foi estabelecido na LDB (lei 9394/1996) e de-

cretos posteriores. 

A preparação básica para o trabalho 

em determinada área profissional, portanto, 

pode ser realizada em disciplinas de for-

mação básica do Ensino Médio. As esco-

las, nesse caso, atribuiriam carga horária 

suficiente e tratamento pedagógico ade-

quado às áreas ou disciplinas que melhor 

preparassem seus alunos para o curso de 

educação profissional de nível técnico es-

colhido. Essa possibilidade fundamenta-se 

no pressuposto de que ênfases curricula-

res diferenciadas são equivalentes para a 

constituição das competências previstas na 

LDB, nas DCN para o Ensino Médio e na 

matriz de competências do Enem. 

Isso supõe um outro tipo de articulação 

entre currículos de formação geral e currículos 

de formação profissional, em que o primeiro 

encarrega-se das competências básicas, fun-

damentando a constituição das mesmas em 

conteúdos, áreas ou disciplinas afinadas com 

a formação profissional nesse ou em outro ní-

vel de escolarização. E supõe também que o 

tratamento oferecido às disciplinas do currí-

culo do Ensino Médio não seja apenas prope-

dêutico nem tampouco voltado estreitamente 

para o vestibular. 
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A área de Ciências Humanas 
e suas Tecnologias

“Cabe às futuras gerações construir uma 

nova coerência que incorpore tanto os 

valores humanos quanto a ciência, algo 

que ponha fim às profecias quanto ao 

‘fim da ciência’, ‘fim da história’ ou até 

quanto ao advento da pós-humanidade”. 

(Ilya Prygogine, “Carta para as futuras 

gerações”, Caderno Mais, Folha de 
S.Paulo, 30/01/2000).

A expressão “Ciências Humanas e suas 

Tecnologias” leva-nos a uma reflexão inicial 

sobre sua inserção no campo dos conheci-

mentos a serem oferecidos, atualmente, no 

conjunto da educação básica.

Embora toda ciência seja indiscutivelmen-

te humana, por resultar da acumulação cultural 

gerada por diferentes sociedades, em diferentes 

tempos e espaços, o estudo das denominadas 

“humanidades” remonta às artes liberais anti-

gas, notadamente ao estudo das artes, línguas 

e literaturas clássicas. Na Idade Média, a tradi-

ção cristã acentuou a distinção entre a literatura 

sacra e a profana, evidenciando o caráter laico 

das humanidades, e em seguida o Renascimen-

to perpetuou esta condição, enfatizando a ne-

cessidade de um arcabouço de conhecimentos 

acerca dos estudos sobre o humano e sua con-

dição moral. Para Chervel & Compère (1999), 

esta tradição formou um indivíduo que, do ho-

mem honesto das idades clássicas ao homem 

cultivado da época contemporânea, adquiriu 

gosto, senso crítico, capacidade de julgamento 

pessoal e desenvolveu a arte de se exprimir oral-

mente ou por escrito. Portanto, o estudo das 

Humanidades, até o século XIX, foi responsável 

pela formação do “cristão dos colégios jesuítas, 

do cidadão das Luzes e do republicano dos li-

ceus modernos”. 

Na primeira metade do século XX, as 

Ciências Humanas consolidaram-se como 

conhecimento científico, a partir das contri-

buições da fenomenologia, do estruturalismo 

e do marxismo; porém, o ensino das Huma-

nidades, como corpo curricular tradicional e 

enciclopedista, dirigido à formação das elites, 

somente apresentou mudanças significativas 

nas três últimas décadas do século passado, 

como resultado das grandes transformações 

socioeconômicas, políticas e tecnológicas. 

Para Mello (1998), na área de Ciências 

Humanas, destacam-se as competências re-

lacionadas à apropriação dos conhecimentos 

dessas ciências com suas particularidades me-

todológicas, nas quais o exercício da indução 

é de importância crucial. A autora propõe, 

também, que o ensino de Ciências Humanas 

deve desenvolver a compreensão do signifi-
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cado de identidade, da sociedade e da cul-

tura, que configuram os campos de conheci-

mentos das Ciências Humanas, incluindo, de 

modo significativo, os estudos necessários ao 

exercício da cidadania. 

Na atualidade, a área de Ciências Hu-

manas compreende conhecimentos produzi-

dos por vários campos de pesquisa: História, 

Geografia, Filosofia, Sociologia e Psicologia, 

além de outros como Política, Antropologia 

e Economia, que têm por objetivo o estudo 

dos seres humanos em suas múltiplas rela-

ções, fundamentado por meio da articulação 

entre estes diversos saberes. Neste sentido, a 

produção científica, acelerada pela sociedade 

tecnológica, tem colocado em debate uma 

gama variada de novas questões de natureza 

ética, cultural e política, que necessitam emer-

gir como objeto de análise das disciplinas que 

compõem as Ciências Humanas. Portanto, o 

caráter interdisciplinar desta área corrobora 

a necessidade de se utilizar o seu acervo de 

conhecimentos para auxiliar os jovens estu-

dantes a compreender as questões que os 

afetam, bem como a tomar as decisões neste 

início de século. Desta forma, ao integrar os 

campos disciplinares, o conjunto dessas ciên-

cias contribui para uma formação que permita 

ao jovem estudante compreender as relações 

entre sociedades diferentes; analisar os inú-

meros problemas da sociedade em que vive e 

as diversas formas de relação entre homem e 

natureza, refletindo sobre as inúmeras ações 

e contradições da sociedade em relação a si 

própria e ao ambiente.
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A área de Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias

1. A presença das Ciências 
da Natureza na sociedade 
contemporânea

As Ciências da Natureza estão presen-

tes sob muitas formas na cultura e na vida em 

sociedade, na investigação dos materiais, das 

substâncias, da vida e do cosmo. Do mesmo 

modo, elas se associam às técnicas, tomando 

parte em todos os setores de produção e de 

serviços: da agropecuária à medicina, da in-

dústria ao sistema financeiro, dos transportes 

à comunicação e informação, dos armamen-

tos bélicos aos aparelhos domésticos. Essa 

associação entre as ciências e as técnicas, 

que constitui a tecnologia, resultou nas vá-

rias revoluções industriais e integra todas as 

dimensões práticas da vida humana, como 

a extração e processamento de minérios, a 

produção de energia, a construção civil, a pro-

dução de alimentos, o envio de mensagens e 

o diagnóstico de enfermidades. 

O desenvolvimento científico-tecnoló-

gico tem sido tão rápido que certos proces-

sos e equipamentos podem tornar-se ob-

soletos em poucos anos. Essa corrida pela 

inovação transforma até mesmo algumas 

práticas sociais, como está acontecendo 

com a rápida expansão da telefonia móvel 

e da rede mundial de computadores. Por 

sua vez, as ciências também se beneficiam 

do desenvolvimento tecnológico nas suas 

investigações, como no lançamento em ór-

bita terrestre de um grande telescópio, ou 

na tomada e no processamento de dados 

científicos feitos em laboratórios, por equi-

pamentos informáticos. 

As Ciências da Natureza também 

têm dimensão filosófica, pois, ao interpre-

tar eventos da biosfera e compreender a 

evolução da vida, ou ao observar estrelas e 

galáxias e perceber a evolução do universo, 

elas permitem conjecturar sobre a origem 

e o sentido cósmicos – atividades que no 

passado eram prerrogativa do pensamento 

filosófico. Em contrapartida, para monitorar 

ou controlar o desenvolvimento científico-

tecnológico, ao investigar a intervenção 

humana na biosfera e eventualmente esta-

belecer seus limites, os instrumentos para 

essa investigação de sentido igualmente 

ético são também científico-tecnológicos. 

As ciências são, portanto, base conceitual 

para intervenções práticas que podem ser 

destrutivas – como na tecnologia bélica –, 

mas também promovem valores humanos 

ao fornecerem critérios para a percepção 

crítica e para a interpretação da realidade. 
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Finalmente, as ciências têm grande be-

leza, por ampliar a visão do mundo natural, 

ao mergulhar nos detalhes moleculares da 

base genética da vida ou ao revelar a periodici-

dade de caráter quântico das propriedades dos 

elementos químicos. O mesmo se dá em sua 

estética da simplicidade, em que umas poucas 

leis gerais valem para qualquer processo, como 

o princípio da conservação da energia que se 

aplica ao vôo de um colibri ou à emissão de luz 

por um átomo. Essa beleza das ciências, ainda 

que menos reconhecida, pode ser comparada 

à das artes, no sentido mesmo de fruição, pre-

cisamente pela associação da ciência ao senti-

do pragmático das tecnologias. 

Essa múltipla presença, a intensa produ-

ção e a divulgação de conhecimentos científicos 

e tecnológicos demanda de todos nós uma al-

fabetização científico-tecnológica. Por exemplo: 

para saber que uma água mineral de pH 4,5 

é ácida; para ler medidas de energia em quilo-

watt-hora, caloria, joule, e converter uma uni-

dade na outra; ou para entender argumentos a 

favor e contra a produção de grãos transgênicos 

demanda-se um domínio conceitual científico 

básico, mesmo em se tratando de informações 

usuais presentes em jornais diários, equipamen-

tos domésticos e embalagens de alimentos. 

Por isso tudo, jovens que concluem a 

educação de base, preparados para seu de-

senvolvimento e sua realização pessoal, devem 

saber se expressar e se comunicar com as lin-

guagens da ciência e fazer uso de seus conhe-

cimentos. Dessa forma, poderão compreender 

e se posicionar diante de questões gerais de 

sentido científico e tecnológico, e empreender 

ações diante de problemas pessoais ou sociais 

para os quais o domínio das ciências seja es-

sencial, como será detalhado a seguir. 

2. A aprendizagem na área das 
Ciências da Natureza na educação 
de base

Mais do que simples divisões do saber, 

as disciplinas em geral são campos de investi-

gação e de sistematização dos conhecimentos. 

Algumas delas são milenares, como a Filosofia, 

a História e a Física. Outras, como a Matemáti-

ca, reúnem campos igualmente antigos, como 

a Geometria e a Álgebra. Outras ainda, como 

a Biologia, são reuniões recentes de campos 

tradicionais, como a Botânica, a Zoologia e a 

História Natural, aos quais se somaram outros, 

mais contemporâneos, como a Genética. 

Nem sempre se estabelecem fronteiras 

nítidas entre as disciplinas. A Química, que 

surgiu há alguns séculos, apresenta interes-

ses comuns com a Física, como a constitui-

ção atômica da matéria, e outros em comum 

com a Biologia, como processos bioquímicos 

e o estudo das substâncias orgânicas. Todas 

as Ciências da Natureza fazem uso de instru-

mentais matemáticos em seus procedimentos 

de quantificação, análise e modelagem. 
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A reunião de certos conjuntos de 

disciplinas em áreas do conhecimento é 

decorrência natural das referidas frontei-

ras comuns. No nosso caso, é também um 

recurso de sentido pedagógico, para expli-

citar que a aprendizagem disciplinar não 

tem sentido autônomo, mas deve se dar 

em função dos interesses dos alunos, de 

sua formação geral. Nesse sentido, a área 

constitui uma pré-articulação de um siste-

ma mais amplo, o projeto pedagógico de 

escola, em que a proposta curricular orga-

niza e dá razões para a aprendizagem em 

geral, disciplinar ou não. 

O conjunto das Ciências da Natureza 

pode ser tomado como uma das áreas do 

conhecimento que organizam a aprendiza-

gem na educação básica, pois, ainda que di-

ferentes ciências, como a Biologia, a Física e 

a Química tenham certos objetos de estudo 

e métodos próprios, também têm em co-

mum conceitos, métodos e procedimentos, 

critérios de análise, de experimentação e de 

verificação. Além disso, elas compõem uma 

visão de mundo coerente, um acervo cultural 

articulado e reúnem linguagens essenciais, 

recursos e valores que se complementam 

para uma atuação prática e crítica na vida 

contemporânea. Com essa compreensão, 

vê-se que a articulação numa área permite 

compreender melhor o papel educacional da 

Biologia, da Física ou da Química, do que to-

mar cada disciplina isoladamente. 

Não se deve, assim, estranhar que da 

5a à 8a série do Ensino Fundamental as ciên-

cias estejam integradas na mesma disciplina 

escolar, englobando também as linguagens 

adequadas para cada faixa etária. Na 5ª e 

na 6ª série, a ênfase está colocada na re-

alidade mais imediata do aluno, com suas 

vivências e percepções pessoais, e também 

como tema para exercício do letramento 

propriamente dito e para o início da alfabe-

tização científico-tecnológica. 

Na 7ª e na 8ª série, a ênfase já se des-

loca para temáticas mais abrangentes e suas 

interpretações. Por isso, o corpo humano e 

seus sistemas, o ser humano como partícipe 

da biosfera, as tecnologias de uso cotidiano 

ou as primeiras percepções cósmicas da Ter-

ra no Universo devem ter tratamentos com-

patíveis com a maturidade em cada fase. 

Ao fim do Ensino Fundamental, já é 

possível identificar e qualificar as muitas 

tecnologias presentes na produção indus-

trial e energética, agropecuária e extrativa, 

nas comunicações, no processamento de in-

formações, nos serviços de saúde, nos bens 

de consumo, no monitoramento ambiental 

etc. Praticamente em todos os setores da 

vida em sociedade, dando-se o mesmo foco 

às questões globais, como a dos combus-

tíveis fósseis e dos renováveis, a defesa da 

biodiversidade ou o comprometimento dos 

mananciais de água. 
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Já no Ensino Médio, é possível ousar um 

maior aprofundamento conceitual da área de 

conhecimento nas três disciplinas científicas 

básicas – Biologia, Física e Química – , nas 

quais a especificidade temática e metodoló-

gica se explicita, permitindo, inclusive, uma 

organização curricular mais detalhada. Por 

exemplo, na constituição celular ou na inter-

dependência das espécies, em Biologia; nas 

ondas eletromagnéticas ou na relação traba-

lho-calor, na Física; e na dinâmica das reações 

ou nos compostos orgânicos, na Química, 

juntamente com as tecnologias às quais estão 

diretamente relacionados todos esses aspec-

tos disciplinares. Esse maior aprofundamento 

da disciplina não deve significar qualquer exa-

gero propedêutico, o que pode ser evitado 

quando se explicitam competências relaciona-

das ao conhecimento científico e aos contex-

tos reais, geralmente interdisciplinares. 

Voltando a pensar o projeto peda-

gógico escolar, a área do conhecimento de 

Ciências da Natureza tem importante inter-

face com a área das Ciências Humanas; por 

exemplo, os períodos históricos são pauta-

dos pelos conhecimentos técnicos e cientí-

ficos presentes nas atividades econômicas, 

assim como as trocas comerciais, as dispu-

tas internacionais e os domínios territoriais 

dependem do desenvolvimento das forças 

produtivas, estreitamente associadas aos 

conhecimentos científicos. Também alguns 

campos de investigação científica, como os 

da cosmologia e da evolução, como vimos, 

têm forte apelo e interesse filosófico. 

Da mesma forma, há uma ampla interfa-

ce com a área das linguagens e códigos, pois as 

Ciências da Natureza, de um lado, fazem uso 

de inúmeras linguagens e, de outro, constituem 

linguagens elas próprias. Hoje, não é sequer 

possível compreender muitas notícias sem que 

se entendam terminologias científicas como 

“materiais semicondutores”, “substâncias alca-

linas” e “grãos transgênicos”. Essa dimensão 

das ciências como linguagem precisa, assim, 

ser explicitada e trabalhada na sua aprendi-

zagem escolar, pois constituirá a qualificação 

mais continuamente exercida pelos educan-

dos ao longo de sua vida, qualquer que seja 

sua opção profissional e cultural. 

Enfim, a sociedade atual, diante de 

questões como a busca de modernização 

produtiva, cuidados com o ambiente natural, 

procura de novas fontes energéticas, escolha 

de padrões para as telecomunicações, precisa 

lançar mão das ciências como provedoras de 

linguagens, instrumentos e critérios. Por isso, 

a educação de base que se conclui no Ensino 

Médio deve promover conhecimento científi-

co e tecnológico para ser apreendido e domi-

nado pelos cidadãos como recurso seu, não 

“dos outros” sejam cientistas ou engenheiros, 

e utilizado como recurso de expressão, instru-

mento de julgamento, tomada de posição ou 

resolução de problemas em contextos reais. 
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Competências 
gerais Habilidades gerais e específicas

Representar.

Comunicar-se.

Conviver.

Ler e expressar-se 
 com textos, cifras, 
ícones, gráficos, 
tabelas e fórmulas.

Converter uma 
linguagem em 
outra.

Registrar medidas 
e observações.

Descrever 
situações.

Planejar e fazer 
entrevistas.

Sistematizar 
dados.

Elaborar 
relatórios.

Participar de 
reuniões.

Argumentar.

Trabalhar em 
grupo.

Investigar e intervir 
em situações reais.

Formular questões.

Realizar 
observações.

Selecionar variáveis.

Estabelecer 
relações.

Interpretar, 
propor e fazer 
experimentos. 

Fazer e verificar 
hipóteses.

Diagnosticar 
e enfrentar 
problemas, 
individualmente 
ou em equipe.

Essas expectativas de aprendizagem 

estão expressas na nossa Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), de 1996, em 

termos de grandes campos de competên-

cia, como o domínio “das formas contem-

porâneas de linguagem” ou “dos princí-

pios científico-tecnológicos que presidem 

a produção moderna”. Para atender a tal 

orientação, o ensino das Ciências da Natu-

reza deve buscar compor o desenvolvimen-

to da cultura científica com a promoção de 

competências mais gerais ou de habilida-

des mais específicas como as expressas no 

quadro seguinte: 
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Enfim, deve assegurar um tipo de ensi-

no das Ciências da Natureza de forma a ga-

rantir, na preparação dos jovens no Ensino 

Médio, uma efetiva apropriação das ciências 

como qualificação pessoal, não simplesmen-

te como ilustração cultural. 

Competências 
gerais Habilidades gerais e específicas

Estabelecer conexões 
e dar contexto.

Relacionar 
informações e 
processos com 
seus contextos e 
com diversas áreas 
de conhecimento. 

Identificar 
dimensões 
sociais, éticas 
e estéticas em 
questões técnicas 
e científicas.

Analisar o papel 
da ciência e da 
tecnologia no 
presente e ao 
longo da História
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A área de Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias

A área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias compreende um conjunto de dis-

ciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangei-

ra Moderna (LEM), Arte e Educação Física, no 

Ensino Fundamental e no Médio. Para a área, 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (PCN 2006), a linguagem é a capacidade 

humana de articular significados coletivos em 

sistemas arbitrários de representação, que são 

compartilhados e que variam de acordo com 

as necessidades e experiências da vida em so-

ciedade. A principal razão de qualquer ato de 

linguagem é a produção de sentido.

Mais do que objetos de conhecimento, 

as linguagens são meios para o conhecimen-

to. O homem conhece o mundo através de 

suas linguagens, de seus símbolos. À medida 

que ele se torna mais competente nas dife-

rentes linguagens, torna-se mais capaz de co-

nhecer a si mesmo, assim como a sua cultura 

e o mundo em que vive.

Nesta perspectiva, trabalha-se, em pri-

meiro lugar, com a construção do conheci-

mento: conhecimento lingüístico, musical, 

corporal; conhecimento gestual; conheci-

mento das imagens, do espaço e das formas. 

Assim, propõe-se uma mudança profunda na 

maneira como as disciplinas da área devem 

ser examinadas e ensinadas. O conhecimento 

de natureza enciclopédica, sem significação 

prática, é substituído por conteúdos e ativi-

dades que possibilitam não só a interação do 

aluno com sua sociedade e o meio ambien-

te, mas também o aumento do seu poder 

como cidadão, propiciando maior acesso às 

informações e melhores possibilidades de in-

terpretação das informações nos contextos 

sociais em que são apresentadas. 

Com tal mudança, a experiência escolar 

transforma-se em uma vivência que permite ao 

aluno compreender as diferentes linguagens e 

usá-las como meios de organização da realida-

de, nelas constituindo significados, em um pro-

cesso centrado nas dimensões comunicativas 

da expressão, da informação e da argumen-

tação. Esse processo exige que o aluno anali-

se, interprete e utilize os recursos expressivos 

da linguagem, relacionando textos com seus 

contextos, confrontando opiniões e pontos de 

vista e respeitando as diferentes manifestações 

da linguagem utilizada por diversos grupos so-

ciais, em suas esfera de socialização.

Utilizar-se da linguagem é saber colocar-

se como protagonista do processo de produção/

recepção. É também entender os princípios das 

tecnologias da comunicação e da informação, 

associando-os aos conhecimentos científicos e 

às outras linguagens, que lhes dão suporte.
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O ser humano é um ser de linguagens, 

as quais são tanto meios de produção da 

cultura quanto parte fundamental da cultura 

humana. Por cultura entendemos a urdidura 

de muitos fios que se interligam constante-

mente e que respondem às diferentes formas 

com que nos relacionamos com as coisas de 

nosso mundo, com os outros seres huma-

nos e com os objetos e as práticas materiais 

de nossa vida. Cultura é, assim, uma trama 

tecida por um longo processo acumulativo 

que reflete conhecimentos originados da 

relação dos indivíduos com as diferentes 

coisas do mundo. 

Somos herdeiros de um longo processo 

acumulativo que constantemente se amplia e 

renova sem anular a sua história, refletindo, 

dessa forma, o conhecimento e a experiên-

cia adquiridos pelas gerações anteriores. É a 

manipulação adequada e criativa desse patri-

mônio cultural que possibilita as inovações e 

as invenções humanas e o contínuo caminhar 

da sociedade.

Como manifestações culturais, a Lite- 

ratura e a Arte não devem ser reduzidas 

a meras listagens de escolas, autores e 

suas características. O ensino de Arte não 

pode equivaler nem ao conhecimento his-

tórico nem à mera aquisição de repertório, 

e muito menos a um fazer por fazer, es-

pontaneísta, desvinculado da reflexão e do 

tratamento da informação. No ensino das 

diversas linguagens artísticas, não se pode 

mais abandonar quer o eixo da produção 

(eixo poético), quer o da recepção (eixo es-

tético), quer o da crítica.

Da mesma maneira, a Educação Físi-

ca compreende o sujeito mergulhado em 

diferentes realidades culturais, nas quais 

estão indissociados corpo, movimento e 

intencionalidade. Ela não se reduz mais ao 

condicionamento físico e ao esporte, quan-

do praticados de maneira inconsciente ou 

mecânica. O aluno do Ensino Fundamen-

tal e do Médio deve não só vivenciar, expe-

rimentar, valorizar, apreciar e aproveitar os 

benefícios advindos da cultura do movimen-

to, mas também perceber e compreender os 

sentidos e significados das suas diversas ma-

nifestações na sociedade contemporânea.

Em relação à disciplina de Língua Es-

trangeira Moderna (LEM), importa cons-

truir um conhecimento sistêmico sobre a 

organização textual e sobre como e quan-

do utilizar a linguagem em situações de 

comunicação. A consciência lingüística e 

a consciência crítica dos usos da língua 

estrangeira devem possibilitar o acesso a 

bens culturais da humanidade. 

Assim, não só o estudo da língua ma-

terna mas também o das LEM são excelentes 

meios para sensibilizar os alunos para os me-

canismos de poder associados a uma língua.
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No ensino das disciplinas da área, 

deve-se levar em conta, em primeiro lugar, 

que os alunos se apropriam mais facilmen-

te do conhecimento quando ele é contex-

tualizado, ou seja, quando faz sentido den-

tro de um encadeamento de informações, 

conceitos e atividades. Dados, informa-

ções, idéias e teorias não podem ser apre-

sentados de maneira estanque, separados 

de suas condições de produção, do tipo de 

sociedade em que são gerados e recebidos, 

de sua relação com outros conhecimentos. 

Do nosso ponto de vista, a contextualização 

pode se dar em três níveis:

A contextualização sincrônica, que 

ocorre num mesmo tempo, analisa o obje-

to em relação à época e à sociedade que 

o gerou. Quais foram as condições e as ra-

zões da sua produção? De que maneira ele 

foi recebido em sua época? Como se deu 

o acesso a ele? Quais as condições sociais, 

econômicas e culturais da sua produção 

e recepção? Como um mesmo objeto foi 

apropriado por grupos sociais diferentes?

A contextualização diacrônica, que 

ocorre através do tempo, considera o objeto 

cultural no eixo do tempo. De que maneira 

aquela obra, aquela idéia, aquela teoria, se 

inscreve na História da Cultura, da Arte e das 

Idéias? Como ela foi apropriada por outros 

autores em períodos posteriores? De que ma-

neira ela se apropriou de objetos culturais de 

épocas anteriores a ela própria?

A contextualização interativa permite 

relacionar o texto com o universo específico do 

leitor: como esse texto é visto hoje? Que tipo 

de interesse ele ainda desperta? Que caracte-

rísticas desse objeto fazem com que ele ainda 

seja estudado, apreciado ou valorizado?

A questão da contextualização remete-

nos à reflexão sobre a intertextualidade e a 

interdisciplinaridade. De que maneira cada 

objeto cultural se relaciona com outros obje-

tos culturais? Como uma mesma idéia, um 

mesmo sentimento, uma mesma informação 

são tratados pelas diferentes linguagens? 

Aqui nos interessam, por exemplo, as novas 

tecnologias de informação, o hipertexto, os 

CD-ROMs e as páginas da internet, mas tam-

bém outras expressões artísticas, como a pin-

tura, a escultura, a fotografia etc.

A construção do conhecimento huma-

no e o desenvolvimento das artes, da ciência, 

da filosofia e da religião foram possíveis gra-

ças à linguagem, que permeia a construção de 

todas as atividades do homem. Não apenas a 

representação do mundo, da realidade física e 

social, mas também a formação da consciên-

cia individual e a regulação dos pensamentos 

e da ação – próprios ou alheios – ocorrem na 

e pela linguagem.
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 A Matemática e as áreas do conhecimento

Em todas as épocas e em todas as 

culturas, a Matemática e a língua materna 

constituem dois componentes básicos dos 

currículos escolares. Tal fato era traduzido, 

em tempos antigos, pela caracterização da 

função tríplice da escola, como o lugar em 

que se aprenderia a “ler, escrever e contar” 

– o que significava, sinteticamente, uma du-

pla “alfabetização”: no universo das letras 

e no dos números. Naturalmente, há muito 

a “alfabetização” que se espera da escola 

teve sua ação ampliada para incorporar o 

interesse pelas múltiplas linguagens pre-

sentes na sociedade contemporânea, que 

se estendem para os universos das ciências 

e das tecnologias, particularmente no que 

se refere às tecnologias informáticas. 

Em decorrência de tais fatos, em 

organizações curriculares mais recentes, 

como nos Parâmetros Curriculares Nacio-

nais (PCN), um mapeamento do conhe-

cimento a ser apresentado – de maneira 

tanto disciplinada quanto disciplinar – na 

escola, surgiram propostas de organização 

dos conteúdos em três grandes áreas: 

Linguagens, incluindo-se as línguas estran-

geiras, a Educação Física e as Artes, como 

diferentes formas de expressão;

Ciências Humanas, incluindo-se História, 

Geografia e, no caso do Ensino Médio, 

Filosofia;

Ciências Naturais e Matemática, uma 

grande área que no Ensino Médio inclui 

as disciplinas de Física, Química, Biologia 

e Matemática.

Sempre houve discussões acaloradas 

sobre a possibilidade de a Matemática ser 

incluída na área de Linguagens, o que fa-

ria sentido, sem dúvida. Afinal, juntamente 

com a Língua Materna, a Matemática com-

põe o par de sistemas simbólicos funda-

mentais para a representação da realidade, 

para a expressão de si e compreensão do 

outro, para a leitura, em sentido amplo, de 

textos e do mundo dos fenômenos. 

Entretanto, na organização final dos 

documentos que integram os PCN, preva-

leceu a proximidade com as Ciências Na-

turais. Isso também faz sentido, pois estas 

encontram na Matemática uma lingua-

gem especialmente apropriada, desde as 

origens da Ciência moderna, com Galileu, 

até Descartes, com seu sonho de expres-

são de todo conhecimento confiável na 

linguagem matemática. 
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Área Matemática

No Estado de São Paulo, nas propostas 

curriculares elaboradas a partir de 1986 e em 

vigor até o presente momento, a Matemática 

era apresentada como uma área específica. 

Tais propostas constituíram um esforço expres-

sivo, e em alguns sentidos pioneiro, na busca 

de uma aproximação entre os conteúdos es-

colares e o universo da cultura, especialmente 

no que tange às contextualizações e à busca 

de uma instrumentação crítica para o mundo 

do trabalho. Essa rica herança pedagógica so-

breviveu a uma avalanche de novidades passa-

geiras e serve agora de ponto de partida para 

que, incorporadas as necessárias atualizações, 

novos passos sejam dados para sua efetivação 

nas práticas escolares. Particularmente no que 

tange às áreas em que se organiza, a nova 

proposta inspirou-se na anterior, mantendo a 

área de Matemática como um terreno espe-

cífico, distinto tanto das Linguagens quanto 

das Ciências Naturais. 

Por que uma área específica  
para a Matemática? 

Três são as razões principais desta op-

ção. Em primeiro lugar, destaca-se o fato de 

que uma parte da especificidade da Mate-

mática resulta esmaecida quando ela é agre-

gada seja ao grupo das linguagens em sen-

tido amplo, ou seja, ao grupo das ciências. 

A Matemática compõe com a Língua Ma-

terna um par fundamental, mas de caráter 

complementar: é impossível reduzir um dos 

sistemas simbólicos ao outro. Se uma língua 

se aproximar demasiadamente do modo de 

operar da Matemática, resultará empobre-

cida, e o mesmo poderia ocorrer com um 

texto matemático que assumisse a ambiva-

lência, apropriada apenas à expressão lingü-

ística. A multiplicidade de sentidos em um 

mesmo elemento simbólico ou combinação 

de elementos é própria da língua natural e 

é intencionalmente controlada na expressão 

matemática. A busca da expressão precisa é 

inerente na Matemática, mas pode empo-

brecer o uso natural da língua. Não que esta 

não possa ser precisa: ela o é exemplarmen-

te, como bem revela um texto poético, em 

que uma palavra não pode ser substituída 

por um sinônimo sem desmontar o poema. 

Mas existe uma diferença fundamental, irre-

dutível, entre a precisão na Língua e a preci-

são na Matemática.

Em segundo lugar, a incorporação da 

Matemática à área de Ciências pode dis-

torcer o fato de que a Matemática, mesmo 

oferecendo uma linguagem especialmente 

importante e adequada para a expressão 

científica, constitui um conhecimento espe-

cífico da educação básica. Tal conhecimen-

to inclui um universo próprio muito rico de 

objetos, instrumentos e interesses, funda-

mentais tanto para as chamadas Ciências 

Naturais quanto para as Ciências Humanas, 

e ainda para as Linguagens em sentido am-

plo. A inclusão da Matemática na área de 
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Área Matemática

Ciências teve o efeito salutar, no caso dos 

PCN, de minimizar o risco de que o conteúdo 

matemático fosse concebido como um fim 

em si mesmo, enfatizando sua condição 

instrumental. Entretanto, a partir da conso-

lidação da idéia de competências, apresen-

tada pelo Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), tal risco deixou de existir e explicita-

se com nitidez o que já era apresentado 

tacitamente em propostas anteriores: todos 

os conteúdos disciplinares, nas diversas áre-

as, são meios para a formação dos alunos 

como cidadãos e como pessoas. As disci-

plinas são imprescindíveis e fundamentais, 

mas o foco permanente da ação educacio-

nal deve situar-se no desenvolvimento das 

competências pessoais dos alunos. 

Em terceiro lugar, o tratamento da Ma-

temática como área específica pode facilitar a 

incorporação crítica dos inúmeros recursos tec-

nológicos de que dispomos para a representa-

ção de dados e o tratamento das informações, 

na busca da transformação de informação em 

conhecimento. De fato, caso se pretendesse 

caracterizar um novo Trivium (grupo de dis-

ciplinas constituído por Lógica, Gramática e 

Retórica), mais consentâneo com as caracte-

rísticas da sociedade contemporânea, certa-

mente pareceria mais justo incluir a Língua, 

a Matemática e a Informática. E, ainda que 

os computadores sejam hoje instrumentos ab-

solutamente imprescindíveis para jornalistas e 

escritores em geral, é no terreno da Matemáti-

ca que se abrem as mais naturais e promissoras 

possibilidades de assimilação dos inúmeros re-

cursos que as tecnologias informáticas podem 

oferecer no terreno da Educação.

Insistimos, no entanto, no fato de que 

a apresentação da Matemática como uma 

área específica não pretende amplificar suas 

supostas peculiaridades nem caracterizá-la 

como um tema excessivamente especializa-

do ou relevante. Visa apenas a uma explora-

ção mais adequada de suas possibilidades de 

servir às outras áreas, na ingente tarefa de 

transformar a informação em conhecimento 

em sentido amplo, em todas as suas formas 

de manifestação.
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Proposta Curricular do Estado de São Paulo 
para a disciplina de Matemática

Introdução: ensinar Matemática

O objetivo principal de uma proposta 

curricular é mapear as informações relevantes 

e organizá-las em narrativas significativas, 

em cada território disciplinar. Por meio das 

diversas disciplinas, os alunos adentram de 

maneira ordenada – disciplinarmente – o 

fecundo e complexo universo do conhe-

cimento, em busca do desenvolvimento 

das competências básicas para sua for-

mação pessoal.

Os currículos escolares, em todas as 

épocas e culturas, têm no par Matemática–

língua materna seu eixo fundamental. Gos-

tando ou não da Matemática, as crianças a 

estudam e os adultos a utilizam em suas ações 

como cidadãos, pessoas conscientes e autô-

nomas, consumidores ou não. Todos lidam 

com números, medidas, formas, operações; 

todos lêem e interpretam textos e gráficos, 

vivenciam relações de ordem e de equivalên-

cia, argumentam e tiram conclusões válidas 

a partir de proposições verdadeiras, fazem 

inferências plausíveis a partir de informações 

parciais ou incertas. Em outras palavras, a nin-

guém é permitido dispensar o conhecimento 

da Matemática sem abdicar de seu bem mais 

precioso: a consciência nas ações.

No estado de São Paulo, as propostas 

curriculares elaboradas a partir de 1986, e 

ainda em vigor, constituíram um esforço ex-

pressivo, em alguns sentidos pioneiro, na ten-

tativa de aproximação entre os conteúdos es-

colares e o universo da cultura, especialmente 

no que tange às contextualizações e à busca 

de uma instrumentação crítica para o mun-

do do trabalho. Essa rica herança pedagógi-

ca sobreviveu a uma avalanche de novidades 

passageiras e serve agora de ponto de partida 

para que, incorporadas as necessárias atu-

alizações, novos passos sejam dados para 

sua efetivação nas práticas escolares. Uma 

nova proposta deve estar especialmente 

atenta à incorporação crítica dos inúmeros 

recursos tecnológicos disponíveis para a re-

presentação de dados e o tratamento das 

informações, na busca da transformação  

de informação em conhecimento. 

Nos últimos dez anos – sobretudo 

após a publicação dos Parâmetros Curricula-

res Nacionais (PCN) e o estabelecimento do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 

importante referência como instrumento 

de avaliação ao final da Educação Básica –, 

explicitou-se com mais nitidez o que já era 

apresentado tacitamente nas propostas curri-

culares: os conteúdos disciplinares, nas diversas 

Ensino Fundamental – Ciclo II e Ensino Médio
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áreas, são meios para a formação dos alu-

nos como cidadãos e como pessoas. As dis-

ciplinas são imprescindíveis e fundamentais, 

mas o foco permanente da ação educacio-

nal deve situar-se no desenvolvimento das 

competências pessoais dos alunos. E quais 

seriam essas competências?

A partir das idéias gerais propostas na 

formulação do Enem, é possível vislumbrar-

mos um elenco de competências básicas a 

serem desenvolvidas pelos alunos ao longo 

da escola básica, incluindo três pares comple-

mentares, que constituem três eixos nortea-

dores da ação educacional:

O eixo expressão/compreensão: a capaci-

dade de expressão do eu, por meio das 

diversas linguagens, e a capacidade de 

compreensão do outro, do não-eu, do 

que me complementa, o que inclui desde 

a leitura de um texto até a compreensão 

de fenômenos históricos, sociais, econô-

micos, naturais etc.

 O eixo argumentação/decisão: a capacidade 

de argumentação, de análise e de articula-

ção das informações e relações disponíveis, 

tendo em vista a construção de consensos 

e a viabilização da comunicação, da ação 

comum, além da capacidade de decisão, de 

elaboração de sínteses dos resultados, ten-

do em vista a proposição e a realização da 

ação efetiva. 

O eixo contextualização/abstração: a capaci-

dade de contextualização, de enraizamento 

dos conteúdos estudados na realidade ime-

diata, nos universos de significações – sobre-

tudo no mundo do trabalho – e a capacidade 

de abstração, de imaginação, de consideração 

de novas perspectivas, de potencialidades 

no que ainda não existe.

Nos três eixos citados, o papel da  

Matemática é facilmente compreensível e, 

sem dúvida, fundamental. No primeiro eixo, 

ao lado da língua materna, a Matemática 

compõe um par complementar como meio 

de expressão e de compreensão da realidade. 

Quando ainda muito pequenas, as crianças 

interessam-se por letras e números sem ela-

borar qualquer distinção nítida entre as disci-

plinas. Se depois, no percurso escolar, passam 

a temer os números ou a desgostar-se com 

eles, isso decorre mais de práticas escolares 

inadequadas e circunstâncias diversas do que 

de características inerentes aos números. Os 

objetos matemáticos – números, formas, rela-

ções – constituem instrumentos básicos para 

a compreensão da realidade, desde a leitura 

de um texto ou a interpretação de um gráfico 

até a apreensão quantitativa das grandezas 

e relações presentes em fenômenos naturais 

ou econômicos, entre outros.

No eixo argumentação/decisão, o pa-

pel da Matemática como instrumento para 

o desenvolvimento do raciocínio lógico, da 
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análise racional – tendo em vista a obten-

ção de conclusões necessárias – é bastante 

evidente. Destaquemos apenas dois pontos 

cruciais.  Primeiro, na construção das formas 

válidas de raciocínio lógico, seja ele indutivo 

ou dedutivo, a Matemática e a língua ma-

terna partilham fraternalmente a função de 

desenvolvimento do raciocínio. Na verdade, 

em tal terreno, a fonte primária é a língua e 

a Matemática é uma fonte secundária – não 

em importância, mas porque surge depois, 

na formação inicial das pessoas, em segundo 

lugar. O segundo ponto a ser considerado é 

que, no tocante à capacidade de sintetizar, 

de tomar decisões a partir dos elementos 

disponíveis, a Matemática assume um pa-

pel preponderante. Suas situações-problema 

são mais nítidas do que as de outras maté-

rias, favorecendo o exercício do movimento 

argumentar/decidir ou diagnosticar/propor. 

Em outras palavras, aprende-se a resolver 

problemas primariamente na Matemática e 

secundariamente na língua. 

No que se refere ao terceiro eixo de 

competências, a Matemática é um lugar (ou 

instância) bastante adequado ou mesmo 

privilegiado para se aprender a lidar com os 

elementos do par concreto/abstrato. Mesmo 

sendo considerados especialmente abstratos, 

os objetos matemáticos são os exemplos mais 

facilmente imagináveis para se compreender 

a permanente articulação entre as abstrações 

e a realidade concreta. De fato, por exemplo, 

o abstrato número 5 é o elemento comum a 

todas as coleções concretas que podem ser 

colocadas em correspondência um a um com 

os dedos de uma mão, sejam elas formadas 

por bananas, abacaxis, pessoas, idéias, pe-

dras, fantasmas, poliedros regulares, quadri-

láteros notáveis etc. Na verdade, em qualquer 

assunto, não é possível conhecer sem abstrair. 

A realidade costuma ser muito complexa para 

uma apreensão imediata; as abstrações são 

simplificações que representam um afasta-

mento provisório da realidade, com a inten-

ção explícita de mais bem compreendê-la. 

Nesse sentido, a Matemática é comparável às 

histórias infantis, no que se refere aos valores. 

Ainda que na realidade as situações sejam 

freqüentemente complexas, bem distantes da 

nitidez dos contos de fadas (com relação ao 

bem e ao mal, ao herói e ao vilão), tal nitidez é 

necessária na formação inicial, para a fixação 

de um repertório de papéis e de situações que 

irão orientar as ações no futuro. Na Matemá-

tica ocorre algo análogo à apresentação do 

bem e do mal nas histórias infantis: a nitidez 

das distinções entre o concreto e o abstrato 

tem uma função formativa semelhante.

Na matriz do Enem, as cinco competên-

cias básicas contemplam plenamente os três 

eixos citados. De modo sintético, poderíamos 

associar:

 a Competência I à capacidade de expres-

são em diferentes linguagens, incluídas a 
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língua materna, a Matemática, as artes, 

entre outras;

 a Competência II à capacidade de compre-

ensão de fenômenos, que incluem desde 

a leitura de um texto até a “leitura” do 

mundo;

 a Competência III à capacidade de contex-

tualizar, de enfrentar situações-problema, 

ficando implícita a valorização da imagi-

nação, da necessária abstração quando se 

criam novos contextos;

 a Competência IV à capacidade de argu-

mentar de modo consistente, de desenvol-

ver o pensamento crítico; e

 a Competência V à capacidade de decidir, 

após as análises argumentativas, e elabo-

rar propostas de intervenção solidária na 

realidade.

Como se pode depreender da análise 

dos três eixos fundamentais para a formação 

pessoal na escola, bem como das cinco com-

petências do referencial teórico do Enem, a 

Matemática, nos currículos, está bem longe 

de representar um conteúdo destinado ape-

nas a especialistas ou a pessoas com dons 

especiais. Em parceria com a língua materna, 

ela constitui um recurso imprescindível para 

uma expressão rica, uma compreensão com-

petente, uma argumentação correta, um en-

frentamento assertivo de situações-problema, 

uma contextualização significativa dos temas 

estudados e, simultaneamente, um exercício 

de imaginação que pode extrapolar os limi-

tes de qualquer contexto. Tal como precisa-

mos de contos de fadas em que o bem e o 

mal sejam facilmente discerníveis, também 

precisamos das simplificações que as abs-

trações matemáticas representam, com suas 

distinções nítidas entre o certo e o errado, 

o verdadeiro e o falso, que funcionam como 

referências e elementos norteadores para o 

enfrentamento das situações mais complexas 

que a realidade continuamente nos apresenta.

A presente proposta

Nesta proposta, a Matemática é apre-

sentada como um sistema simbólico que se 

articula diretamente com a língua materna, 

nas formas oral e escrita, bem como com 

outras linguagens e recursos de represen-

tação da realidade.

Coerentemente com os princípios ge-

rais apresentados no texto “A Matemática 

e as áreas do conhecimento”, que aborda 

a criação da área, a disciplina Matemática é 

considerada um meio para o desenvolvimen-

to de competências tais como a capacidade 

de expressão pessoal, de compreensão de fe-

nômenos, de argumentação consistente, de 

tomada de decisões conscientes e refletidas, 

de problematização e enraizamento dos con-
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teúdos estudados em diferentes contextos e 

de imaginação de situações novas.

O foco principal, que orienta todas as 

ações educacionais, é a transformação de in-

formação em conhecimento. Cada vez mais 

disponíveis, as informações circulam, no en-

tanto, de modo desordenado e fragmentado, 

o que as tornam naturalmente efêmeras. Para 

que ocorra a construção do conhecimento, 

elas precisam ser articuladas, interconecta-

das, de modo a produzir visões organizadas 

da realidade, que conduzam à compreensão 

dos significados dos temas estudados.

O que ensinar: conteúdos 
fundamentais

Em decorrência das pressuposições ci-

tadas, os conteúdos disciplinares de Mate-

mática, tanto no Ensino Fundamental quanto 

no Ensino Médio, abrangem quatro grandes 

blocos temáticos. Além dos três ingredientes 

básicos já contemplados em propostas an-

teriores (números, geometria, medidas), um 

quarto componente, referente à representa-

ção de dados e ao tratamento da informação, 

abre espaço para a incorporação crítica das 

tecnologias no ensino. Cada um dos quatro 

blocos está presente, direta ou indiretamen-

te, na lista dos conteúdos a serem ensinados 

em todas as séries, e com pequenas e matiza-

das diferenças, tanto no Ensino Fundamental 

quanto no Ensino Médio.

No Ensino Fundamental, o trabalho 

com o eixo denominado números tem por 

objetivo principal a ampliação da idéia do 

campo numérico por meio de situações sig-

nificativas que problematizem essa necessi-

dade. Tais situações podem estar apoiadas 

na história, como, por exemplo, a ampliação 

dos números naturais para os inteiros devido 

às necessidades prementes do desenvolvi-

mento comercial e financeiro dos séculos XV 

e XVI, ou ainda em situações concretas de 

medida, onde se pode articular desde a re-

lação entre notação decimal e fracionária de 

um número até a ampliação para o campo 

real, com a necessidade de utilizar as raízes 

para representar, por exemplo, a diagonal de 

um quadrado de lado 1.

Espera-se, ao final da escolaridade 

fundamental, que o aluno reconheça e saiba 

operar no campo numérico real, o que cons-

tituirá a porta de entrada para aprofunda-

mentos, sistematizações e o estabelecimento 

de novas relações no Ensino Médio. O estudo 

de sucessões numéricas, números irracionais 

e aproximações racionais usadas em proble-

mas práticos, bem como a extensão do cam-

po numérico para os complexos, constitui o 

mote central para o desenvolvimento do eixo 

números no Ensino Médio.

Em geometria, o Ensino Fundamental 

deve ocupar-se inicialmente do reconheci-

mento e da representação e classificação das 
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formas planas e espaciais, preferencialmente 

trabalhando em contextos concretos com as 

crianças de 5ª a 6ª série, e com ênfase na ar-

ticulação do raciocínio lógico-dedutivo nas 7ª 

e 8ª séries. É importante que se atente para 

a necessidade de incorporar o trabalho com 

a geometria em todos os sete anos da grade 

escolar, cabendo ao professor a escolha da 

distribuição mais conveniente dos conteúdos 

nos bimestres, assim como o viés que será 

dado ao tratamento dos temas da geometria. 

A interpretação de que a geometria plana é 

um assunto do Ensino Fundamental e a espa-

cial e analítica são do Ensino Médio é muito 

freqüente em propostas curriculares, mas não 

traduz a necessidade permanente de imbrica-

ção de tais temas nos dois níveis de ensino. 

Em contrapartida a essa visão, entendemos 

que a geometria deve ser tratada ao longo 

de todos os anos, em abordagem espiralada, 

o que significa dizer que os grandes temas 

podem aparecer tanto nas séries do Ensino 

Fundamental quanto nas do Ensino Médio, 

sendo que a diferença será a escala de trata-

mento dada ao tema. Por exemplo, o número 

irracional π, associado aos cálculos da circun-

ferência e do círculo, pode e deve ser apre-

sentado nos cursos de geometria elementar, 

assim como deve ser trabalhado no Ensino 

Médio, desta vez em contextos associados à 

trigonometria, ao estudo dos corpos redon-

dos e aos conjuntos numéricos. Outro exem-

plo, geralmente associado ao Ensino Médio e 

que certamente também tem espaço privile-

giado no Ensino Fundamental, é o da geome-

tria analítica. É possível e desejável que as pri-

meiras idéias associadas ao plano cartesiano 

estejam presentes já no Ensino Fundamental: 

em 5ª e 6ª séries, por meio das idéias de lo-

calização em mapas com coordenadas, ou 

ainda pelo estudo de simetrias, ampliações 

e reduções de figuras no plano coordenado; 

em 7ª e 8ª séries, com a construção, análise e 

interpretação de gráficos.

O par grandezas e medidas parece 

especialmente adequado para favorecer a in-

terdisciplinaridade, e mesmo a transdiscipli-

naridade, uma vez que suas conexões com os 

eixos de números e geometria se dão quase 

naturalmente. No Ensino Fundamental, sua 

ligação com números, especialmente os de-

cimais e as frações, pode ser feita por meio 

da contextualização da necessidade dos múl-

tiplos e submúltiplos de uma unidade de me-

dida na resolução de problemas concretos. 

Com a geometria, a referida ligação se dá pelo 

estudo do cálculo de áreas e volumes, iniciando 

a partir da contagem em malhas quadriculadas 

até mesmo a formalização de expressões lite-

rais para o cálculo dessas medidas.

No Ensino Médio, a ampliação de idéias 

associadas ao par grandezas e medidas se 

dá de forma muito significativa. Além de dar 

continuidade ao estudo de medidas de figu-

ras planas e espaciais, iniciado no Ensino Fun-

damental, deve ser incorporada nesse eixo a 
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investigação da relação entre grandezas, o 

que abre portas para um estudo mais siste-

matizado das funções. A idéia básica de pro-

porcionalidade direta ou inversa, explorada 

inicialmente no Ensino Fundamental, agora 

deve ser estendida a outros tipos de relações 

entre grandezas, como, as relações que as-

sociam uma potência com seu expoente, um 

arco com sua tangente, um número com seu 

cubo etc. Nesse sentido, abre-se também no 

Ensino Médio um rico leque de possibilidades 

para o cruzamento desse eixo com os demais, 

por exemplo com a geometria analítica – por 

meio de explorações da linguagem gráfica de 

uma função –, ou, ainda, de investigações so-

bre a idéia de taxa de variação.

Em relação ao tratamento da infor-

mação, eixo que completa a atualização cur-

ricular proposta neste documento, não faltam 

justificativas razoáveis para sua exploração 

ao longo das sete séries escolares. Retoman-

do uma vez mais nossa perspectiva de que 

os conteúdos disciplinares são meios para a 

formação dos alunos como cidadãos e como 

pessoas, o desenvolvimento de competências 

relacionadas ao eixo argumentação/decisão é 

o espaço privilegiado para o tratamento da in-

formação. É importante salientar que o campo 

do tratamento da informação estende-se para 

além das fronteiras da organização e análise 

de dados, como geralmente é abordado no 

Ensino Fundamental. Numa perspectiva curri-

cular que se estenda ao Ensino Médio, podem 

compor esse eixo o estudo das matrizes, am-

plamente usado na programação de compu-

tadores, o planejamento de uma pesquisa es-

tatística que utilize técnicas de elaboração de 

questionários e amostragem, a investigação 

de temas de estatística descritiva e de inferên-

cia estatística, o estudo de estratégias de con-

tagem e do cálculo de probabilidade etc.

Como ensinar: idéias 
fundamentais

Uma proposta de articulação de grade 

curricular para o estado de São Paulo funda-

mentada nas bases descritas neste documento 

deve inevitavelmente levar em consideração a 

diversidade dos contextos escolares. Mesmo 

sabendo desta dificuldade , entendemos que 

é possível apresentar uma proposta para toda 

a rede, desde que algumas idéias básicas se-

jam inicialmente esclarecidas.

O primeiro aspecto que deve ser res-

saltado é o de que a proposta não pode ser 

compreendida como algo fechado e infle-

xível. A organização curricular, como será 

apresentada adiante, tem o objetivo de esta-

belecer uma articulação de conteúdos, entre 

inúmeras formas possíveis. Na organização 

proposta, a lista de conteúdos selecionados 

para cada série não se afasta muito da que 

é usualmente apresentada nos diversos siste-

mas de ensino. Coerentemente com o prin-

cípio de que os conteúdos são meios para o 
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desenvolvimento das competências pessoais, 

optamos por não alterar significativamente 

a lista de matérias a serem ensinadas, ainda 

que se pretenda uma abordagem essencial-

mente distinta da usual, em muitos dos te-

mas apresentados. As sugestões que serão 

apresentadas nos Cadernos dos Professores, 

para o desenvolvimento dos trabalhos em 

cada bimestre letivo, buscarão explicitar for-

mas de tratamento dos diversos temas con-

sentâneas com a visão geral desta proposta.

Em relação aos temas indicados em 

cada bimestre, não se pretende que cada 

um deles seja tratado com o mesmo nível 

de profundidade nem com o mesmo grau 

de interesse. Na perspectiva da presente 

proposta, os diversos conteúdos auxiliam-se 

mutuamente, de modo que não parece ade-

quada a mera eliminação de alguns deles. A 

escolha de diferentes escalas de aprofunda-

mento para diferentes assuntos é natural e 

esperada. Cabe ao professor, em sua escola, 

respeitando suas circunstâncias e seus pro-

jetos, privilegiar mais ou menos cada tema, 

determinando seus centros de interesse e de-

tendo-se mais em alguns deles, sem eliminar 

os demais. Tal opção sempre esteve presen-

te como possibilidade na ação do professor, 

uma vez que propostas curriculares nunca 

poderiam ser impostas aos docentes.

Reiteramos que, na presente proposta, 

o professor dê especial atenção ao planeja-

mento sobre “o que”, “como” e “com que 

grau de profundidade” irá abordar os conteú-

dos sugeridos na grade bimestral. Para tanto, 

retomamos a idéia de escala, já citada nes-

te documento. Acreditamos que um mesmo 

tema matemático possa ser trabalhado em di-

versas escalas diferentes, o que, de certa for-

ma, justifica a lógica de organização espiral 

dos conteúdos. Nesse sentido, de acordo com 

a importância de um tema inserido no pla-

nejamento da disciplina, ele poderá ser tra-

tado em uma aula, uma semana de aula, um 

mês de aula ou até mais tempo. A escolha da 

escala de tratamento do tema estará direta-

mente relacionada com os objetivos didático-

pedagógicos do professor e, feita essa opção, 

sempre será possível amplificar ou reduzir a 

atenção dada a determinado conteúdo no 

bimestre. Um conteúdo de relevância, e que 

esteja plenamente justificado na perspectiva 

curricular de desenvolvimento de competên-

cias, poderá se estender para além do bimes-

tre sugerido na grade, assim como o contrário 

também poderá ocorrer, com a redução do 

tempo dedicado a um conteúdo menos signi-

ficativo para os projetos da disciplina.

A seriedade e a fecundidade no trata-

mento de cada tema são, portanto, deter-

minadas pela escolha da escala adequada 

para abordá-lo. A escolha da escala correta 

certamente está relacionada à maturidade e 

à competência didática do professor em iden-

tificar as possibilidades cognitivas do grupo, 
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bem como o grau de interesse que o tema 

desperta nos alunos. Contudo, é importan-

te observar que até mesmo aqueles temas 

que por vezes julgamos desprovidos de um 

interesse maior podem se constituir em im-

portante pretexto para articular uma fecun-

da discussão, desde que haja um projeto que 

mobilize os interesses do grupo.

Nesse sentido, a escolha da escala mais 

adequada de tratamento de um tema será 

tanto mais significativa para o grupo quanto 

maior for a compreensão do professor sobre 

os potenciais dos projetos que pretende arti-

cular à sua grade, ao seu programa. A idéia 

geral norteadora é a de que os conteúdos 

são meios para a criação e a exploração de 

centros de interesse: são como faíscas, lan-

çadas em busca de material inflamável, e 

não caixas de matérias a serem colocadas 

nos ombros dos alunos. Um exemplo que 

ilustra bem essa situação é o estudo da pro-

porcionalidade. Em uma sexta série o tema 

pode aparecer sem uma preocupação formal 

com o uso de representação simbólica, em 

problemas de ampliação e redução, em pro-

blemas de escalas de mapas ou no estudo de 

frações equivalentes. Havendo um projeto 

que desperte interesses sobre o estudo mais 

detalhado da proporcionalidade, como, por 

exemplo, a construção de uma maquete do 

prédio da escola, certamente o professor po-

derá explorar o tema com uma lente focada 

até mesmo na representação simbólica.

Também entre os segmentos do Ensino 

Fundamental e do Médio um mesmo tema 

pode, e muitas vezes deve, ser retomado ten-

do em vista uma ampliação de horizontes ou 

uma re-significação de idéias. Mais uma vez, 

citando o tema proporcionalidade, é inevitá-

vel sua retomada no Ensino Médio quando o 

centro de interesse for o estudo das funções 

linear e afim, seja em contexto puramente 

matemático ou aplicado ao estudo da cine-

mática apresentado na Física. Reforça-se aqui 

a importância do professor na escolha da es-

cala adequada para o tratamento do assun-

to, seja do ponto de vista de formalização da 

linguagem ou da complexidade do mapa de 

significados que deseja estabelecer.

Grade curricular e o tema gerador

Na abordagem dos conteúdos que será 

sugerida para a grade, serão privilegiadas 

algumas idéias fundamentais, de natureza 

transdisciplinar, que servirão de mediadores 

na mobilização dos temas para o desenvolvi-

mento das competências pessoais dos alunos, 

bem como para a construção dos significados 

dos conteúdos estudados. Essas idéias serão 

especialmente importantes na escolha de um 

grande tema por bimestre, o qual permitirá 

articular parte ou a totalidade dos conteúdos 

nesse período. Além do papel articulador, o 

tema escolhido também tem sua relevân-

cia no sentido de apresentar possibilidades 

metodológicas alternativas ao tratamento  
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tradicional dos conteúdos, de apresentar 

abordagem criativa e, sempre que possível, 

favorecer o uso da tecnologia, da modelagem 

matemática, de materiais concretos etc.

A escolha dos temas deve estabelecer 

vínculo significativo entre os quatro blocos 

temáticos da Matemática, presentes em 

praticamente todos os conteúdos do bimes-

tre. A seguir, apresentamos brevemente al-

gumas idéias importantes que orientaram a 

escolha dos temas.

A noção de número, por exemplo, é 

construída a partir de duas idéias fundamen-

tais: a de equivalência e a de ordem. A 

equivalência é a igualdade naquilo que vale, o 

que conduz a classificações, sistematizações, 

com destaque para a elaboração de sínteses. 

Está presente quando se estudam frações, 

equações, cálculos de áreas, entre muitos ou-

tros assuntos. A idéia de ordem, de organi-

zação seqüencial, tem nos números naturais 

sua referência básica, podendo ser generali-

zada quando se pensa em hierarquias segun-

do outros critérios, como a ordem alfabética. 

Também está associada, de maneira geral, a 

priorizações e à construção de algoritmos.

Outro exemplo especialmente impor-

tante, presente nos mais variados conteúdos, 

é a idéia de proporcionalidade. Ela é fun-

damental tanto quando se estudam frações 

quanto no estudo da noção de semelhança, 

nas grandezas diretamente proporcionais, nas 

funções etc. Na presente proposta, a noção 

de proporcionalidade estende-se por todas as 

séries, tanto no nível Fundamental quanto no 

Médio, revelando toda a sua importância.

Na apresentação de todos os conte-

údos, uma idéia norteadora é a de que as 

narrativas são importantes na arquitetura 

de cada aula: é contando histórias que os 

significados são construídos. E ainda que 

tais narrativas sejam, muitas vezes, constru-

ções fictícias ou fantasiosas, como ocorre, 

por exemplo, no caso do recurso a jogos, 

uma fonte primária para alimentar as histó-

rias a serem contadas é a História da Mate-

mática. Na verdade, não parece concebível 

ensinar qualquer disciplina sem despertar o 

interesse em sua história, seja ela a Ciência, 

a Língua, a Matemática ou qualquer outra. 

É na história que buscamos a compreen-

são dos significados dos conceitos funda-

mentais, e principalmente o significado das 

transformações ou das mudanças de signifi-

cado. Os logaritmos, por exemplo, que ini-

cialmente eram instrumentos fundamentais 

para a simplificação de cálculos, hoje não se 

destinam precipuamente a isso, sendo im-

prescindíveis no estudo das grandezas que 

variam exponencialmente.

Outra idéia bastante valorizada ao lon-

go de toda a proposta é a de aproximação, a 

de realização de cálculos aproximados. Lon-
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ge de ser o lugar por excelência da exatidão, 

da precisão absoluta, a Matemática não so-

brevive nos contextos práticos, nos cálculos 

do dia-a-dia sem uma compreensão mais 

nítida da importância das aproximações. 

Os números irracionais somente existem, 

sobretudo nos computadores, por meio de 

suas aproximações racionais. Os fenômenos 

não-lineares costumeiramente são estuda-

dos de modo proveitoso por meio de suas 

aproximações lineares e assim por diante. É 

importante destacar, no entanto, ao realizar 

aproximações, aquilo que torna uma aproxi-

mação legítima, tão digna de crédito quanto 

qualquer cálculo supostamente exato. O cri-

tério decisivo é o seguinte: uma aproximação 

é ótima se e somente se temos condições de 

melhorá-la, caso desejemos.

Na exploração de cada tema, procura-se 

dar destaque também à idéia de problemati-

zação, de equacionamento de problemas, de 

tradução de perguntas formuladas em dife-

rentes contextos em equações a serem resol-

vidas. Muito além dos problemas estereoti-

pados em que a solução consiste em usar-se 

os dados para chegar aos pedidos, os proble-

mas são tratados em cada situação concreta 

como um fecundo exercício da capacidade 

de discernir o necessário e o supérfluo na ar-

regimentação de recursos, tendo em vista a 

resposta a uma questão bem formulada. Um 

caso especialmente importante para a cria-

ção e a exploração de centros de interesse é 

o dos problemas de máximos e mínimos, ou 

seja, de otimização.

Idéias como as de proporcionalidade, 

variação, aproximação, problematização, 

narrativas, mapas, equivalência, ordem são 

fundamentais no tratamento de todos os 

conteúdos disciplinares. É possível estudar 

muitos conteúdos sem estar atento a tais 

idéias; por outro lado, mesmo dispondo de um 

elenco mais restrito de conteúdos, as idéias 

fundamentais podem ser exploradas de modo 

fecundo. Em todos os níveis, a escola deve-

ria caracterizar-se mais como uma oficina de 

produção e articulação de idéias do que uma 

distribuidora de conteúdos. Naturalmente, ao 

longo de todas as ações docentes, os conte-

údos básicos se entrelaçam continuamen-

te. Muitas vezes, na da geometria, diversas 

grandezas estarão envolvidas; os números, 

por outro lado, sempre estarão presente, 

explícita ou tacitamente. A explicitação, em 

cada um dos bimestres, dos conteúdos e das 

idéias fundamentais, tem apenas o objetivo 

de destacar o foco principal das atenções, 

deixando-se subentendido que praticamente 

todos os outros conteúdos e idéias são coad-

juvantes em todos os momentos.

Tendo em mente todas as ponderações 

anteriores, apresentamos um quadro de con-

teúdos por série e por bimestre para as quatro 

séries finais do Ensino Fundamental e para as 

três séries do Ensino Médio.
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Conteúdos de Matemática por série e  
bimestre do Ensino Fundamental – Ciclo II

5ª Série 6ª Série 7ª Série 8ª Série

1º
 B

im
es

tr
e

Números  

naturais

Múltiplos e 
divisores.

Números 
primos.

Operações 
básicas  
(+, –, x, ÷ ).

Introdução às 
potências.

Frações

Representação.

Comparação  
e ordenação.

Operações.  

Sistemas de nu-

meração

Sistemas de 
numeração na 
Antigüidade.

O sistema 
posicional 
decimal.

Números  

negativos

Representação.

Operações.  

Números  

racionais

Representação 
fracionária e 
decimal.

Operações  
com decimais  
e frações  
(complementos).

Números  

racionais

Transformação 
de decimais 
finitos em 
frações.

Dízimas 
periódicas e 
fração geratriz.

Potenciação

Propriedades 
para expoentes 
inteiros.

Problemas de 
contagem. 

Números reais

Conjuntos 
numéricos.

Números 
irracionais.

Potenciação e 
radiciação em R.

Notação 
científica.
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Conteúdos de Matemática por série e  
bimestre do Ensino Fundamental – Ciclo II

5ª Série 6ª Série 7ª Série 8ª Série

2º
 B

im
es

tr
e

Números decimais

Representação.

Transformação em 
fração decimal.

Operações.

Sistemas  

de medida

Medidas de 
comprimento, 
massa e 
capacidade.

Sistema métrico 
decimal: múltiplos 
e submúltiplos da 
unidade.

Geometria

Ângulos.

Polígonos.

Circunferência.

Simetrias.

Construções 
geométricas.

Poliedros.

Expressões  

algébricas

Equivalências e 
transformações.

Produtos notáveis.

Fatoração 
algébrica.

Álgebra

Equações do 2º 
grau: resolução  
e problemas. 

Funções

Noções básicas 
sobre função.

A idéia de 
variação. 

Construção de 
tabelas e gráficos 
para representar 
funções de  
1º e 2º graus.
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Conteúdos de Matemática por série e  
bimestre do Ensino Fundamental – Ciclo II

5ª Série 6ª Série 7ª Série 8ª Série

3º
 B

im
es

tr
e

Formas  

geométricas

Formas planas.

Formas espaciais.

Perímetro e área

Unidades  
de medida.

Perímetro de uma 
figura plana.

Cálculo de área 
por composição e 
decomposição.

Problemas 
envolvendo área 
e perímetro de 
figuras planas.

Proporcionalidade

Variação de  
grandezas 
diretamente ou 
inversamente 
proporcionais.

Conceito de razão.

Porcentagem.

Razões constantes  
na geometria: Pi.

Construção 
de gráficos de 
setores.

Problemas 
envolvendo 
probabilidade.

Equações

Resolução de 
equações de 1º 
grau.

Sistemas de 
equações e 
resolução de 
problemas.

Inequações do  
1º grau.

Gráficos

Coordenadas: 
localização de 
pontos no plano 
cartesiano.

Proporcionalidade 

na geometria

O conceito de  
semelhança.

Semelhança  
de triângulos.

Razões 
trigonométricas.
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Conteúdos de Matemática por série e  
bimestre do Ensino Fundamental – Ciclo II

5ª Série 6ª Série 7ª Série 8ª Série

4º
 B

im
es

tr
e

Estatística

Leitura e 
construção de 
gráficos e tabelas.

Média aritmética.

Problemas de 
contagem.

Álgebra

Uso de letras 
para representar 
um valor 
desconhecido.

Conceito  
de equação.

Resolução  
de equações.

Equações e 
problemas.

Geometria

Teorema de Tales.

Teorema  
de Pitágoras. 

Área de polígonos.

Volume do prisma.

Corpos redondos

O número ∏;  
a circunferência, 
o círculo e suas 
partes; área do 
círculo.

Volume e área  
do cilindro.

Probabilidade

Problemas de 
contagem e 
introdução à 
probabilidade.



“M
at

ér
ia

 li
ce

nc
ia

da
 e

xc
lu

si
va

m
en

te
 à

 S
ec

re
ta

ria
 d

a 
E

du
ca

çã
o 

do
 E

st
ad

o 
de

 S
ão

 P
au

lo
 

pa
ra

 u
so

 n
o 

si
te

 d
o 

pr
og

ra
m

a 
‘S

ão
 P

au
lo

 fa
z 

es
co

la
’. 

 
É

 e
st

rit
am

en
te

 v
ed

ad
a 

su
a 

re
pr

od
uç

ão
 p

ar
ci

al
 e

/o
u 

in
te

gr
al

 p
or

 te
rc

ei
ro

s”

Matemática Proposta Curricular do Estado de São Paulo

56

Conteúdos de Matemática por série  
e bimestre do Ensino Médio

1ª Série 2ª Série 3ª Série

1º
 B

im
es

tr
e

Números e seqüências

Conjuntos numéricos.

Regularidades numéricas: 
seqüências.

Progressões aritméticas e 
progressões geométricas.

Trigonometria

Fenômenos periódicos.

Funções trigonométricas.

Equações e inequações.

Adição de arcos.

Geometria analítica

Pontos: distância, ponto 
médio e alinhamento de 
três pontos.

Reta: equação e estudo 
dos coeficientes; 
problemas lineares.

Ponto e reta: distância.

Circunferência: equação.

Reta e circunferência: 
posições relativas.

Cônicas: noções  
e aplicações.
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Conteúdos de Matemática por série  
e bimestre do Ensino Médio

1ª Série 2ª Série 3ª Série

2º
 B

im
es

tr
e

Funções

Relação entre duas 
grandezas.

Proporcionalidades: 
direta, inversa, direta com 
o quadrado.

Função de 1º grau.

Função de 2º grau.

Matrizes, determinantes  

e sistemas lineares

Matrizes: significado 
como tabelas, 
características  
e operações.

A noção de determinante 
de uma matriz quadrada.

Resolução e discussão 
de sistemas lineares: 
escalonamento.

Equações algébricas  

e números complexos

Equações polinomiais.

Números complexos: 
operações e 
representação geométrica.

Propriedades das raízes de 
uma equação polinomial.

Relações de Girard.
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Conteúdos de Matemática por série  
e bimestre do Ensino Médio

1ª Série 2ª Série 3ª Série

3º
 B

im
es

tr
e

Funções exponencial  

e logarítmica

Crescimento exponencial.

Função exponencial: 
equações e inequações.

Logaritmos: definição  
e propriedades.

Função logarítmica: 
equações e inequações.

Análise combinatória  

e probabilidade

Raciocínio combinatório: 
princípios multiplicativo  
e aditivo.

Probabilidade simples.

Casos de agrupamentos: 
arranjos, combinações e 
permutações.

Probabilidade da reunião 
e/ou da intersecção  
de eventos.

Probabilidade condicional.

Distribuição binomial 
de probabilidades: o 
triângulo de Pascal e o 
Binômio de Newton.

Estudo das funções

Qualidades das funções.

Gráficos: funções 
trigonométricas, 
exponencial, logarítmica  
e polinomiais.

Gráficos: análise de sinal, 
crescimento e taxa de 
variação. 

Composição: translações 
e reflexões. 

Inversão.
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Conteúdos de Matemática por série  
e bimestre do Ensino Médio

1ª Série 2ª Série 3ª Série

4º
 B

im
es

tr
e

Geometria- 

Trigonometria

Razões trigonométricas 
nos triângulos retângulos.

Polígonos regulares: 
inscrição, circunscrição 
e pavimentação de 
superfícies.

Resolução de triângulos 
não retângulos: lei dos 
senos e lei dos co-senos.

Geometria métrica  

espacial

Elementos de geometria 
de posição.

Poliedros, prismas  
e pirâmides.

Cilindros, cones e esferas.

Estatística

Gráficos estatísticos: 
cálculo e interpretação  
de índices estatísticos.

Medidas de tendência 
central: média, mediana  
e moda.

Medidas de dispersão: 
desvio médio e desvio 
padrão.

Elementos de 
amostragem.
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AO PROFESSOR

O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades
amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta para a necessidade de se
construir uma escola voltada para a formação de cidadãos. Vivemos numa era marcada pela
competição e pela excelência, em que progressos científicos e avanços tecnológicos definem
exigências novas para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho. Tal demanda impõe
uma revisão dos currículos, que orientam o trabalho cotidianamente realizado pelos
professores e especialistas em educação do nosso país.

Assim, é com imensa satisfação que entregamos aos professores das séries finais do
ensino fundamental os Parâmetros Curriculares Nacionais, com a intenção de ampliar
e aprofundar um debate educacional que envolva escolas, pais, governos e sociedade e dê
origem a uma transformação positiva no sistema educativo brasileiro.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de um
lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro,
considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo
em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições, nas escolas, que
permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados
e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania.

Os documentos apresentados são o resultado de um longo trabalho que contou com
a participação de muitos educadores brasileiros e têm a marca de suas experiências e de
seus estudos, permitindo assim que fossem produzidos no contexto das discussões
pedagógicas atuais. Inicialmente foram elaborados documentos, em versões preliminares,
para serem analisados e debatidos por professores que atuam em diferentes graus de ensino,
por especialistas da educação e de outras áreas, além de instituições governamentais e
não-governamentais. As críticas e sugestões apresentadas contribuíram para a elaboração
da atual versão, que deverá ser revista periodicamente, com base no acompanhamento e
na avaliação de sua implementação.

Esperamos que os Parâmetros sirvam de apoio às discussões e ao desenvolvimento
do projeto educativo de sua escola, à reflexão sobre a prática pedagógica, ao planejamento
de suas aulas, à análise e seleção de materiais didáticos e de recursos tecnológicos e, em
especial, que possam contribuir para sua formação e atualização profissional.

Paulo Renato Souza
Ministro da Educação e do Desporto
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OBJETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental
que os alunos sejam capazes de:

� compreender a cidadania como participação social e política,
assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e
sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade,
cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e
exigindo para si o mesmo respeito;

� posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma
de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;

� conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões
sociais, materiais e culturais como meio para construir
progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o
sentimento de pertinência ao país;

� conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 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 ou outras características individuais e sociais;

� perceber-se integrante, dependente e agente transformador
do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre
eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio
ambiente;

� desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o
sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física,
cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção
social, para agir com perseverança na busca de conhecimento
e no exercício da cidadania;

� conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando
hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade
de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde
e à saúde coletiva;

� utilizar as diferentes linguagens � verbal, musical, matemática,
gráfica, plástica e corporal � como meio para produzir,
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expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das
produções culturais, em contextos públicos e privados,
atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação;

� saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos;

� questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de
resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a
criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica,
selecionando procedimentos e verificando sua adequação.
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APRESENTAÇÃO

A finalidade dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa é
constituir-se em referência para as discussões curriculares da área � em curso há vários
anos em muitos estados e municípios � e contribuir com técnicos e professores no processo
de revisão e elaboração de propostas didáticas.

O presente documento se organiza em duas partes. Na primeira, faz-se a
apresentação da área e definem-se as linhas gerais da proposta. Em sua introdução, analisam-
se alguns dos principais problemas do ensino da língua e situa-se a proposta em relação ao
movimento de reorientação curricular nos últimos anos. Abordam-se, também, a natureza,
as características e a importância da área. Finalmente, indicam-se os objetivos e conteúdos
propostos para o ensino fundamental.

Na segunda parte, dedicada ao terceiro e quarto ciclos, caracterizam-se ensino e
aprendizagem de Língua Portuguesa nestes ciclos, definem-se objetivos e conteúdos,
apresentam-se orientações didáticas, especificam-se relações existentes entre o ensino de
Língua Portuguesa e as tecnologias da comunicação e, por fim, propõem-se critérios de
avaliação.

Secretaria de Educação Fundamental
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APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Introdução

A discussão acerca da necessidade de reorganização do ensino fundamental no Brasil
é relativamente antiga, estando intrinsecamente associada ao processo de universalização
da educação básica que se impôs como necessidade política para as nações do Terceiro
Mundo a partir da metade do século XX.

A nova realidade social, conseqüente da industrialização e da urbanização crescentes,
da enorme ampliação da utilização da escrita, da expansão dos meios de comunicação
eletrônicos e da incorporação de contingentes cada vez maiores de alunos pela escola regular
colocou novas demandas e necessidades, tornando anacrônicos os métodos e conteúdos
tradicionais. Os índices brasileiros de evasão e de repetência � inaceitáveis mesmo em
países muito mais pobres � são a prova cabal do fracasso escolar.

O ensino de Língua Portuguesa tem sido, desde os anos 70, o centro da discussão
acerca da necessidade de melhorar a qualidade de ensino no país. O eixo dessa discussão
no ensino fundamental centra-se, principalmente, no domínio da leitura e da escrita pelos
alunos, responsável pelo fracasso escolar que se expressa com clareza nos dois funis em
que se concentra a maior parte da repetência: na primeira série (ou nas duas primeiras) e na
quinta série. No primeiro, pela dificuldade de alfabetizar; no segundo, por não se conseguir
levar os alunos ao uso apropriado de padrões da linguagem escrita, condição primordial
para que continuem a progredir.

Na década de 60 e início da de 70, as propostas de reformulação do ensino
de Língua Portuguesa indicavam, fundamentalmente, mudanças no modo de ensinar,
pouco considerando os conteúdos de ensino. Acreditava-se que valorizar a criati-
vidade seria condição suficiente para desenvolver a eficiência da comunicação e
expressão do aluno. Além disso, tais propostas se restringiam aos setores médios da
sociedade, sem se dar conta das conseqüências profundas que a incorporação dos filhos das
camadas pobres implicava. O ensino de Língua Portuguesa orientado pela perspectiva
gramatical ainda parecia adequado, dado que os alunos que freqüentavam a escola
falavam uma variedade lingüística bastante próxima da chamada variedade padrão e
traziam representações de mundo e de língua semelhantes às que ofereciam livros e textos
didáticos.

A nova crítica do ensino de Língua Portuguesa, no entanto, só se estabeleceria mais
consistentemente no início dos anos 80, quando as pesquisas produzidas por uma lingüística
independente da tradição normativa e filológica e os estudos desenvolvidos em variação
lingüística e psicolingüística, entre outras, possibilitaram avanços nas áreas de educação e
psicologia da aprendizagem, principalmente no que se refere à aquisição da escrita. Este
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novo quadro permitiu a emersão de um corpo relativamente coeso de reflexões sobre a
finalidade e os conteúdos do ensino de língua materna.

Entre as críticas mais freqüentes que se faziam ao ensino tradicional destacavam-
se:

� a desconsideração da realidade e dos interesses dos alu-
nos;

� a excessiva escolarização das atividades de leitura e de produção
de texto;

� o uso do texto como expediente para ensinar valores morais e
como pretexto para o tratamento de aspectos gramaticais;

� a excessiva valorização da gramática normativa e a insistência
nas regras de exceção, com o conseqüente preconceito contra
as formas de oralidade e as variedades não-padrão;

� o ensino descontextualizado da metalinguagem, normalmente
associado a exercícios mecânicos de identificação de fragmentos
lingüísticos em frases soltas;

� a apresentação de uma teoria gramatical inconsistente � uma
espécie de gramática tradicional mitigada e facilitada.

É neste período que ganha espaço um conjunto de teses que passam a ser incorporadas
e admitidas, pelo menos em teoria, por instâncias públicas oficiais. A divulgação dessas
teses desencadeou um esforço de revisão das práticas de ensino da língua, na direção de
orientá-las para a ressignificação da noção de erro, para a admissão das variedades lingüísticas
próprias dos alunos, muitas delas marcadas pelo estigma social, e para a valorização das
hipóteses lingüísticas elaboradas pelos alunos no processo de reflexão sobre a linguagem e
para o trabalho com textos reais, ao invés de textos especialmente construídos para o
aprendizado da escrita. O resultado mais imediato desse esforço de revisão foi a incorporação
dessas idéias por um número significativo de secretarias de educação estaduais e municipais,
no estabelecimento de novos currículos e na promoção de cursos de formação e
aperfeiçoamento de professores.

Pode-se dizer que, apesar de ainda imperar no tecido social uma atitude �corretiva�
e preconceituosa em relação às formas não canônicas de expressão lingüística, as propostas
de transformação do ensino de Língua Portuguesa consolidaram-se em práticas de ensino
em que tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada é o uso da linguagem. Pode-se
dizer que hoje é praticamente consensual que as práticas devem partir do uso possível aos
alunos para permitir a conquista de novas habilidades lingüísticas, particularmente daquelas
associadas aos padrões da escrita, sempre considerando que:
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� a razão de ser das propostas de leitura e escuta é a compreensão
ativa e não a decodificação e o silêncio;

� a razão de ser das propostas de uso da fala e da escrita é a
interlocução efetiva, e não a produção de textos para serem
objetos de correção;

� as situações didáticas têm como objetivo levar os alunos a pensar
sobre a linguagem para poder compreendê-la e utilizá-la
apropriadamente às situações e aos propósitos definidos.

Nos dois primeiros ciclos do ensino fundamental, a prática e a reflexão pedagógica
encontram-se relativamente organizadas. Entretanto, nos dois últimos ciclos, essa prática
e reflexão ainda não estão consolidadas. Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Portuguesa configuram-se como síntese do que foi possível aprender e avançar nesta década,
em que a democratização das oportunidades educacionais começa a ser levada em
consideração em sua dimensão política, também no que diz respeito aos aspectos intra-
escolares.

Ensino e natureza da linguagem

O domínio da linguagem, como atividade discursiva e cognitiva, e o domínio da
língua, como sistema simbólico utilizado por uma comunidade lingüística, são condições
de possibilidade de plena participação social. Pela linguagem os homem e as mulheres se
comunicam, têm acesso à informação, expressam e defendem pontos de vista, partilham
ou constroem visões de mundo, produzem cultura. Assim, um projeto educativo1

comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a função e a
responsabilidade de contribuir para garantir a todos os alunos o acesso aos saberes lingüísticos
necessários para o exercício da cidadania.

Essa responsabilidade é tanto maior quanto menor for o grau de letramento2  das
comunidades em que vivem os alunos. Considerando os diferentes níveis de conhecimento
prévio, cabe à escola promover sua ampliação de forma que, progressivamente, durante os
oito anos do ensino fundamental, cada aluno se torne capaz de interpretar diferentes textos
que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como cidadão, de produzir textos eficazes
nas mais variadas situações.

1 Sobre a relevância do projeto educativo para o trabalho escolar, consultar Introdução aos Parâmetros Curriculares
Nacionais.
2 Letramento, aqui, é entendido como produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como sistema
simbólico e tecnologia. São práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que às
vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever. Dessa concepção decorre o entendimento de que,
nas sociedades urbanas modernas, não existe grau zero de letramento, pois nelas é impossível não participar, de
alguma forma, de algumas dessas práticas.
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Linguagem aqui se entende, no fundamental, como ação interindividual orientada
por uma finalidade específica, um processo de interlocução que se realiza nas práticas
sociais existentes nos diferentes grupos de uma sociedade, nos distintos momentos de sua
história. Os homens e as mulheres interagem pela linguagem tanto numa conversa informal,
entre amigos, ou na redação de uma carta pessoal, quanto na produção de uma crônica,
uma novela, um poema, um relatório profissional.

Cada uma dessas práticas se diferencia historicamente e depende das condições da
situação comunicativa, nestas incluídas as características sociais dos envolvidos na
interlocução. Hoje, por exemplo, a conversa informal não é a que se ouviria há um século,
tanto em relação ao assunto quanto à forma de dizer, propriamente � características
específicas do momento histórico. Além disso, uma conversa informal entre economistas
pode diferenciar-se daquela que ocorre entre professores ou operários de uma construção,
tanto em função do registro e do conhecimento lingüístico quanto em relação ao assunto
em pauta. O mesmo se pode dizer sobre o conteúdo e a forma dos gêneros de texto escrito.
Basta pensar nas diferenças entre uma carta de amor de hoje e de ontem, entre um poema
de Camões e um poema de Drummond, e assim por diante.

Em síntese, pela linguagem se expressam idéias, pensamentos e intenções, se
estabelecem relações interpessoais anteriormente inexistentes e se influencia o outro,
alterando suas representações da realidade e da sociedade e o rumo de suas (re)ações.

Isso aponta para outra dimensão da atividade da linguagem que conserva um vínculo
muito estreito com o pensamento. Por um lado, se constroem, por meio da linguagem,
quadros de referência culturais � representações, �teorias� populares, mitos, conhecimento
científico, arte, concepções e orientações ideológicas, inclusive preconceitos � pelos quais
se interpretam a realidade e as expressões lingüísticas. Por outro lado, como atividade
sobre símbolos e representações, a linguagem torna possível o pensamento abstrato, a
construção de sistemas descritivos e explicativos e a capacidade de alterá-los, reorganizá-
los, substituir uns por outros. Nesse sentido, a linguagem contém em si a fonte dialética da
tradição e da mudança.

Nessa perspectiva, língua é um sistema de signos específico, histórico e social, que
possibilita a homens e mulheres significar o mundo e a sociedade. Aprendê-la é aprender
não somente palavras e saber combiná-las em expressões complexas, mas apreender
pragmaticamente seus significados culturais e, com eles, os modos pelos quais as pessoas
entendem e interpretam a realidade e a si mesmas.

Discurso e suas condições de
produção, gênero e texto

Interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva: dizer alguma
coisa a alguém, de uma determinada forma, num determinado contexto histórico e em
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determinadas circunstâncias de interlocução. Isso significa que as escolhas feitas ao produzir
um discurso não são aleatórias � ainda que possam ser inconscientes �, mas decorrentes
das condições em que o discurso é realizado. Quer dizer: quando um sujeito interage
verbalmente com outro, o discurso se organiza a partir das finalidades e intenções do locutor,
dos conhecimentos que acredita que o interlocutor possua sobre o assunto, do que supõe
serem suas opiniões e convicções, simpatias e antipatias, da relação de afinidade e do grau
de familiaridade que têm, da posição social e hierárquica que ocupam. Isso tudo determina
as escolhas do gênero no qual o discurso se realizará, dos procedimentos de estruturação e
da seleção de recursos lingüísticos. É evidente que, num processo de interlocução, isso
nem sempre ocorre de forma deliberada ou de maneira a antecipar-se à elocução. Em
geral, é durante o processo de produção que as escolhas são feitas, nem sempre (e nem
todas) de maneira consciente.

O discurso, quando produzido, manifesta-se lingüisticamente por meio de textos. O
produto da atividade discursiva oral ou escrita que forma um todo significativo, qualquer
que seja sua extensão, é o texto, uma seqüência verbal constituída por um conjunto de
relações que se estabelecem a partir da coesão e da coerência. Em outras palavras, um
texto só é um texto quando pode ser compreendido como unidade significativa global.
Caso contrário, não passa de um amontoado aleatório de enunciados.

A produção de discursos não acontece no vazio. Ao contrário, todo discurso se
relaciona, de alguma forma, com os que já foram produzidos. Nesse sentido, os textos,
como resultantes da atividade discursiva, estão em constante e contínua relação uns com
os outros, ainda que, em sua linearidade, isso não se explicite. A esta relação entre o texto
produzido e os outros textos é que se tem chamado intertextualidade.

Todo texto se organiza dentro de determinado gênero em função das intenções
comunicativas, como parte das condições de produção dos discursos, as quais geram usos
sociais que os determinam. Os gêneros são, portanto, determinados historicamente,
constituindo formas relativamente estáveis de enunciados, disponíveis na cultura. São
caracterizados por três elementos:

� conteúdo temático: o que é ou pode tornar-se dizível por meio
do gênero;

� construção composicional: estrutura particular dos textos
pertencentes ao gênero;

� estilo: configurações específicas das unidades de linguagem
derivadas, sobretudo, da posição enunciativa do locutor;
conjuntos particulares de seqüências3  que compõem o texto
etc.

3 As seqüências são conjuntos de proposições hierarquicamente constituídas, compondo uma organização interna
própria de relativa autonomia, que não funcionam da mesma maneira nos diversos gêneros e nem produzem os
mesmos efeitos: assumem características específicas em seu interior. Podem se caracterizar como narrativa, descritiva,
argumentativa, expositiva e conversacional.
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A noção de gênero refere-se, assim, a famílias de textos que compartilham
características comuns, embora heterogêneas, como visão geral da ação à qual o texto se
articula, tipo de suporte4  comunicativo, extensão, grau de literariedade, por exemplo,
existindo em número quase ilimitado.

Aprender e ensinar Língua Portuguesa na escola

VARIÁVEIS DO ENSINO-APRENDIZAGEM

Pode-se considerar o ensino e a aprendizagem de Língua Portuguesa, como prática
pedagógica, resultantes da articulação de três variáveis5 :

� o aluno;

� os conhecimentos com os quais se opera nas práticas de
linguagem;

� a mediação do professor.

O primeiro elemento dessa tríade � o aluno � é o sujeito da ação de aprender, aquele
que age com e sobre o objeto de conhecimento. O segundo elemento � o objeto de
conhecimento � são os conhecimentos discursivo-textuais e lingüísticos implicados nas
práticas sociais de linguagem. O terceiro elemento da tríade é a prática educacional do
professor e da escola que organiza a mediação entre sujeito e objeto do conhecimento.

O objeto de ensino e, portanto, de aprendizagem é o conhecimento lingüístico e
discursivo com o qual o sujeito opera ao participar das práticas sociais mediadas pela
linguagem. Organizar situações de aprendizado, nessa perspectiva, supõe: planejar situações
de interação nas quais esses conhecimentos sejam construídos e/ou tematizados; organizar
atividades que procurem recriar na sala de aula situações enunciativas de outros espaços
que não o escolar, considerando-se sua especificidade e a inevitável transposição didática
que o conteúdo sofrerá; saber que a escola é um espaço de interação social onde práticas
sociais de linguagem acontecem e se circunstanciam, assumindo características bastante
específicas em função de sua finalidade: o ensino.

Ao professor cabe planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas, com o
objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno, procurando
garantir aprendizagem efetiva. Cabe também assumir o papel de informante e de
interlocutor privilegiado, que tematiza aspectos prioritários em função das necessidades
dos alunos e de suas possibilidades de aprendizagem.

4 Suporte ou portador refere-se a livro, jornal, revista, fita cassete, CD, quer dizer, a artefatos gráficos, magnéticos ou
informatizados onde os textos são publicados.
5 Para aprofundamento das relações professor/aluno/conhecimento, consultar Introdução aos Parâmetros Curriculares
Nacionais.
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CONDIÇÕES PARA O TRATAMENTO DO OBJETO DE ENSINO:
O TEXTO COMO UNIDADE E A DIVERSIDADE DE GÊNEROS

Toda educação comprometida com o exercício da cidadania precisa criar condições
para que o aluno possa desenvolver sua competência discursiva6 .

Um dos aspectos da competência discursiva é o sujeito ser capaz de utilizar a língua
de modo variado, para produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes
situações de interlocução oral e escrita. É o que aqui se chama de competência lingüística7

e estilística8 . Isso, por um lado, coloca em evidência as virtualidades das línguas humanas:
o fato de que são instrumentos flexíveis que permitem referir o mundo de diferentes
formas e perspectivas; por outro lado, adverte contra uma concepção de língua como sistema
homogêneo, dominado ativa e passivamente por toda a comunidade que o utiliza. Sobre o
desenvolvimento da competência discursiva, deve a escola organizar as atividades
curriculares relativas ao ensino-aprendizagem da língua e da linguagem.

A importância e o valor dos usos da linguagem são determinados historicamente
segundo as demandas sociais de cada momento. Atualmente, exigem-se níveis de leitura e
de escrita diferentes dos que satisfizeram as demandas sociais até há bem pouco tempo �
e tudo indica que essa exigência tende a ser crescente. A necessidade de atender a essa
demanda, obriga à revisão substantiva dos métodos de ensino e à constituição de práticas
que possibilitem ao aluno ampliar sua competência discursiva na interlocução.

Nessa perspectiva, não é possível tomar como unidades básicas do processo de ensino
as que decorrem de uma análise de estratos � letras/fonemas, sílabas, palavras, sintagmas,
frases � que, descontextualizados, são normalmente tomados como exemplos de estudo
gramatical e pouco têm a ver com a competência discursiva. Dentro desse marco, a unidade
básica do ensino só pode ser o texto.

Os textos organizam-se sempre dentro de certas restrições de natureza temática,
composicional e estilística, que os caracterizam como pertencentes a este ou aquele gênero.
Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada como objeto de
ensino.

Nessa perspectiva, necessário contemplar, nas atividades de ensino, a diversidade
de textos e gêneros, e não apenas em função de sua relevância social, mas também pelo
fato de que textos pertencentes a diferentes gêneros são organizados de diferentes formas.

6 Competência discursiva refere-se a um �sistema de contratos semânticos� responsável por uma espécie de
�filtragem� que opera os conteúdos em dois domínios interligados que caracterizam o dizível: o universo intertextual
e os dispositivos estilísticos acessíveis à enunciação dos diversos discursos.
7 Competência lingüística refere-se aos saberes que o falante/intérprete possui sobre a língua de sua comunidade e
utiliza para construção das expressões que compõem os seus textos, orais e escritos, formais ou informais,
independentemente de norma padrão, escolar ou culta.
8 Competência estilística é a capacidade de o sujeito escolher, dentre os recursos expressivos da língua, os que mais
convêm às condições de produção, à destinação, finalidades e objetivos do texto e ao gênero e suporte.
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A compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de textos pertencentes a
diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de diversas capacidades que devem ser
enfocadas nas situações de ensino. É preciso abandonar a crença na existência de um gênero
prototípico que permitiria ensinar todos os gêneros em circulação social.

A SELEÇÃO DE TEXTOS

Os gêneros existem em número quase ilimitado, variando em função da época
(epopéia, cartoon), das culturas (haikai, cordel) das finalidades sociais (entreter, informar),
de modo que, mesmo que a escola se impusesse a tarefa de tratar de todos, isso não seria
possível. Portanto, é preciso priorizar os gêneros que merecerão abordagem mais
aprofundada.

Sem negar a importância dos textos que respondem a exigências das situações privadas
de interlocução, em função dos compromissos de assegurar ao aluno o exercício pleno da
cidadania, é preciso que as situações escolares de ensino de Língua Portuguesa priorizem
os textos que caracterizam os usos públicos da linguagem9. Os textos a serem selecionados
são aqueles que, por suas características e usos, podem favorecer a reflexão crítica, o exercício
de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, bem como a fruição estética dos
usos artísticos da linguagem, ou seja, os mais vitais para a plena participação numa sociedade
letrada.

Textos orais

Ao ingressarem na escola, os alunos já dispõem de competência discursiva e lingüística
para comunicar-se em interações que envolvem relações sociais de seu dia-a-dia, inclusive
as que se estabelecem em sua vida escolar. Acreditando que a aprendizagem da língua
oral, por se dar no espaço doméstico, não é tarefa da escola, as situações de ensino vêm
utilizando a modalidade oral da linguagem unicamente como instrumento para permitir o
tratamento dos diversos conteúdos.

Uma rica interação dialogal na sala de aula, dos alunos entre si e entre o professor e
os alunos, é uma excelente estratégia de construção do conhecimento, pois permite a troca
de informações, o confronto de opiniões, a negociação dos sentidos, a avaliação dos processos
pedagógicos em que estão envolvidos. Mas, se o que se busca é que o aluno seja um
usuário competente da linguagem no exercício da cidadania, crer que essa interação dialogal
que ocorre durante as aulas dê conta das múltiplas exigências que os gêneros do oral colocam,

9 Por usos públicos da linguagem entendem-se aqueles que implicam interlocutores desconhecidos que nem sempre
compartilham sistemas de referência, em que as interações normalmente ocorrem à distância (no tempo e no espaço),
e em que há o privilégio da modalidade escrita da linguagem. Dessa forma, exigem, por parte do enunciador, um
maior controle para dominar as convenções que regulam e definem seu sentido institucional.
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principalmente em instâncias públicas, é um engano. Ainda que o espaço da sala de aula
não seja um espaço privado, é um espaço público diferenciado: não implica,
necessariamente, a interação com interlocutores que possam não compartilhar as mesmas
referências (valores, conhecimento de mundo).

No entanto, nas inúmeras situações sociais do exercício da cidadania que se colocam

fora dos muros da escola � a busca de serviços, as tarefas profissionais, os encontros

institucionalizados, a defesa de seus direitos e opiniões � os alunos serão avaliados (em

outros termos, aceitos ou discriminados) à medida que forem capazes de responder a

diferentes exigências de fala e de adequação às características próprias de diferentes gêneros

do oral. Reduzir o tratamento da modalidade oral da linguagem a uma abordagem

instrumental é insuficiente, pois, para capacitar os alunos a dominarem a fala pública

demandada por tais situações.

Dessa forma, cabe à escola ensinar o aluno a utilizar a linguagem oral no planejamento

e realização de apresentações públicas: realização de entrevistas, debates, seminários,

apresentações teatrais etc. Trata-se de propor situações didáticas nas quais essas atividades

façam sentido de fato, pois é descabido treinar um nível mais formal da fala, tomado como

mais apropriado para todas as situações. A aprendizagem de procedimentos apropriados de

fala e de escuta, em contextos públicos, dificilmente ocorrerá se a escola não tomar para si

a tarefa de promovê-la.

Textos escritos

Analisando os textos escritos que costumam ser considerados adequados para os

leitores iniciantes, verifica-se que, na grande maioria, são curtos, às vezes apenas fragmentos

de um texto maior � sem unidade semântica e/ou estrutural �, simplificados, em alguns

casos, até o limite da indigência. Confunde-se capacidade de interpretar e produzir discurso

com capacidade de ler e escrever sozinho.

A visão do que seja um texto adequado ao leitor iniciante transbordou os limites da

escola e influiu até na produção editorial. A possibilidade de se divertir com alguns dos

textos da chamada literatura infantil ou infanto-juvenil, de se comover com eles, de fruí-

los esteticamente é limitada. Por trás da boa intenção de promover a aproximação entre

alunos e textos, há um equívoco de origem: tenta-se aproximar os textos � simplificando-

os � aos alunos, no lugar de aproximar os alunos a textos de qualidade.

Para boa parte das crianças e dos jovens brasileiros, a escola é o único espaço que

pode proporcionar acesso a textos escritos, textos estes que se converterão, inevitavelmente,

em modelos para a produção. Se é de esperar que o escritor iniciante redija seus textos

usando como referência estratégias de organização típicas da oralidade, a possibilidade de

que venha a construir uma representação do que seja a escrita só estará colocada se as
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atividades escolares lhe oferecerem uma rica convivência com a diversidade de textos que

caracterizam as práticas sociais. É mínima a possibilidade de que o aluno venha a

compreender as especificidades que a modalidade escrita assume nos diversos gêneros, a

partir de textos banalizados, que falseiem sua complexidade.

A partir dos critérios propostos na parte introdutória deste item, a seleção de
textos deve privilegiar textos de gêneros que aparecem com maior freqüência na reali-
dade social e no universo escolar, tais como notícias, editoriais, cartas argumentativas,
artigos de divulgação científica, verbetes enciclopédicos, contos, romances, entre
outros.

Vale considerar que a inclusão da heterogeneidade textual não pode ficar refém de
uma prática estrangulada na homogeneidade de tratamento didático, que submete a um
mesmo roteiro cristalizado de abordagem uma notícia, um artigo de divulgação científica e
um poema. A diversidade não deve contemplar apenas a seleção dos textos; deve
contemplar, também, a diversidade que acompanha a recepção a que os diversos textos
são submetidos nas práticas sociais de leitura.

O tratamento didático, portanto, precisa orientar-se de maneira heterogênea: a leitura
de um artigo de divulgação científica, pressupõe, para muitos leitores, em função de sua
finalidade, a realização de anotações à margem, a elaboração de esquemas e de sínteses,
práticas ausentes, de modo geral, na leitura de uma notícia ou de um conto.

A especificidade do texto literário

O texto literário constitui uma forma peculiar de representação e estilo em que
predominam a força criativa da imaginação e a intenção estética. Não é mera fantasia que
nada tem a ver com o que se entende por realidade, nem é puro exercício lúdico sobre as
formas e sentidos da linguagem e da língua.

Como representação � um modo particular de dar forma às experiências humanas
�, o texto literário não está limitado a critérios de observação fatual (ao que ocorre e ao
que se testemunha), nem às categorias e relações que constituem os padrões dos modos de
ver a realidade e, menos ainda, às famílias de noções/conceitos com que se pretende
descrever e explicar diferentes planos da realidade (o discurso científico). Ele os ultrapassa
e transgride para constituir outra mediação de sentidos entre o sujeito e o mundo, entre a
imagem e o objeto, mediação que autoriza a ficção e a reinterpretação do mundo atual e
dos mundos possíveis.

Pensar sobre a literatura a partir dessa relativa autonomia ante outros modos de
apreensão e interpretação do real corresponde a dizer que se está diante de um inusitado
tipo de diálogo, regido por jogos de aproximação e afastamento, em que as invenções da
linguagem, a instauração de pontos de vista particulares, a expressão da subjetividade podem
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estar misturadas a citações do cotidiano, a referências indiciais e, mesmo, a procedimentos
racionalizantes. Nesse sentido, enraizando-se na imaginação e construindo novas hipóteses
e metáforas explicativas, o texto literário é outra forma/fonte de produção/apreensão de
conhecimento.

Do ponto de vista lingüístico, o texto literário também apresenta características
diferenciadas. Embora, em muitos casos, os aspectos formais do texto se conformem aos
padrões da escrita, sempre a composição verbal e a seleção dos recursos lingüísticos
obedecem à sensibilidade e a preocupações estéticas. Nesse processo construtivo original,
o texto literário está livre para romper os limites fonológicos, lexicais, sintáticos e semânticos
traçados pela língua: esta se torna matéria-prima (mais que instrumento de comunicação e
expressão) de outro plano semiótico � na exploração da sonoridade e do ritmo, na criação e
recomposição das palavras, na reinvenção e descoberta de estruturas sintáticas singulares,
na abertura intencional a múltiplas leituras pela ambigüidade, pela indeterminação e
pelo jogo de imagens e figuras. Tudo pode tornar-se fonte virtual de sentidos, mesmo o
espaço gráfico e signos não-verbais, como em algumas manifestações da poesia
contemporânea.

O tratamento do texto literário oral ou escrito envolve o exercício de reconhecimento
de singularidades e propriedades que matizam um tipo particular de uso da linguagem. É
possível afastar uma série de equívocos que costumam estar presentes na escola em relação
aos textos literários, ou seja, tomá-los como pretexto para o tratamento de questões outras
(valores morais, tópicos gramaticais) que não aquelas que contribuem para a formação de
leitores capazes de reconhecer as sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a
profundidade das construções literárias.

A REFLEXÃO SOBRE A LINGUAGEM

Tomando-se a linguagem como atividade discursiva, o texto como unidade de ensino
e a noção de gramática como relativa ao conhecimento que o falante tem de sua linguagem,
as atividades curriculares em Língua Portuguesa correspondem, principalmente, a atividades
discursivas: uma prática constante de escuta de textos orais e leitura de textos escritos e de
produção de textos orais e escritos, que devem permitir, por meio da análise e reflexão
sobre os múltiplos aspectos envolvidos, a expansão e construção de instrumentos que
permitam ao aluno, progressivamente, ampliar sua competência discursiva.

Deve-se ter em mente que tal ampliação não pode ficar reduzida apenas ao trabalho
sistemático com a matéria gramatical. Aprender a pensar e falar sobre a própria linguagem,
realizar uma atividade de natureza reflexiva, uma atividade de análise lingüística supõe o
planejamento de situações didáticas que possibilitem a reflexão não apenas sobre os
diferentes recursos expressivos utilizados pelo autor do texto, mas também sobre a forma
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pela qual a seleção de tais recursos reflete as condições de produção do discurso e as
restrições impostas pelo gênero e pelo suporte. Supõe, também, tomar como objeto de
reflexão os procedimentos de planejamento, de elaboração e de refacção10  dos textos.

A atividade mais importante, pois, é a de criar situações em que os alunos possam
operar sobre a própria linguagem, construindo pouco a pouco, no curso dos vários anos de
escolaridade, paradigmas próprios da fala de sua comunidade, colocando atenção sobre
similaridades, regularidades e diferenças de formas e de usos lingüísticos, levantando
hipóteses sobre as condições contextuais e estruturais em que se dão. É, a partir do que os
alunos conseguem intuir nesse trabalho epilingüístico11 , tanto sobre os textos que produzem
como sobre os textos que escutam ou lêem, que poderão falar e discutir sobre a linguagem,
registrando e organizando essas intuições: uma atividade metalingüística12 , que envolve a
descrição dos aspectos observados por meio da categorização e tratamento sistemático dos
diferentes conhecimentos construídos.

Reflexão gramatical na prática pedagógica

Na perspectiva de uma didática voltada para a produção e interpretação de textos, a
atividade metalingüística deve ser instrumento de apoio para a discussão dos aspectos da
língua que o professor seleciona e ordena no curso do ensino-aprendizagem.

Assim, não se justifica tratar o ensino gramatical desarticulado das práticas de
linguagem. É o caso, por exemplo, da gramática que, ensinada de forma descontextualizada,
tornou-se emblemática de um conteúdo estritamente escolar, do tipo que só serve para ir
bem na prova e passar de ano � uma prática pedagógica que vai da metalíngua para a língua
por meio de exemplificação, exercícios de reconhecimento e memorização de terminologia.
Em função disso, dicute-se se há ou não necessidade de ensinar gramática. Mas essa é uma
falsa questão: a questão verdadeira é o que, para que e como ensiná-la.

Deve-se ter claro, na seleção dos conteúdos de análise lingüística, que a referência

10 Por refacção se entendem, mais do que o ajuste do texto aos padrões normativos, os movimentos do sujeito para
reelaborar o próprio texto: apagando, acrescentando, excluindo, redigindo outra vez determinadas passagens de seu
texto original, para ajustá-lo à sua finalidade.
11 Por atividade epilingüística se entendem processos e operações que o sujeito faz sobre a própria linguagem (em
uma complexa relação de exterioridade e interioridade). A atividade epilingüística está fortemente inserida no
processo mesmo da aquisição e desenvolvimento da linguagem. Ela se observa muito cedo na aquisição, como
primeira manifestação de um trabalho sobre a língua e sobre suas propriedades (fonológicas, morfológicas, lexicais,
sintáticas, semânticas) relativamente independente do espelhamento na linguagem do adulto. Ela prossegue
indefinidamente na linguagem madura: está, por exemplo, nas transformações conscientes que o falante faz de seus
textos e, particularmente, se manifesta no trocadilho, nas anedotas, na busca de efeitos de sentido que se expressam
pela ressignificação das expressões e pela reconstrução da linguagem, visíveis em muitos textos literários.
12 Por atividade metalingüística se entendem aquelas que se relacionam à análise e reflexão voltada para a descrição,
por meio da categorização e sistematização dos conhecimentos, formulando um quadro nocional intuitivo que pode
ser remetido a construções de especialistas.
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não pode ser a gramática tradicional. A preocupação não é reconstruir com os alunos o
quadro descritivo constante dos manuais de gramática escolar (por exemplo, o estudo
ordenado das classes de palavras com suas múltiplas subdivisões, a construção de paradigmas
morfológicos, como as conjugações verbais estudadas de um fôlego em todas as suas formas
temporais e modais, ou de pontos de gramática, como todas as regras de concordância, com
suas exceções reconhecidas).

O que deve ser ensinado não responde às imposições de organização clássica de
conteúdos na gramática escolar, mas aos aspectos que precisam ser tematizados em função
das necessidades apresentadas pelos alunos nas atividades de produção, leitura e escuta de
textos.

O modo de ensinar, por sua vez, não reproduz a clássica metodologia de definição,
classificação e exercitação, mas corresponde a uma prática que parte da reflexão produzida
pelos alunos mediante a utilização de uma terminologia simples e se aproxima,
progressivamente, pela mediação do professor, do conhecimento gramatical produzido.
Isso implica, muitas vezes, chegar a resultados diferentes daqueles obtidos pela gramática
tradicional, cuja descrição, em muitos aspectos, não corresponde aos usos atuais da
linguagem, o que coloca a necessidade de busca de apoio em outros materiais e fontes.

Implicações da questão da variação lingüística para a prática pedagógica

A variação é constitutiva das línguas humanas, ocorrendo em todos os níveis. Ela
sempre existiu e sempre existirá, independentemente de qualquer ação normativa. Assim,
quando se fala em �Língua Portuguesa� está se falando de uma unidade que se constitui
de muitas variedades. Embora no Brasil haja relativa unidade lingüística e apenas uma
língua nacional, notam-se diferenças de pronúncia, de emprego de palavras, de morfologia
e de construções sintáticas, as quais não somente identificam os falantes de comunidades
lingüísticas em diferentes regiões, como ainda se multiplicam em uma mesma comunidade
de fala. Não existem, portanto, variedades fixas: em um mesmo espaço social convivem
mescladas diferentes variedades lingüística, geralmente associadas a diferentes valores
sociais. Mais ainda, em uma sociedade como a brasileira, marcada por intensa movimentação
de pessoas e intercâmbio cultural constante, o que se identifica é um intenso fenômeno de
mescla lingüística, isto é, em um mesmo espaço social convivem mescladas diferentes
variedades lingüísticas, geralmente associadas a diferentes valores sociais.

O uso de uma ou outra forma de expressão depende, sobretudo, de fatores geográficos,
socioeconômicos, de faixa etária, de gênero (sexo), da relação estabelecida entre os falantes
e do contexto de fala. A imagem de uma língua única, mais próxima da modalidade escrita
da linguagem, subjacente às prescrições normativas da gramática escolar, dos manuais e
mesmo dos programas de difusão da mídia sobre �o que se deve e o que não se deve falar
e escrever�, não se sustenta na análise empírica dos usos da língua.
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E isso por duas razões básicas.

Em primeiro lugar, está o fato de que ninguém escreve como fala, ainda que em
certas circunstâncias se possa falar um texto previamente escrito (é o que ocorre, por
exemplo, no caso de uma conferência, de um discurso formal, dos telejornais) ou mesmo
falar tendo por referência padrões próprios da escrita, como em uma exposição de um tema
para auditório desconhecido, em uma entrevista, em uma solicitação de serviço junto a
pessoas estranhas. Há casos ainda em que a fala ganha contornos ritualizados, como nas
cerimônias religiosas, comunicados formais, casamentos, velórios etc. No dia-a-dia, contudo,
a organização da fala, incluindo a escolha de palavras e a organização sintática do discurso,
segue padrões significativamente diferentes daqueles que se usam na produção de textos
escritos.

Em segundo lugar, está o fato de que, nas sociedades letradas (aquelas que usam
intensamente a escrita), há a tendência de tomarem-se as regras estabelecidas para o sistema
de escrita como padrões de correção de todas as formas lingüísticas. Esse fenômeno, que
tem na gramática tradicional sua maior expressão, muitas vezes faz com que se confunda
falar apropriadamente à situação com falar segundo as regras de �bem dizer e escrever�, o
que, por sua vez, faz com que se aceite a idéia despropositada de que �ninguém fala
corretamente no Brasil� e que se insista em ensinar padrões gramaticais anacrônicos e
artificiais.

Assim, por exemplo, professores e gramáticos puristas continuam a exigir que se
escreva (e até que se fale no Brasil!):

O livro de que eu gosto não estava na biblioteca,
Vocês vão assistir a um filme maravilhoso,
O garoto cujo pai conheci ontem é meu aluno,
Eles se vão lavar / vão lavar-se naquela pia,

quando já se fixou na fala e já se estendeu à escrita, independentemente de classe social
ou grau de formalidade da situação discursiva, o emprego de:

O livro que eu gosto não estava na biblioteca,
Vocês vão assistir um filme maravilhoso,
O garoto que eu conheci ontem o pai é meu aluno,
Eles vão se lavar na pia.

Tomar a língua escrita e o que se tem chamado de língua padrão como objetos
privilegiados de ensino-aprendizagem na escola se justifica, na medida em que não faz
sentido propor aos alunos que aprendam o que já sabem. Afinal, a aula deve ser o espaço
privilegiado de desenvolvimento de capacidade intelectual e lingüística dos alunos,
oferecendo-lhes condições de desenvolvimento de sua competência discursiva. Isso significa
aprender a manipular textos escritos variados e adequar o registro oral às situações
interlocutivas, o que, em certas circunstâncias, implica usar padrões mais próximos da
escrita.
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Contudo, não se pode mais insistir na idéia de que o modelo de correção estabelecido
pela gramática tradicional seja o nível padrão de língua ou que corresponda à variedade
lingüística de prestígio. Há, isso sim, muito preconceito decorrente do valor atribuído às
variedades padrão e ao estigma associado às variedades não-padrão, consideradas inferiores
ou erradas pela gramática. Essas diferenças não são imediatamente reconhecidas e, quando
são, não são objeto de avaliação negativa.

Para cumprir bem a função de ensinar a escrita e a língua padrão, a escola precisa
livrar-se de vários mitos: o de que existe uma forma �correta� de falar, o de que a fala de
uma região é melhor da que a de outras, o de que a fala �correta� é a que se aproxima da
língua escrita, o de que o brasileiro fala mal o português, o de que o português é uma língua
difícil, o de que é preciso �consertar� a fala do aluno para evitar que ele escreva errado.

Essas crenças insustentáveis produziram uma prática de mutilação cultural que, além
de desvalorizar a fala que identifica o aluno a sua comunidade, como se esta fosse formada
de incapazes, denota desconhecimento de que a escrita de uma língua não corresponde a
nenhuma de suas variedades, por mais prestígio que uma delas possa ter. Ainda se ignora
um princípio elementar relativo ao desenvolvimento da linguagem: o domínio de outras
modalidades de fala e dos padrões de escrita (e mesmo de outras línguas) não se faz por
substituição, mas por extensão da competência lingüística e pela construção ativa de
subsistemas gramaticais sobre o sistema já adquirido.

No ensino-aprendizagem de diferentes padrões de fala e escrita, o que se almeja não
é levar os alunos a falar certo, mas permitir-lhes a escolha da forma de fala a utilizar,
considerando as características e condições do contexto de produção, ou seja, é saber adequar
os recursos expressivos, a variedade de língua e o estilo às diferentes situações comunicativas:
saber coordenar satisfatoriamente o que fala ou escreve e como fazê-lo; saber que modo de
expressão é pertinente em função de sua intenção enunciativa � dado o contexto e os
interlocutores a quem o texto se dirige. A questão não é de erro, mas de adequação às
circunstâncias de uso, de utilização adequada da linguagem.

LÍNGUA PORTUGUESA E AS DIVERSAS ÁREAS

A língua, sistema de representação do mundo, está presente em todas as áreas de
conhecimento. A tarefa de formar leitores e usuários competentes da escrita não se restringe,
portanto, à área de Língua Portuguesa, já que todo professor depende da linguagem para
desenvolver os aspectos conceituais de sua disciplina.

A idéia de que se expressar com propriedade oralmente ou por escrito é �coisa para
a aula de Língua Portuguesa�, enquanto as demais disciplinas se preocupam com o
�conteúdo�, não encontra ressonância nas práticas sociais das diversas ciências. Um texto
acadêmico, ou mesmo de divulgação científica, é produzido com rigor e cuidado, para que
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o enunciador possa orientar o mais possível os processos de leitura do receptor.

Não é possível esperar que os textos que subsidiam o trabalho das diversas disciplinas
sejam auto-explicativos. Sua compreensão depende necessariamente do conhecimento
prévio que o leitor tiver sobre o tema e da familiaridade que tiver construído com a leitura
de textos do gênero. É tarefa de todo professor, portanto, independentemente da área,
ensinar, também, os procedimentos de que o aluno precisa dispor para acessar os conteúdos
da disciplina que estuda. Produzir esquemas, resumos que orientem o processo de
compreensão dos textos, bem como apresentar roteiros que indiquem os objetivos e
expectativas que cercam o texto que se espera ver analisado ou produzido não pode ser
tarefa delegada a outro professor que não o da própria área.

Muito do fracasso dos objetivos relacionados à formação de leitores e usuários
competentes da escrita é atribuído à omissão da escola e da sociedade diante de questão
tão sensível à cidadania.

Objetivos gerais de Língua Portuguesa
para o ensino fundamental

No processo de ensino-aprendizagem dos diferentes ciclos do ensino fundamental,
espera-se que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas diversas situações
comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar
sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades de participação
social no exercício da cidadania.

Para isso, a escola deverá organizar um conjunto de atividades que, progressivamente,
possibilite ao aluno:

� utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na
leitura e produção de textos escritos de modo a atender a
múltiplas demandas sociais, responder a diferentes propósitos
comunicativos e expressivos, e considerar as diferentes
condições de produção do discurso;

� utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a
realidade, operando sobre as representações construídas em
várias áreas do conhecimento:

* sabendo como proceder para ter acesso, compreender e fazer
uso de informações contidas nos textos, reconstruindo o
modo pelo qual se organizam em sistemas coerentes;

* sendo capaz de operar sobre o conteúdo representacional
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dos textos, identificando aspectos relevantes, organizando
notas, elaborando roteiros, resumos, índices, esquemas etc.;

* aumentando e aprofundando seus esquemas cognitivos pela
ampliação do léxico e de suas respectivas redes semânticas;

� analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio,
desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos:

* contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes
opiniões;

* inferindo as possíveis intenções do autor marcadas no texto;

* identificando referências intertextuais presentes no texto;

* percebendo os processos de convencimento utilizados para
atuar sobre o interlocutor/leitor;

* identificando e repensando juízos de valor tanto
socioideológicos (preconceituosos ou não) quanto histórico-
culturais (inclusive estéticos) associados à linguagem e à
língua;

* reafirmando sua identidade pessoal e social;

� conhecer e valorizar as diferentes variedades do Português,
procurando combater o preconceito lingüístico;

� reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como
instrumento adequado e eficiente na comunicação cotidiana,
na elaboração artística e mesmo nas interações com pessoas de
outros grupos sociais que se expressem por meio de outras
variedades;

� usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise
lingüística para expandir sua capacidade de monitoração das
possibilidades de uso da linguagem, ampliando a capacidade
de análise crítica.

Conteúdos do ensino de Língua Portuguesa

PRINCÍPIOS ORGANIZADORES

Os sujeitos se apropriam dos conteúdos, transformando-os em conhecimento próprio,
por meio da ação sobre eles, mediada pela interação com o outro. Não é diferente no
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processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem. É nas práticas sociais, em situações
lingüisticamente significativas, que se dá a expansão da capacidade de uso da linguagem e
a construção ativa de novas capacidades que possibilitam o domínio cada vez maior de
diferentes padrões de fala e de escrita.

Ao tomar a língua materna como objeto de ensino, a dimensão de como os sujeitos
aprendem e de como os sujeitos desenvolvem sua competência discursiva não pode ser
perdida. O ensino de Língua Portuguesa deve se dar num espaço em que as práticas de
uso da linguagem sejam compreendidas em sua dimensão histórica e em que a necessidade
de análise e sistematização teórica dos conhecimentos lingüísticos decorra dessas mesmas
práticas.

Entretanto, as práticas de linguagem que ocorrem no espaço escolar diferem das
demais porque devem, necessariamente, tomar as dimensões discursiva e pragmática da
linguagem como objeto de reflexão, de maneira explícita e organizada, de modo a construir,
progressivamente, categorias explicativas de seu funcionamento. Ainda que a reflexão seja
constitutiva da atividade discursiva, no espaço escolar reveste-se de maior importância,
pois é na prática de reflexão sobre a língua e a linguagem que pode se dar a construção de
instrumentos que permitirão ao sujeito o desenvolvimento da competência discursiva para
falar, escutar, ler e escrever nas diversas situações de interação.

Em decorrência disso, os conteúdos de Língua Portuguesa articulam-se em torno de
dois eixos básicos: o uso da língua oral e escrita, e a reflexão sobre a língua e a linguagem,
conforme esquema abaixo:

De maneira mais específica, considerar a articulação dos conteúdos nos eixos citados
significa compreender que tanto o ponto de partida como a finalidade do ensino da língua
é a produção/recepção de discursos. Quer dizer: as situações didáticas são organizadas em
função da análise que se faz dos produtos obtidos nesse processo e do próprio processo.
Essa análise permite ao professor levantar necessidades, dificuldades e facilidades dos
alunos e priorizar os aspectos que serão abordados. Isso favorece a revisão dos procedimentos
e dos recursos lingüísticos utilizados na produção e a aprendizagem de novos procedimentos/
recursos a serem utilizados em produções futuras.

ó
USO REFLEXÃO
de sobre

LÍNGUA ORAL LÍNGUA
e e

ESCRITA LINGUAGEM
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Em função de tais eixos, os conteúdos propostos neste documento estão organizados,
por um lado, em Prática de escuta13  e de leitura de textos e Prática de produção de textos
orais e escritos, ambas articuladas no eixo USO; e, por outro, em Prática de análise lingüística,
organizada no eixo REFLEXÃO14 .

Os conteúdos das práticas que constituem o eixo USO dizem respeito aos aspectos
que caracterizam o processo de interlocução. São eles:

1. historicidade da linguagem e da língua;

2. constituição do contexto de produção, representações de mundo e interações sociais:

� sujeito enunciador;

� interlocutor;

� finalidade da interação;

� lugar e momento de produção.

3. implicações do contexto de produção na organização dos discursos: restrições de
conteúdo e forma decorrentes da escolha dos gêneros e suportes.

4. implicações do contexto de produção no processo de significação:

� representações dos interlocutores no processo de construção
dos sentidos;

� articulação entre texto e contexto no processo de compreensão;

� relações intertextuais.

13 Na perspectiva deste documento, a escuta refere-se aos movimentos realizados pelo sujeito para compreender e
interpretar textos orais.
14 Essa organização articula propostas de João Wanderley Geraldi para o ensino de Língua Portuguesa, apresentadas
em �Unidades básicas do ensino de Português� (in O texto na sala de aula) e em �Construção de um novo modo de
ensinar/aprender a Língua Portuguesa� (in Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação).

ó ï

USO REFLEXÃO

PRÁTICA de PRÁTICA de
ESCUTA PRODUÇÃO PRÁTICA

e de de de
LEITURA TEXTOS ANÁLISE

de ORAIS e LINGÜÍSTICA
TEXTOS ESCRITOS
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Os conteúdos do eixo REFLEXÃO, desenvolvidos sobre os do eixo USO, referem-
se à construção de instrumentos para análise do funcionamento da linguagem em situações
de interlocução, na escuta, leitura e produção, privilegiando alguns aspectos lingüísticos
que possam ampliar a competência discursiva do sujeito. São estes:

1. variação lingüística: modalidades, variedades, registros;

2. organização estrutural dos enunciados;

3. léxico e redes semânticas;

4. processos de construção de significação;

5. modos de organização dos discursos.

Na segunda parte do documento, que se refere às especificidades de cada ciclo, os
conteúdos aqui relacionados em torno dos eixos serão distribuídos e expandidos nas práticas,
de modo a possibilitar dois desdobramentos: a explicitação necessária de sua dimensão
procedimental � saber fazer � e a discretização15  dos múltiplos aspectos conceituais
envolvidos16  em cada um deles, em função das necessidades e possibilidades dos alunos
no interior de cada ciclo.

CRITÉRIOS PARA SEQÜENCIAÇÃO DOS CONTEÚDOS

As práticas de linguagem são uma totalidade; não podem, na escola, ser apresentadas
de maneira fragmentada, sob pena de não se tornarem reconhecíveis e de terem sua
aprendizagem inviabilizada. Ainda que didaticamente seja necessário realizar recortes e
descolamentos para melhor compreender o funcionamento da linguagem, é fato que a
observação e análise de um aspecto demandam o exercício constante de articulação com os
demais aspectos envolvidos no processo. Ao invés de organizar o ensino em unidades
formatadas em �texto�, �tópicos de gramática� e �redação�, fechadas em si mesmas de
maneira desarticulada, as atividades propostas no ambiente escolar devem considerar as
especificidades de cada uma das práticas de linguagem em função da articulação que
estabelecem entre si.

A seleção de textos para leitura ou escuta oferece modelos para o aluno construir
representações cada vez mais sofisticadas sobre o funcionamento da linguagem (modos de
garantir a continuidade temática nos diferentes gêneros, operadores específicos para
estabelecer a progressão lógica), articulando-se à prática de produção de textos e à de
análise lingüística.

15 Por discretização compreende-se a identificação dos diversos aspectos que estão investidos nos conhecimentos
com os quais se opera nas práticas de linguagem, de modo a priorizar o tratamento de um ou de outro deles nas
atividades didáticas.
16 Sobre as dimensões procedimentais, atitudinais e conceituais dos conteúdos, consultar a Introdução aos Parâmetros
Curriculares Nacionais.
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O texto produzido pelo aluno, seja oral ou escrito, permite identificar os recursos
lingüísticos que ele já domina e os que precisa aprender a dominar, indicando quais
conteúdos precisam ser tematizados, articulando-se às práticas de escuta e leitura e de
análise lingüística.

Nessa perspectiva, os conteúdos de língua e linguagem não são selecionados em
função da tradição escolar que predetermina o que deve ser abordado em cada série, mas
em função das necessidades e possibilidades do aluno, de modo a permitir que ele, em
sucessivas aproximações, se aproprie dos instrumentos que possam ampliar sua capacidade
de ler, escrever, falar e escutar.

A seleção e priorização deve considerar, pois, dois critérios fundamentais: as
necessidades dos alunos e suas possibilidades de aprendizagem. Estes, articulados ao projeto
educativo da escola � que se diferencia em função das características e expectativas
específicas de cada comunidade escolar, de cada região do país �, devem ser as referências
fundamentais para o estabelecimento da seqüenciação dos conteúdos.

As necessidades dos alunos definem-se a partir dos objetivos colocados para o ensino.
As possibilidades de aprendizagem, por sua vez, definem-se a partir do grau de
complexidade do objeto e das exigências da tarefa proposta. Ambas � necessidades e
possibilidades � são determinadas pelos conhecimentos já construídos pelos alunos.

O grau de complexidade do objeto refere-se, fundamentalmente, à dificuldade posta
para o aluno ao se relacionar com os diversos aspectos do conhecimento discursivo e
lingüístico nas práticas de recepção e produção de linguagem:

� determinações do gênero e das condições de produção do texto
(maior ou menor familiaridade com o interlocutor, maior ou
menor distanciamento temporal ou espacial do sujeito em
relação ao momento e lugar de produção);

� seleção lexical (maior ou menor presença de vocábulos de uso
comum, maior ou menor presença de termos técnicos);

� organização sintática dos enunciados (tamanho das frases,
ordem dos constituintes, inversão, deslocamento, relação de
coordenação e subordinação);

� temática desenvolvida (relação entre tema e faixa etária, tema
e cultura, vulgarização do tema, familiaridade com o tema);

� referencialidade do texto (um diário íntimo de adolescente,
que manifesta uma percepção da realidade ancorada no
cotidiano, é, freqüentemente, mais simples do que a definição
de um objeto dada por um dicionário);
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� explicitação das informações (maior ou menor exigência de
operar com pressuposições e subentendidos);

� recursos figurativos (uso de elementos conotativos, metafóricos,
metonímicos, entre outros).

A complexidade de determinado objeto deve ser considerada em relação ao sujeito
aprendiz e aos conhecimentos por ele já construídos a respeito. Também não é homogênea:
tanto diferentes aspectos de um mesmo objeto podem ter graus de complexidade
diferenciados para o sujeito, num único momento do processo de aprendizado, quanto um
mesmo aspecto pode representar dificuldades variadas para um sujeito, em momentos
diferentes do processo de aprendizado.

O grau de exigência da tarefa refere-se aos conhecimentos de natureza conceitual e
procedimental que o sujeito precisa ativar para resolver o problema proposto pela atividade.
Produzir um texto, por exemplo, implica a realização e articulação de tarefas diversas:
planejar o texto em função dos objetivos colocados, do leitor, das especificidades do gênero
e do suporte; grafar o texto, articulando conhecimentos lingüísticos diferenciados
(gramaticais, da convenção, de pontuação e paragrafação); revisar o texto. A leitura de um
texto, compreende, por exemplo, pré-leitura, identificação de informações, articulação de
informações internas e externas ao texto, realização e validação de inferências e antecipações,
apropriação das características do gênero.

As possibilidades de aprendizagem dos alunos, articuladas com o grau de
complexidade do objeto e com o grau de exigências da tarefa proposta, determinam graus
de autonomia do sujeito diferentes em relação à utilização dos diferentes saberes envolvidos
nas práticas de linguagem.

Ler um conto policial é uma tarefa que pode apresentar graus de dificuldade diversos.
Pode ser mais ou menos complexa tanto com relação ao tema abordado quanto no que se
refere às estratégias de criação de suspense utilizadas pelo escritor e, ainda, em relação à
estruturação sintática e escolhas lexicais. Alguns fatores tornam a exposição sobre
determinado assunto uma atividade mais ou menos complexa para o sujeito: a familiaridade
com o gênero, a maior ou menor intimidade com a platéia, as exigências de seleção lexical
projetadas pelo tema.

As possibilidades de aprendizagem dos alunos colocam limites claros para o tratamento
que dado conteúdo deve receber. Uma abordagem pode não esgotar as possibilidades de
exploração do conhecimento priorizado, o que torna possível retomá-lo em diferentes etapas
do processo de aprendizagem a partir de tratamentos diferenciados � grau de
aprofundamento, relações estabelecidas.

No que diz respeito à prática de leitura de texto, por exemplo, a estipulação da
leitura de um mesmo gênero por alunos de diferentes ciclos, ou num mesmo ciclo em
diferentes momentos, não implica que o texto selecionado deva ser o mesmo, ou, no caso
de ser o mesmo, que a leitura se dê da mesma maneira. Uma charge política, por exemplo,



39

supõe conhecimento de mundo e experiência político-social que podem não estar presentes
para um aluno de 11 anos. Dessa forma, sua leitura pode diferenciar-se tanto da que for
realizada por um aluno de 14 anos quanto da que for feita por um de 17. O mesmo raciocínio
se aplica a um poema, uma crônica, uma notícia, uma carta de solicitação ou uma reportagem.
Nesse sentido, a intervenção do professor e, conseqüentemente os aspectos a serem
tematizados, tanto poderão ser diferentes quanto poderão ser os mesmos, tratados com
graus diversos de aprofundamento.

No que concerne à prática de produção de texto, aplica-se o mesmo raciocínio: a
produção de um artigo de opinião, por exemplo, pode estar colocada em diferentes ciclos,
ou, ainda em diferentes momentos do mesmo ciclo, pressupondo níveis diferenciados de
domínio do gênero. Pode-se tanto priorizar aspectos a serem abordados nas diferentes
ocasiões quanto estabelecer graus de aprofundamentos diferentes para os mesmos aspectos
nas diferentes situações.

A articulação desses fatores � necessidades dos alunos, possibilidades de
aprendizagem, grau de complexidade do objeto e das exigências da tarefa � possibilita o
estabelecimento de uma seqüenciação não a partir da apresentação linear de conhecimentos,
mas do tratamento em espiral, seqüenciação que considere a reapresentação de tópicos, na
qual a progressão também se coloque no nível de aprofundamento com que tais aspectos
serão abordados e no tratamento didático que receberão.

À escola e ao professor cabe a tarefa de articular tais fatores, não apenas no sentido
de planejar situações didáticas de aprendizagem, mas organizar a seqüenciação dos
conteúdos que for, de um lado, possível a seus alunos e, de outro, necessária, em função do
projeto educativo escolar.

A organização e seqüenciação dos conteúdos no ensino fundamental deve ser decidida
pela escola e pelo professor, considerando o contexto de atuação educativa e os seguintes
aspectos:

ô

ô

ò

ñ
ó
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DO OBJETO
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Conteúdos de Língua Portuguesa
e temas transversais

Organizados em torno do eixo USOàREFLEXÃOàUSO e reintroduzidos nas
práticas de escuta de textos orais e de leitura de textos escritos, de produção de textos orais
e escritos e de análise lingüística, os conteúdos de Língua Portuguesa apresentam estreita
relação com os usos efetivos da linguagem socialmente construídos nas múltiplas práticas
discursivas. Isso significa que também são conteúdos da área os modos como, por meio da
palavra, a sociedade vem construindo suas representações a respeito do mundo. Não há
como separar o plano do conteúdo, do plano da expressão.

O trabalho desenvolvido a partir dos temas transversais (Ética, Pluralidade Cultural,
Meio Ambiente, Saúde, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo)17  demanda participação
efetiva e responsável dos cidadãos, tanto na capacidade de análise crítica e reflexão sobre
os valores e concepções veiculados quanto nas possibilidades de participação e de
transformação das questões envolvidas.

Por tratarem de questões sociais contemporâneas, que tocam profundamente o
exercício de cidadania, os temas transversais oferecem inúmeras possibilidades para o uso
vivo da palavra, permitindo muitas articulações com a área de Língua Portuguesa, como:

� a possibilidade de poder expressar-se autenticamente sobre
questões efetivas;

� a diversidade dos pontos de vista e as formas de enunciá-los;

� a convivência com outras posições ideológicas, permitindo o
exercício democrático;

� os domínios lexicais articulados às diversas temáticas.

Os temas transversais abrem a possibilidade de um trabalho integrado de várias áreas.
Não é o caso de, como muitas vezes ocorre em projetos interdisciplinares, atribuir à Língua
Portuguesa o valor meramente instrumental de ler, produzir, revisar e corrigir textos,
enquanto outras áreas se ocupam do tratamento dos conteúdos. Adotar tal concepção é
postular a neutralidade da linguagem, o que é incompatível com os princípios que norteiam
estes parâmetros. Um texto produzido é sempre produzido a partir de determinado lugar,
marcado por suas condições de produção. Não há como separar o sujeito, a história e o
mundo das práticas de linguagem. Compreender um texto é buscar as marcas do enunciador
projetadas nesse texto, é reconhecer a maneira singular de como se constrói uma

17 Para maior aprofundamento, ler documento de Temas Transversais.
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representação a respeito do mundo e da história, é relacionar o texto a outros textos que
traduzem outras vozes, outros lugares.

Dada a importância da linguagem na mediação do conhecimento, é atribuição de
todas as áreas, e não só da de Língua Portuguesa, o trabalho com a escrita e a oralidade do
aluno no que for essencial ao tratamento dos conteúdos.

Não se trata, tampouco, de supor que qualquer tema possa receber igual tratamento
em Língua Portuguesa. Alguns, em função de sua natureza temática, são mais facilmente
incorporáveis ao trabalho da área.

Os aspectos polêmicos inerentes aos temas sociais, por exemplo, abrem possibilidades
para o trabalho com a argumentação � capacidade relevante para o exercício da cidadania
�, por meio da análise das formas de convencimento empregadas nos textos, da percepção
da orientação argumentativa que sugerem, da identificação dos preconceitos que possam
veicular no tratamento de questões sociais etc.

Procurando desenvolver no aluno a capacidade de compreender textos orais e escritos
e de assumir a palavra, produzindo textos em situações de participação social, o que se
propõe ao ensinar os diferentes usos da linguagem é o desenvolvimento da capacidade
construtiva e transformadora. O exercício do diálogo na explicitação, contraposição e
argumentação de idéias é fundamental na aprendizagem da cooperação e no
desenvolvimento de atitudes de confiança, de capacidade para interagir e de respeito ao
outro. A aprendizagem desses aspectos precisa, necessariamente, estar inserida em situações
reais de intervenção, começando no âmbito da própria escola.
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LÍNGUA PORTUGUESA NO TERCEIRO E
NO QUARTO CICLO

Ensino e aprendizagem

Pensar sobre o ensino de Língua Portuguesa no terceiro e no quarto ciclo requer a
compreensão da adolescência como o período da vida explicitamente marcado por
transformações que ocorrem em várias dimensões: sociocultural, afetivo-emocional,
cognitiva e corporal. Requer esforço de articulação dos aspectos envolvidos nesse processo,
considerando as características do objeto de conhecimento em questão � as práticas sociais
da linguagem �, em situações didáticas que possam contribuir para a formação do sujeito.

Organizar o aprendizado de Língua Portuguesa nesses ciclos requer que se
reconheçam e se considerem as características próprias do aluno adolescente, a
especificidade do espaço escolar, no que se refere à possibilidade de constituição de sentidos
e referências nele colocada, e a natureza e peculiaridades da linguagem e de suas práticas.

O ALUNO ADOLESCENTE E O TRABALHO COM A LINGUAGEM

Os alunos do terceiro e do quarto ciclo do ensino fundamental, idealmente,
apresentam-se na idade entre 11 e 15 anos, ainda que, infelizmente, muitas vezes, por
causa das dificuldades que enfrentam na vida e na escola, os estudantes possam ser mais
velhos. Pode-se dizer, de modo geral, que esta fase da educação escolar compreende a
adolescência e a juventude.

Trata-se de um período da vida em que o desenvolvimento do sujeito é marcado
pelo processo de (re)constituição da identidade, para o qual concorrem transformações
corporais, afetivo-emocionais, cognitivas e socioculturais.

As transformações corporais, com pequena variação, provocam desajustes na
locomoção e coordenação de movimentos, demandando adaptações constantes; a
sexualidade apresenta sensações, desejos e possibilidades até então não experimentados;
há mudanças significativas na forma do corpo, no timbre da voz e na postura. Esse processo
impõe ao adolescente a necessidade de reformulação de sua auto-imagem, dado que aquela
que se havia constituído ao longo da infância está desajustada aos novos esquemas corporais
e às novas relações afetivas, sociais e culturais que passa a estabelecer.

As demais transformações, no entanto, variam de cultura para cultura, de grupo social
para grupo social e de sujeito para sujeito.

A dimensão afetivo-emocional do adolescente implica a busca de referências para
constituição de valores próprios, as quais possibilitam novas formas de compreensão das
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experiências por que passa � sobretudo daquelas relacionadas ao desenvolvimento da
sexualidade � e trazem possibilidades mais assertivas de tomada de decisão acerca de seus
problemas. Isso se concretiza na busca tanto de ampliação da visão que tem acerca das
relações afetivas e familiares quanto do estabelecimento de novas e diferentes relações
afetivas e sexuais.

A busca de reinterpretação das experiências já vividas e das que passa a viver a partir
da ampliação dos espaços de convivência e socialização possibilita ao adolescente a ampliação
de sua visão de mundo, na qual se incluem questões de gênero, etnia, origem e possibilidades
sociais e a rediscussão de valores que, reinterpretados, passam a constituir sua nova
identidade. Desse ponto de vista, a formação do adolescente implica maior autonomia nas
tomadas de decisão e no desempenho de suas atividades. Implica, ainda � a partir da nova
percepção da realidade, dos direitos e deveres sociais e da responsabilidade crescente por
seus atos �, a constituição ou reformulação de valores e novos desdobramentos para o
exercício da cidadania.

Na cultura brasileira, a diferença entre criança e adulto tende a ser profundamente
acentuada e reforçada por instituições legais e sociais. Em geral, parece existir
descontinuidade entre os papéis do adulto e da criança � sobretudo no que se refere à
conquista da independência e autonomia. A passagem do universo infantil para o adulto
costuma gerar conflitos para o adolescente, que está, por assim dizer, a meio caminho.
Deve-se advertir que tais conflitos, ainda que apresentem características gerais, se
manifestam de formas diferentes em função da condição social, uma vez que são diferentes
as possibilidades e exigências que se colocam para o sujeito adolescente. Para significativa
parcela da sociedade brasileira, já na adolescência impõe-se a necessidade de trabalhar,
seja para assumir objetivamente compromissos e responsabilidades do mundo adulto, seja
para experimentar a possibilidade de dispor de bens de consumo para os quais há grande
apelo social, por meio da mídia e da divulgação do modus vivendi da classe média.

As transformações citadas articulam-se com aquelas relativas ao desenvolvimento
cognitivo. Sob esse aspecto, a adolescência implica a ampliação de formas de raciocínio,
organização e representação de observações e opiniões, bem como o desenvolvimento da
capacidade de investigação, levantamento de hipóteses, abstração, análise e síntese na
direção de raciocínio cada vez mais formal, o que traz a possibilidade de constituição de
conceitos mais próximos dos científicos.

Finalmente, é preciso considerar o fato de que os adolescentes desenvolvem um
tipo de comportamento e um conjunto de valores que atuam como forma de identidade,
tanto no que diz respeito ao lugar que ocupam na sociedade e nas relações que estabelecem
com o mundo adulto quanto no que se refere a sua inclusão no interior de grupos específicos
de convivência. Esse processo, naturalmente, tem repercussão no tipo de linguagem por
eles usada, com a incorporação e criação de modismos, vocabulário específico, formas de
expressão etc. São exemplos típicos as falas das �tribos� � grupos de adolescentes formados
em função de uma atividade (surfistas, skatistas, funkeiros etc.).
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É possível, assim, falar em uma linguagem de adolescentes, se se entender por isso
não uma língua diferente, mas sim um jargão, um estilo, uma forma de expressão. Tal
linguagem é apropriada e explorada pela mídia, como, por exemplo, em propagandas
voltadas para jovens, em programas televisivos específicos, na fala de disc-jóqueis, nos
suplementos de jornais, revistas e nos textos paradidáticos e de ficção para adolescentes.

No caso do ensino de Língua Portuguesa, considerar a condição afetiva, cognitiva e
social do adolescente implica colocar a possibilidade de um fazer reflexivo, em que não
apenas se opera concretamente com a linguagem, mas também se busca construir um
saber sobre a língua e a linguagem e sobre os modos como as opiniões, valores e saberes
são veiculados nos discursos orais e escritos. Tal possibilidade ganha particular importância
na medida em que o acesso a textos escritos mais complexos, com padrões lingüísticos
mais distanciados daqueles da oralidade e com sistemas de referência mais distantes do
senso comum e das atividades da vida diária, impõe a necessidade de percepção da
diversidade do fenômeno lingüístico e dos valores constituídos em torno das formas de
expressão.

Considerando-se que, para o adolescente, a necessidade fundamental que se coloca
é a da reconstituição de sua identidade na direção da construção de sua autonomia e que,
para tanto, é indispensável o conhecimento de novas formas de enxergar e interpretar os
problemas que enfrenta, o trabalho de reflexão deve permitir-lhe tanto o reconhecimento
de sua linguagem e de seu lugar no mundo quanto a percepção das outras formas de
organização do discurso, particularmente daquelas manifestas nos textos escritos. Assim
como seria um equívoco desconsiderar a condição de adolescente, suas expectativas e
interesses, sua forma de expressão, enfim, seu universo imediato, seria igualmente um
grave equívoco enfocar exclusiva ou privilegiadamente essa condição. É fato que há toda
uma produção cultural, que vai de músicas à roupas, voltada para o público jovem. O papel
da escola, no entanto, diferentemente de outros agentes sociais, é o de permitir que o
sujeito supere sua condição imediata18 .

A MEDIAÇÃO DO PROFESSOR NO TRABALHO
COM A LINGUAGEM

Nas situações de ensino de língua, a mediação do professor é fundamental: cabe a
ele mostrar ao aluno a importância que, no processo de interlocução, a consideração real da
palavra do outro assume, concorde-se com ela ou não. Por um lado, porque as opiniões do
outro apresentam possibilidades de análise e reflexão sobre as suas próprias; por outro
lado, porque, ao ter consideração pelo dizer do outro, o que o aluno demonstra é consideração
pelo outro.

18 Para aprofundamento do assunto sobre adolescência e juventude, ver quarta parte da Introdução aos Parâmetros
Curriculares Nacionais.
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A escola deve assumir o compromisso de procurar garantir que a sala de aula seja um
espaço onde cada sujeito tenha o direito à palavra reconhecido como legítimo, e essa palavra
encontre ressonância no discurso do outro. Trata-se de instaurar um espaço de reflexão em
que seja possibilitado o contato efetivo de diferentes opiniões, onde a divergência seja
explicitada e o conflito possa emergir; um espaço em que o diferente não seja nem melhor
nem pior, mas apenas diferente, e que, por isso mesmo, precise ser considerado pelas
possibilidades de reinterpretação do real que apresenta; um espaço em que seja possível
compreender a diferença como constitutiva dos sujeitos.

A mediação do professor, nesse sentido, cumpre o papel fundamental de organizar
ações que possibilitem aos alunos o contato crítico e reflexivo com o diferente e o
desvelamento dos implícitos das práticas de linguagem, inclusive sobre aspectos não
percebidos inicialmente pelo grupo � intenções, valores, preconceitos que veicula,
explicitação de mecanismos de desqualificação de posições � articulados ao conhecimento
dos recursos discursivos e lingüísticos.

Particularmente, a consideração das especificidades das situações de comunicação �
os gêneros nos quais os discursos se organizarão e as restrições e possibilidades disso
decorrentes; as finalidades colocadas; os possíveis conhecimentos compartilhados e não
compartilhados pelos interlocutores � coloca-se como aspecto fundamental a ser tematizado,
dado que a possibilidade de o sujeito ter seu discurso legitimado passa por sua habilidade
de organizá-lo adequadamente.

Ao organizar o ensino, é fundamental que o professor tenha instrumentos para
descrever a competência discursiva de seus alunos, no que diz respeito à escuta, leitura e
produção de textos, de tal forma que não planeje o trabalho em função de um aluno ideal
para o ciclo, muitas vezes padronizado pelos manuais didáticos, sob pena de ensinar o que
os alunos já sabem ou apresentar situações muito aquém de suas possibilidades e, dessa
forma, não contribuir para o avanço necessário. Nessa perspectiva, pode-se dizer que a boa
situação de aprendizagem é aquela que apresenta conteúdos novos ou possibilidades de
aprofundamento de conteúdos já tematizados, estando ancorada em conteúdos já
constituídos. Organizá-la requer que o professor tenha clareza das finalidades colocadas
para o ensino e dos conhecimentos que precisam ser construídos para alcançá-las.

Nesse processo, ainda que a unidade de trabalho seja o texto, é necessário que se
possa dispor tanto de uma descrição dos elementos regulares e constitutivos do gênero
quanto das particularidades do texto selecionado, dado que a intervenção precisa ser
orientada por esses aspectos discretizados. A discretização de conteúdos, ainda que possa
provocar maior distanciamento entre o aspecto tematizado e a totalidade do texto, possibilita
a ampliação e apropriação dos recursos expressivos e dos procedimentos de compreensão,
interpretação e produção dos textos, bem como de instrumentos de análise lingüística.

O desenvolvimento da capacidade do adolescente de análise e investigação, bem
como de sua possibilidade de tratar dados com abstração crescente, permitem ao professor
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abordar os conhecimentos lingüísticos de forma diferenciada. Se, nos ciclos anteriores,
priorizavam-se as atividades epilingüísticas, havendo desequilíbrio claro entre estas e as
metalingüísticas, nesse momento já pode haver maior equilíbrio: sem significar abandono
das primeiras ou uso exaustivo das segundas, os diversos aspectos do conhecimento
lingüístico podem, principalmente no quarto ciclo, merecer tratamento mais aprofundado
na direção da construção de novas formas de organizá-lo e representá-lo que impliquem a
construção de categorias, intuitivas ou não.

A forma de abordagem dos conteúdos não será a mesma para todos os aspectos:
considerando o princípio de que a constituição de conceitos acontece num movimento
espiralado e progressivo, por meio do qual se pretende a aproximação crescente de conceitos
mais complexos ou sofisticados, os aspectos do conhecimento receberão um tratamento
que será tanto mais metalingüístico quando maior o nível de aprofundamento que exigir e
suas características específicas permitirem.

Objetivos de ensino

No trabalho com os conteúdos previstos nas diferentes práticas, a escola deverá
organizar um conjunto de atividades que possibilitem ao aluno desenvolver o domínio da
expressão oral e escrita em situações de uso público da linguagem, levando em conta a
situação de produção social e material do texto (lugar social do locutor em relação ao(s)
destinatário(s); destinatário(s) e seu lugar social; finalidade ou intenção do autor; tempo e
lugar material da produção e do suporte) e selecionar, a partir disso, os gêneros adequados
para a produção do texto, operando sobre as dimensões pragmática, semântica e gramatical.

No processo de escuta de textos orais, espera-se que o aluno:

� amplie, progressivamente, o conjunto de conhecimentos
discursivos, semânticos e gramaticais envolvidos na construção
dos sentidos do texto;

� reconheça a contribuição complementar dos elementos não-
verbais (gestos, expressões faciais, postura corporal);

� utilize a linguagem escrita, quando for necessário, como apoio
para registro, documentação e análise;

� amplie a capacidade de reconhecer as intenções do enunciador,
sendo capaz de aderir a ou recusar as posições ideológicas
sustentadas em seu discurso.

No processo de leitura de textos escritos, espera-se que o aluno:
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� saiba selecionar textos segundo seu interesse e necessidade;

� leia, de maneira autônoma, textos de gêneros e temas com os
quais tenha construído familiaridade:

* selecionando procedimentos de leitura adequados a
diferentes objetivos e interesses, e a características do gênero
e suporte;

* desenvolvendo sua capacidade de construir um conjunto
de expectativas (pressuposições antecipadoras dos sentidos,
da forma e da função do texto), apoiando-se em seus
conhecimentos prévios sobre gênero, suporte e universo
temático, bem como sobre saliências textuais � recursos
gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio
etc.);

* confirmando antecipações e inferências realizadas antes e
durante a leitura;

* articulando o maior número possível de índices textuais e
contextuais na construção do sentido do texto, de modo a:

a) utilizar inferências pragmáticas para dar sentido a
expressões que não pertençam a seu repertório lingüístico
ou estejam empregadas de forma não usual em sua
linguagem;

b) extrair informações não explicitadas, apoiando-se em
deduções;

c) estabelecer a progressão temática;

d) integrar e sintetizar informações, expressando-as em
linguagem própria, oralmente ou por escrito;

e) interpretar recursos figurativos tais como: metáforas,
metonímias, eufemismos, hipérboles etc.;

* delimitando um problema levantado durante a leitura e
localizando as fontes de informação pertinentes para resolvê-
lo;

� seja receptivo a textos que rompam com seu universo de
expectativas, por meio de leituras desafiadoras para sua
condição atual, apoiando-se em marcas formais do próprio texto
ou em orientações oferecidas pelo professor;
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� troque impressões com outros leitores a respeito dos textos
lidos, posicionando-se diante da crítica, tanto a partir do próprio
texto como de sua prática enquanto leitor;

� compreenda a leitura em suas diferentes dimensões � o dever
de ler, a necessidade de ler e o prazer de ler;

� seja capaz de aderir ou recusar as posições ideológicas que
reconheça nos textos que lê.

No processo de produção de textos orais, espera-se que o aluno:

� planeje a fala pública usando a linguagem escrita em função
das exigências da situação e dos objetivos estabelecidos;

� considere os papéis assumidos pelos participantes, ajustando
o texto à variedade lingüística adequada;

� saiba utilizar e valorizar o repertório lingüístico de sua
comunidade na produção de textos;

� monitore seu desempenho oral, levando em conta a intenção
comunicativa e a reação dos interlocutores e reformulando o
planejamento prévio, quando necessário;

� considere possíveis efeitos de sentido produzidos pela utilização
de elementos não-verbais.

No processo de produção de textos escritos, espera-se que o aluno:

� redija diferentes tipos de textos, estruturando-os de maneira a
garantir:

* a relevância das partes e dos tópicos em relação ao tema e
propósitos do texto;

* a continuidade temática;

* a explicitação de informações contextuais ou de premissas
indispensáveis à interpretação;

* a explicitação de relações entre expressões mediante
recursos lingüísticos apropriados (retomadas, anáforas,
conectivos), que possibilitem a recuperação da referência
por parte do destinatário;
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� realize escolhas de elementos lexicais, sintáticos, figurativos e
ilustrativos, ajustando-as às circunstâncias, formalidade e
propósitos da interação;

� utilize com propriedade e desenvoltura os padrões da escrita
em função das exigências do gênero e das condições de
produção;

� analise e revise o próprio texto em função dos objetivos
estabelecidos, da intenção comunicativa e do leitor a que se
destina, redigindo tantas quantas forem as versões necessárias
para considerar o texto produzido bem escrito.

No processo de análise lingüística, espera-se que o aluno:

� constitua um conjunto de conhecimentos sobre o
funcionamento da linguagem e sobre o sistema lingüístico
relevantes para as práticas de escuta, leitura e produção de
textos;

� aproprie-se dos instrumentos de natureza procedimental e
conceitual necessários para a análise e reflexão lingüística
(delimitação e identificação de unidades, compreensão das
relações estabelecidas entre as unidades e das funções
discursivas associadas a elas no contexto);

� seja capaz de verificar as regularidades das diferentes
variedades do Português, reconhecendo os valores sociais nelas
implicados e, conseqüentemente, o preconceito contra as
formas populares em oposição às formas dos grupos socialmente
favorecidos.

Conteúdos

Os conteúdos que serão apresentados para o ensino fundamental no terceiro e no
quarto ciclo são aqueles considerados como relevantes para a constituição da proficiência
discursiva e lingüística do aluno em função tanto dos objetivos específicos colocados para
os ciclos em questão quanto dos objetivos gerais apresentados para o ensino fundamental,
aos quais aqueles se articulam.

Em decorrência da compreensão que se tem acerca do processo de aprendizagem e
constituição de conhecimento e, sobretudo, da natureza do conhecimento lingüístico em
questão � aqueles com os quais se opera nas práticas de linguagem �, os conteúdos serão
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apresentados numa relação única. Dessa forma, sua seqüenciação, tanto internamente nos
ciclos quanto entre estes, deverá orientar-se considerando os critérios apresentados neste
documento e o projeto educativo da escola19 .

Inicialmente serão apresentados os conteúdos conceituais e procedimentais referentes
a cada uma das Práticas, todos considerados de fundamental importância para a conquista
dos objetivos propostos. Posteriormente, os conteúdos sobre o desenvolvimento de valores
e atitudes, que não devem ser tratados de maneira isolada por permearem todo o trabalho
escolar.

CONCEITOS E PROCEDIMENTOS SUBJACENTES ÀS
PRÁTICAS DE LINGUAGEM

Antes de apresentar os conteúdos a serem desenvolvidos nas Práticas de escuta de
textos orais e de Leitura de textos escritos e Produção de textos orais e escritos, são sugeridos
alguns gêneros como referência básica a partir da qual o trabalho com os textos � unidade
básica de ensino � precisará se organizar, projetando a seleção de conteúdos para a Prática
de análise lingüística.

A grande diversidade de gêneros, praticamente ilimitada, impede que a escola trate
todos eles como objeto de ensino; assim, uma seleção é necessária. Neste documento,
foram priorizados aqueles cujo domínio é fundamental à efetiva participação social,
encontrando-se agrupados, em função de sua circulação social, em gêneros literários, de
imprensa, publicitários, de divulgação científica, comumente presentes no universo escolar.

No entanto, não se deve considerar a relação apresentada como exaustiva. Ao
contrário, em função do projeto da escola, do trabalho em desenvolvimento e das
necessidades específicas do grupo de alunos, outras escolhas poderão ser feitas.

Ainda que se considere que, no espaço escolar, muitas vezes as atividades de produção
de textos � orais ou escritos � destinam-se a possibilitar que os alunos desenvolvam melhor
competência para a recepção, a discrepância entre as indicações de gêneros apresentadas
para a prática de escuta e leitura e para a de produção procura levar em conta os usos sociais
mais freqüentes dos textos, no que se refere aos gêneros selecionados, pode-se dizer que
as pessoas lêem muito mais do que escrevem, escutam muito mais do que falam.

Prática de escuta de textos orais e leitura de textos escritos

Antes dos conteúdos para as práticas de escuta e leitura de textos, será apresentada
a tabela que organiza os gêneros privilegiados para o trabalho, conforme critérios
apresentados anteriormente.

19 Em função das especificidades colocadas pelo processo de alfabetização nas séries iniciais, no documento de
Língua Portuguesa para o primeiro e o segundo ciclo, optou-se por separar os conteúdos em duas relações.
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GÊNEROS PRIVILEGIADOS PARA A PRÁTICA DE ESCUTA
E LEITURA DE TEXTOS

LINGUAGEM ORAL LINGUAGEM ESCRITA

LITERÁRIOS

DE IMPRENSA

DE

DIVULGAÇÃO

CIENTÍFICA

PUBLICIDADE

� cordel, causos e similares

� texto dramático

� canção

� comentário radiofônico

� entrevista

� debate

� depoimento

� exposição

� seminário

� debate

� palestra

� propaganda

LITERÁRIOS

DE IMPRENSA

DE

DIVULGAÇÃO

CIENTÍFICA

PUBLICIDADE

� conto

� novela

� romance

� crônica

� poema

� texto dramático

� notícia

� editorial

� artigo

� reportagem

� carta do leitor

� entrevista

� charge e tira

� verbete

enciclopédico

(nota/artigo)

� relatório de

experiências

� didático (textos,

enunciados de

questões)

� artigo

� propaganda
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�  Escuta de textos orais:

� compreensão dos gêneros do oral previstos para os ciclos
articulando elementos lingüísticos a outros de natureza não-
verbal;

� identificação de marcas discursivas para o reconhecimento de
intenções, valores, preconceitos veiculados no discurso;

� emprego de estratégias de registro e documentação escrita na
compreensão de textos orais, quando necessário;

� identificação das formas particulares dos gêneros literários do
oral que se distinguem do falar cotidiano.

�  Leitura de textos escritos:

� explicitação de expectativas quanto à forma e ao conteúdo do
texto em função das características do gênero, do suporte, do
autor etc.;

� seleção de procedimentos de leitura em função dos diferentes
objetivos e interesses do sujeito (estudo, formação pessoal,
entretenimento, realização de tarefa) e das características do
gênero e suporte:

* leitura integral: fazer a leitura seqüenciada e extensiva de
um texto;

* leitura inspecional: utilizar expedientes de escolha de textos
para leitura posterior;

* leitura tópica: identificar informações pontuais no texto,
localizar verbetes em um dicionário ou enciclopédia;

* leitura de revisão: identificar e corrigir, num texto dado,
determinadas inadequações em relação a um padrão
estabelecido;

* leitura item a item: realizar uma tarefa seguindo comandos
que pressupõem uma ordenação necessária;

� emprego de estratégias não-lineares durante o processamento
de leitura:

* formular hipóteses a respeito do conteúdo do texto, antes
ou durante a leitura;
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* validar ou reformular as hipóteses levantadas a partir das
novas informações obtidas durante o processo da leitura;

* avançar ou retroceder durante a leitura em busca de
informações esclarecedoras;

* construir sínteses parciais de partes do texto para poder
prosseguir na leitura;

* inferir o sentido de palavras a partir do contexto;

* consultar outras fontes em busca de informações
complementares (dicionários, enciclopédias, outro leitor);

� articulação entre conhecimentos prévios e informações textuais,
inclusive as que dependem de pressuposições e inferências
(semânticas, pragmáticas) autorizadas pelo texto, para dar conta
de ambigüidades, ironias e expressões figuradas, opiniões e
valores implícitos, bem como das intenções do autor;

� estabelecimento de relações entre os diversos segmentos do
próprio texto, entre o texto e outros textos diretamente
implicados pelo primeiro, a partir de informações adicionais
oferecidas pelo professor ou conseqüentes da história de leitura
do sujeito;

� articulação dos enunciados estabelecendo a progressão
temática, em função das características das seqüências
predominantes (narrativa, descritiva, expositiva, argumentativa
e conversacional) e de suas especificidades no interior do
gênero;

� estabelecimento da progressão temática em função das marcas
de segmentação textual, tais como: mudança de capítulo ou de
parágrafo, títulos e subtítulos, para textos em prosa; colocação
em estrofes e versos, para textos em versos;

� estabelecimento das relações necessárias entre o texto e outros
textos e recursos de natureza suplementar que o acompanham
(gráficos, tabelas, desenhos, fotos, boxes) no processo de
compreensão e interpretação do texto;

� levantamento e análise de indicadores lingüísticos e
extralingüísticos presentes no texto para identificar as várias
vozes do discurso e o ponto de vista que determina o tratamento
dado ao conteúdo, com a finalidade de:
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* confrontá-lo com o de outros textos;

* confrontá-lo com outras opiniões;

* posicionar-se criticamente diante dele;

� reconhecimento dos diferentes recursos expressivos utilizados
na produção de um texto e seu papel no estabelecimento do
estilo do próprio texto ou de seu autor.

Prática de produção de textos orais e escritos

Antes dos conteúdos referentes à prática de produção de textos orais e escritos, será
apresentada a tabela que organiza os gêneros privilegiados para o trabalho, conforme critérios
apresentados anteriormente.

GÊNEROS SUGERIDOS PARA A PRÁTICA DE PRODUÇÃO
DE TEXTOS ORAIS E ESCRITOS

LINGUAGEM ORAL LINGUAGEM ESCRITA

LITERÁRIOS

DE IMPRENSA

DE

DIVULGAÇÃO

CIENTÍFICA

� canção

� textos dramáticos

� notícia

� entrevista

� debate

� depoimento

� exposição

� seminário

� debate

LITERÁRIOS

DE IMPRENSA

DE

DIVULGAÇÃO

CIENTÍFICA

� crônica

� conto

� poema

� notícia

� artigo

� carta do leitor

� entrevista

� relatório de

experiências

� esquema e

resumo de

artigos ou

verbetes de

enciclopédia
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�  Produção de textos orais:

� planejamento prévio da fala em função da intencionalidade do
locutor, das características do receptor, das exigências da
situação e dos objetivos estabelecidos;

� seleção, adequada ao gênero, de recursos discursivos,
semânticos e gramaticais, prosódicos e gestuais;

� emprego de recursos escritos (gráficos, esquemas, tabelas) como
apoio para a manutenção da continuidade da exposição;

� ajuste da fala em função da reação dos interlocutores, como
levar em conta o ponto de vista do outro para acatá-lo, refutá-
lo ou negociá-lo.

�  Produção de textos escritos:

� redação de textos considerando suas condições de produção:

* finalidade;

* especificidade do gênero;

* lugares preferenciais de circulação;

* interlocutor eleito;

� utilização de procedimentos diferenciados para a elaboração
do texto:

* estabelecimento de tema;

* levantamento de idéias e dados;

* planejamento;

* rascunho;

* revisão (com intervenção do professor);

* versão final;

� utilização de mecanismos discursivos e lingüísticos de coerência
e coesão textuais, conforme o gênero e os propósitos do texto,
desenvolvendo diferentes critérios:

* de manutenção da continuidade do tema e ordenação de
suas partes;
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* de seleção apropriada do léxico em função do eixo temático;

* de manutenção do paralelismo sintático e/ou semântico;

* de suficiência (economia) e relevância dos tópicos e
informações em relação ao tema e ao ponto de vista
assumido;

* de avaliação da orientação e força dos argumentos;

* de propriedade dos recursos lingüísticos (repetição,
retomadas, anáforas, conectivos) na expressão da relação
entre constituintes do texto;

� utilização de marcas de segmentação em função do projeto
textual:

* título e subtítulo;

* paragrafação;

* periodização;

* pontuação (ponto, vírgula, ponto-e-vírgula, dois-pontos,
ponto-de-exclamação, ponto-de-interrogação, reticências);

* outros sinais gráficos (aspas, travessão, parênteses);

� utilização de recursos gráficos orientadores da interpretação
do interlocutor, possíveis aos instrumentos empregados no
registro do texto (lápis, caneta, máquina de escrever,
computador):

* fonte (tipo de letra, estilo � negrito, itálico �, tamanho da
letra, sublinhado, caixa alta, cor);

* divisão em colunas;

* caixa de texto;

* marcadores de enumeração;

� utilização dos padrões da escrita em função do projeto textual
e das condições de produção.

Prática de análise lingüística

� Reconhecimento das características dos diferentes gêneros de
texto, quanto ao conteúdo temático, construção composicional
e ao estilo:
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* reconhecimento do universo discursivo dentro do qual cada
texto e gêneros de texto se inserem, considerando as
intenções do enunciador, os interlocutores, os
procedimentos narrativos, descritivos, expositivos,
argumentativos e conversacionais que privilegiam, e a
intertextualidade (explícita ou não);

* levantamento das restrições que diferentes suportes e
espaços de circulação impõem à estruturação de textos;

* análise das seqüências discursivas predominantes (narrativa,
descritiva, expositiva, argumentativa e conversacional) e dos
recursos expressivos recorrentes no interior de cada gênero;

* reconhecimento das marcas lingüísticas específicas (seleção
de processos anafóricos, marcadores temporais, operadores
lógicos e argumentativos, esquema dos tempos verbais,
dêiticos etc.).

� Observação da língua em uso de maneira a dar conta da variação
intrínseca ao processo lingüístico, no que diz respeito:

* aos fatores geográficos (variedades regionais, variedades
urbanas e rurais), históricos (linguagem do passado e do
presente), sociológicos (gênero, gerações, classe social),
técnicos (diferentes domínios da ciência e da tecnologia);

* às diferenças entre os padrões da linguagem oral e os padrões
da linguagem escrita;

* à seleção de registros em função da situação interlocutiva
(formal, informal);

* aos diferentes componentes do sistema lingüístico em que
a variação se manifesta: na fonética (diferentes pronúncias),
no léxico (diferentes empregos de palavras), na morfologia
(variantes e reduções no sistema flexional e derivacional),
na sintaxe (estruturação das sentenças e concordância).

� Comparação dos fenômenos lingüísticos observados na fala e
na escrita nas diferentes variedades, privilegiando os seguintes
domínios:

* sistema pronominal (diferentes quadros pronominais em
função do gênero): preenchimento da posição de sujeito,
extensão do emprego dos pronomes tônicos na posição de
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objeto, desaparecimento dos clíticos, emprego dos reflexivos

etc.;

* sistema dos tempos verbais (redução do paradigma no

vernáculo) e emprego dos tempos verbais (predominância

das formas compostas no futuro e no mais que perfeito,

emprego do imperfeito pelo �condicional�, predominância

do modo indicativo etc.);

* predominância de verbos de significação mais abrangente

(ser, ter, estar, ficar, pôr, dar) em vez de verbos com

significação mais específica;

* emprego de elementos dêiticos e de elementos anafóricos

sem relação explícita com situações ou expressões que

permitam identificar a referência;

* casos mais gerais de concordância nominal e verbal para

recuperação da referência e manutenção da coesão;

* predominância da parataxe e da coordenação sobre as

estruturas de subordinação.

� Realização de operações sintáticas que permitam analisar as

implicações discursivas decorrentes de possíveis relações

estabelecidas entre forma e sentido, de modo a ampliar os

recursos expressivos:

* expansão dos sintagmas para expressar sinteticamente

elementos dispersos no texto que predicam um mesmo núcleo

ou o modificam20 ;

* integração à sentença mediante nominalizações da expressão

de eventos, resultados de eventos, qualificações e relações21 ;

20 Exemplos:
a) Naquela casa morava um velhinho muito bondoso. Ele deixou Pedrinho esconder lá. ó Um velhinho muito
bondoso que morava naquela casa/ O morador daquela casa, um velhinho muito bondoso, deixou...;
b) Meu tio comprou um carro velho que parecia não estar nada bom de motor. ó Meu tio comprou um carro velho,
aparentemente nada bom de motor.
21 Exemplos:
a) O carro correndo daquele jeito, saiu e bateu no poste. Morreram os dois que estavam no banco da frente. ó A alta
velocidade fez perder o controle do carro que bateu em um poste, matando os dois passageiros do banco dianteiro.
b) As mudas de alface são muito sensíveis à qualidade do terreno. É preciso que elas sejam plantadas em um
canteiro bem adubado e removido. ó A sensibilidade das mudas de alface à qualidade do terreno requer que o
plantio seja feito em um canteiro bem adubado e removido.
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* reordenação dos constituintes da sentença e do texto para
expressar diferentes pontos de vista discursivos, como a
topicalidade, a informação nova, a ênfase22 ;

* expansão mediante coordenação e subordinação de relações
entre sentenças em parataxe (simplesmente colocadas lado a
lado na seqüência discursiva)23 ;

* utilização de recursos sintáticos e morfológicos que permitam
alterar a estrutura da sentença para expressar diferentes pontos
de vista discursivos, como, por exemplo, uma diferente
topicalidade ou o ocultamento do agente (construções passivas,
utilização do clítico �se� ou verbo na terceira pessoa do plural)24 ,
o efeito do emprego ou não de operadores argumentativos e
de modalizadores;

* redução do texto (omissões, apagamentos, elipses) seja como
marca de estilo, seja para diminuir redundâncias ou para evitar
recorrências que não tenham caráter funcional ou não produzam
desejados efeitos de sentido.

� Ampliação do repertório lexical pelo ensino-aprendizagem de
novas palavras, de modo a permitir:

* escolha, entre diferentes palavras, daquelas que sejam mais
apropriadas ao que se quer dizer ou em relação de sinonímia
no contexto em que se inserem ou mais genéricas/mais
específicas (hiperônimos e hipônimos);

* escolha mais adequada em relação à modalidade falada ou
escrita ou no nível de formalidade e finalidade social do
texto;

22 Exemplos:
a) Eu já li esse livro quando estava no terceiro ano. ó Esse livro eu já li quando estava no terceiro ano. ó No
terceiro ano, eu já li esse livro.
b) A gente não faz direito a redação quando faz depressa. ó Depressa, a gente não faz direito a redação. ó A gente,
depressa, não faz direito a redação. ó A redação a gente não faz direito quando faz depressa.
c) Minha tia pôs foi o gato num saco e jogou bem longe. ó Foi o gato que minha tia pôs no saco e jogou bem longe.
23 Exemplos:
a) Eu tava no banheiro aí o balão caiu eu não vi. O vizinho pegô. ó Eu não vi o balão cair porque estava no banheiro
(quando caiu). Por isso o vizinho (o) pegou (ele). ó O vizinho pegou o balão porque eu não o vi. Quando caiu, eu
estava no banheiro.
b) Tem coisa que me irrita aqui na escola. Por exemplo, a gente não poder sair da sala para ir no banheiro. ó Aqui
na escola me irrita, por exemplo, que se proíba sair da sala para ir ao banheiro.
24 Exemplos:
a) Muitos eleitores ainda votaram mal e escolheram o deputado em troca de um jogo de camisa. ó Ainda se votou
mal. O deputado foi escolhido (por muita gente) em troca de um jogo de camisa.
b) A prefeitura carregou o lixo do rodeio em cinco caminhão inteiro. ó A prefeitura carregou cinco caminhões
(inteiros) com o lixo do rodeio.
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* organização das palavras em conjuntos estruturados em

relação a um determinado tema, acontecimento, processo,

fenômeno ou mesmo objeto, como possíveis elementos de

um texto;

* capacidade de projetar, a partir do elemento lexical

(sobretudo verbos), a estrutura complexa associada a seu

sentido, bem como os traços de sentido que atribuem aos

elementos (sujeito, complementos) que preencham essa

estrutura;

* emprego adequado de palavras limitadas a certas condições

histórico-sociais (regionalismos, estrangeirismos, arcaísmos,

neologismos, jargões, gíria);

* elaboração de glossários, identificação de palavras-chave,

consulta ao dicionário.

� Descrição de fenômenos lingüísticos com os quais os alunos

tenham operado, por meio de agrupamento, aplicação de

modelos, comparações e análise das formas lingüísticas, de

modo a inventariar elementos de uma mesma classe de

fenômenos e construir paradigmas contrastivos em diferentes

modalidades de fala e escrita, com base:

* em propriedades morfológicas (flexão nominal, verbal;

processos derivacionais de prefixação e de sufixação);

* no papel funcional assumido pelos elementos na estrutura

da sentença ou nos sintagmas constituintes (sujeito,

predicado, complemento, adjunto, determinante,

quantificador);

* no significado prototípico dessas classes.

� Utilização da intuição sobre unidades lingüísticas (períodos,

sentenças, sintagmas) como parte das estratégias de solução

de problemas de pontuação.

� Utilização das regularidades observadas em paradigmas

morfológicos como parte das estratégias de solução de

problemas de ortografia e de acentuação gráfica.
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VALORES E ATITUDES SUBJACENTES ÀS PRÁTICAS
DE LINGUAGEM

� Valorização das variedades lingüísticas que caracterizam a
comunidade dos falantes da Língua Portuguesa nas diferentes
regiões do país.

� Valorização das diferentes opiniões e informações veiculadas
nos textos � orais ou escritos � como possibilidades
diferenciadas de compreensão do mundo.

� Posicionamento crítico diante de textos, de modo a reconhecer
a pertinência dos argumentos utilizados, posições ideológicas
subjacentes e possíveis conteúdos discriminatórios neles
veiculados.

� Interesse, iniciativa e autonomia para ler textos diversos
adequados à condição atual do aluno.

� Atitude receptiva diante de leituras desafiadoras e
disponibilidade para a ampliação do repertório a partir de
experiências com material diversificado e recomendações de
terceiros.

� Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação,
aprendizagem, lazer e arte.

� Interesse pela literatura, considerando-a forma de expressão
da cultura de um povo.

� Interesse por trocar impressões e informações com outros
leitores, posicionando-se a respeito dos textos lidos, fornecendo
indicações de leitura e considerando os novos dados recebidos.

� Interesse por freqüentar os espaços mediadores de leitura �
bibliotecas, livrarias, distribuidoras, editoras, bancas de revistas,
lançamentos, exposições, palestras, debates, depoimentos de
autores �, sabendo orientar-se dentro da especificidade desses
espaços e sendo capaz de localizar um texto desejado.

� Reconhecimento da necessidade de dominar os saberes
envolvidos nas práticas sociais mediadas pela linguagem como
ferramenta para a continuidade de aprendizagem fora da escola.

� Reconhecimento de que o domínio dos usos sociais da
linguagem oral e escrita pode possibilitar a participação política
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e cidadã do sujeito, bem como transformar as condições dessa
participação, conferindo-lhe melhor qualidade.

� Reconhecimento de que o domínio da linguagem oral e escrita
pode oferecer ao sujeito melhores possibilidades de acesso ao
trabalho.

� Reconhecimento da necessidade e importância da língua escrita
no processo de planejamento prévio de textos orais.

� Preocupação com a qualidade das produções escritas próprias,
tanto no que se refere aos aspectos formais � discursivos,
textuais, gramaticais, convencionais � quanto à apresentação
estética.

� Valorização da linguagem escrita como instrumento que
possibilita o distanciamento do sujeito em relação a idéias e
conhecimentos expressos, permitindo formas de reflexão mais
aprofundadas.

Tratamento didático dos conteúdos

Há estreita relação entre o que e como ensinar: determinados objetivos só podem
ser conquistados se os conteúdos tiverem tratamento didático específico. A questão não é
apenas qual informação deve ser oferecida, mas, principalmente, que tipo de tratamento
deve ser dado à informação que se oferece. A própria definição dos conteúdos já é, em si,
uma questão didática que tem relação direta com os objetivos colocados.

Os princípios organizadores dos conteúdos de Língua Portuguesa (USO à
REFLEXÃO à USO), além de orientarem a seleção dos aspectos a serem abordados,
definem, também, a linha geral de tratamento que tais conteúdos receberão, pois
caracterizam um movimento metodológico de AÇÃO à REFLEXÃO à AÇÃO que
incorpora a reflexão às atividades lingüísticas do aluno, de tal forma que ele venha a ampliar
sua competência discursiva para as práticas de escuta, leitura e produção de textos.

Nesse sentido, o professor, ao planejar sua ação, precisa considerar de que modo as
capacidades pretendidas para os alunos ao final do ensino fundamental são traduzidas em
objetivos no interior do projeto educativo da escola. São essas finalidades que devem orientar
a seleção dos conteúdos e o tratamento didático que estes receberão nas práticas educativas.

Considerando que o tratamento didático não é mero coadjuvante no processo de
aprendizagem, é preciso avaliar sistematicamente seus efeitos no processo de ensino,
verificando se está contribuindo para as aprendizagens que se espera alcançar. Por exemplo,
o conteúdo selecionado pode ter recebido tratamento didático inadequado e, desse modo,
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os efeitos pretendidos podem não ter sido atingidos; a atividade realizada pode ter sido
muito interessante, mas não ter permitido a apropriação do conteúdo e, nesse caso, os
resultados podem não ser satisfatórios; os conteúdos selecionados podem não corresponder
às necessidades dos alunos � ou porque se referem a aspectos que já fazem parte de
seu repertório, ou porque pressupõem o domínio de procedimentos ou de outros
conteúdos que não tenham, ainda, se constituído para o aprendiz �, de modo que a
realização das atividades pouco contribuirá para o desenvolvimento das capacidades
pretendidas.

No caso de Língua Portuguesa, além dos aspectos já apontados, são decisivas para a
aprendizagem as imagens que os alunos constituem sobre a relação que o professor
estabelece com a própria linguagem. Por ter experiência mais ampla com a linguagem,
principalmente se for, de fato, usuário da escrita, tendo boa relação com a leitura, gostando
verdadeiramente de escrever, o professor pode se constituir em referência para o aluno.
Além de ser quem ensina os conteúdos, é quem ensina, pela maneira como se relaciona
com o texto e com o outro, o valor que a linguagem e o outro têm para si.

Para os alunos que provêm de comunidades com pouco ou nenhum acesso a materiais
de leitura, ou que oferecem poucas possibilidades de participação em atos de leitura e
escrita junto a adultos experientes, a escola poderá ser a única referência para a construção
de um modelo de leitor e escritor. Isso só será possível se o professor assumir sua condição
de locutor privilegiado, que se coloca em disponibilidade para ensinar fazendo.

Entretanto, há limites para a atuação do professor.

Muitas das metas colocadas para o ensino não são possíveis de serem alcançadas
em uma única série: não se forma um leitor e um escritor em um ano escolar. Assim
sendo, é necessário dar coerência à ação docente, organizando os conteúdos e seu
tratamento didático ao longo do ensino fundamental, e articulando em torno dos objetivos
colocados a ação dos diferentes professores que coordenarão o trabalho ao longo da
escolaridade.

Tal organização exige que a escola tenha claro o que pode esperar do aluno em cada
momento e quais aspectos do conteúdo devem ser privilegiados em cada etapa. Ensinar
supõe, assim, discretizar conteúdos, organizando-os em atividades seqüenciadas para
trabalhar intensivamente sobre o aspecto selecionado, procurando assegurar sua
aprendizagem. Em Língua Portuguesa, levando em conta que o texto, unidade de trabalho,
coloca o aluno sempre frente a tarefas globais e complexas, para garantir a apropriação
efetiva dos múltiplos aspectos envolvidos, é necessário reintroduzi-los nas práticas de escuta,
leitura e produção.

Além dos novos conteúdos a serem apresentados, a freqüentação a diferentes textos
de diferentes gêneros é essencial para que o aluno construa os diversos conceitos e
procedimentos envolvidos na recepção e produção de cada um deles. Dessa forma, a
reapresentação dos conteúdos é, mais do que inevitável, necessária, e a ela devem
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corresponder sucessivos aprofundamentos, tanto no que diz respeito aos gêneros textuais
privilegiados quanto aos conteúdos referentes às dimensões discursiva e lingüística que
serão objeto de reflexão.

Essa reapresentação não pode, em hipótese alguma, ser sinônimo de redundância.
Porém, esse é um sério risco que se corre quando o trabalho da escola corresponde apenas
à soma do trabalho isolado de cada professor e não ao produto da ação coletiva dos
educadores.

Construir a organização do currículo de Língua Portuguesa na escola, estabelecendo
com clareza a tarefa que cabe a cada professor no interior da série em função das finalidades
do ensino, não é tarefa de um único educador. Daí a importância das condições que
a escola proporciona para o trabalho do professor e da construção coletiva do projeto
educativo.

Muitas das sugestões oferecidas neste documento não pretendem ser originais;
traduzem o esforço de registrar o que foi possível construir na reflexão didático-pedagógica
sobre o trabalho no terceiro e no quarto ciclo. Entretanto, sabe-se que muitos de seus
pressupostos, quer de natureza didática, quer de natureza lingüística, não fizeram parte da
formação inicial de muitos docentes.

A formação de professores se coloca, portanto, como necessária para que a efetiva
transformação do ensino se realize. Isso implica revisão e atualização dos currículos
oferecidos na formação inicial do professor e a implementação de programas de formação
continuada que cumpram não apenas a função de suprir as deficiências da formação inicial,
mas que se constituam em espaços privilegiados de investigação didática, orientada para a
produção de novos materiais, para a análise e reflexão sobre a prática docente, para a
transposição didática dos resultados de pesquisas realizadas na lingüística e na educação
em geral.

A seguir serão apresentados alguns princípios e orientações para o trabalho didático
com os conteúdos.

Prática de escuta de textos orais e leitura de textos escritos

Escuta de textos orais

Ensinar língua oral deve significar para a escola possibilitar acesso a usos da linguagem
mais formalizados e convencionais, que exijam controle mais consciente e voluntário da
enunciação, tendo em vista a importância que o domínio da palavra pública tem no exercício
da cidadania.

Ensinar língua oral não significa trabalhar a capacidade de falar em geral. Significa
desenvolver o domínio dos gêneros que apoiam a aprendizagem escolar de Língua
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Portuguesa e de outras áreas (exposição, relatório de experiência, entrevista, debate etc.)
e, também, os gêneros da vida pública no sentido mais amplo do termo (debate, teatro,
palestra, entrevista etc.).

Já que os alunos têm menos acesso a esses gêneros nos usos espontâneos da linguagem
oral, é fundamental desenvolver, na escola, uma série de atividades de escuta orientada,
que possibilitem a eles construir, progressivamente, modelos apropriados ao uso do oral
nas circunstâncias previstas.

É condição fundamental para que o trabalho possa ser realizado a constituição de
um corpus de textos orais correspondentes aos gêneros previstos, a partir dos quais as
atividades de escuta (e também de produção de textos orais) sejam organizadas, de modo
a possibilitar aos alunos a construção de referências modelizadoras. Esse corpus pode ser
organizado a partir de registros audiovisuais (cassete, videocassete) e da promoção de
debates, entrevistas, palestras, leituras dramáticas, saraus literários organizados pela escola
ou por outra instituição, que envolvam aspectos temáticos de projetos em andamento em
Língua Portuguesa ou em outras áreas.

Seguem algumas possibilidades de organização de situações didáticas de escuta de
textos.

� Escuta orientada de textos em situações autênticas de
interlocução, simultaneamente ao processo de produção, com
apoio de roteiros orientadores para registro de informações
enunciadas de modo a garantir melhor apreensão de aspectos
determinados, relativos ao plano temático, aos usos da
linguagem característicos do gênero e a suas regras de
funcionamento. A presença nessas situações permite, conforme
o gênero, interessantes articulações com a produção de textos
orais, pois o aluno pode intervir com perguntas e colocações.

� Escuta orientada, parcial ou integral, de textos gravados em
situações autênticas de interlocução, também com a finalidade
de focalizar os aspectos mencionados no item anterior. A
gravação, pela especificidade do suporte, permite, no processo
de análise, que se volte a trechos que tenham dado margem à
ambigüidade, tenham apresentado problemas para a
compreensão etc. Para melhorar a qualidade da intervenção
do professor na discussão, sempre que possível, é interessante
dispor também de transcrições (integrais ou esquemáticas) dos
textos gravados, o que permite a ele ter clara a progressão
temática do texto para resolver dúvidas, antecipar passagens
em que a expressão facial se contrapõe ao conteúdo verbal,
identificar trechos em que um interlocutor desqualifica o outro,
localizar enunciados que se caracterizam como contradições a
argumentos sustentados anteriormente etc.
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� Escuta orientada de diferentes textos gravados de um mesmo
gênero, produzidos em circunstâncias diferentes (debate
radiofônico, televisivo, realizado na escola) para comparação e
levantamento das especificidades que assumem em função dos
canais, dos interlocutores etc.

� Escuta orientada de textos produzidos pelos alunos � de
preferência a partir da análise de gravações em vídeo ou cassete
� para a avaliação das atividades desenvolvidas, buscando
discutir tecnicamente os recursos utilizados e os efeitos obtidos.
Tomar o texto do aluno como objeto de escuta é fundamental,
pois permite a ele o controle cada vez maior de seu
desempenho.

� Preparação dos alunos para os aspectos temáticos que estarão
envolvidos na escuta de textos. O professor pode antecipar
algumas informações sobre o tema que será tratado de modo a
constituir um repertório de conhecimentos que contribua para
melhor compreensão dos textos e oriente o processo de tomar
notas.

� Preparação dos alunos para a escuta ativa e crítica dos textos
por meio do registro de dúvidas a respeito de passagens de
uma exposição ou palestra, de divergências em relação a
posições assumidas pelo expositor etc.

� Preparação dos alunos quanto a procedimentos de participação
em função do caráter convencional do gênero: numa palestra,
considerar os acordos iniciais sobre o regulamento de controle
de participação do auditório; saber escutar a fala do outro,
compreendendo o silêncio como parte da interação etc.

� Organização de atividades de escuta de textos que permitam
ensinar a tomar notas durante uma aula, exposição ou palestra,
como recurso possível para a compreensão e interpretação do
texto oral, especialmente nas situações que envolvam produção
simultânea.

Leitura de textos escritos

A leitura é o processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de compreensão e
interpretação do texto, a partir de seus objetivos, de seu conhecimento sobre o assunto,
sobre o autor, de tudo o que sabe sobre a linguagem etc. Não se trata de extrair informação,
decodificando letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma atividade que implica
estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as quais não é possível
proficiência. É o uso desses procedimentos que possibilita controlar o que vai sendo lido,
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permitindo tomar decisões diante de dificuldades de compreensão, avançar na busca de
esclarecimentos, validar no texto suposições feitas.

Um leitor competente sabe selecionar, dentre os textos que circulam socialmente,
aqueles que podem atender a suas necessidades, conseguindo estabelecer as estratégias
adequadas para abordar tais textos. O leitor competente é capaz de ler as entrelinhas,
identificando, a partir do que está escrito, elementos implícitos, estabelecendo relações
entre o texto e seus conhecimentos prévios ou entre o texto e outros textos já lidos.

O terceiro e quarto ciclos têm papel decisivo na formação de leitores, pois é no
interior destes que muitos alunos ou desistem de ler por não conseguirem responder às
demandas de leitura colocadas pela escola, ou passam a utilizar os procedimentos construídos
nos ciclos anteriores para lidar com os desafios postos pela leitura, com autonomia cada vez
maior. Assumir a tarefa de formar leitores impõe à escola a responsabilidade de organizar-
se em torno de um projeto educativo comprometido com a intermediação da passagem do
leitor de textos facilitados (infantis ou infanto-juvenis) para o leitor de textos de
complexidade real, tal como circulam socialmente na literatura e nos jornais; do leitor de
adaptações ou de fragmentos para o leitor de textos originais e integrais.

De certa forma, é preciso agir como se o aluno já soubesse aquilo que deve aprender.
Entre a condição de destinatário de textos escritos e a falta de habilidade temporária para
ler autonomamente é que reside a possibilidade de, com a ajuda do professor e de outros
leitores, desenvolver a competência leitora, pela prática de leitura. Nessas situações, o
aluno deve pôr em jogo tudo o que sabe para descobrir o que não sabe. Essa atividade só
poderá ocorrer com a intervenção do professor, que deverá colocar-se na situação de principal
parceiro, favorecendo a circulação de informações.

Nessa condição, o professor deve preocupar-se com a diversidade das práticas de
recepção dos textos: não se lê uma notícia da mesma forma que se consulta um dicionário;
não se lê um romance da mesma forma que se estuda. Boa parte dos materiais didáticos
disponíveis no mercado, ainda que venham incluindo textos de diversos gêneros, ignoram
a diversidade e submetem todos os textos a um tratamento uniforme.

Para considerar a diversidade dos gêneros, não ignorando a diversidade de recepção
que supõem, as atividades organizadas para a prática de leitura devem se diferenciar, sob
pena de trabalharem contra a formação de leitores. Produzir esquemas e resumos pode
ajudar a apreensão dos tópicos mais importantes quando se trata de textos de divulgação
científica; no entanto, aplicar tal procedimento a um texto literário é desastroso, pois apagaria
o essencial � o tratamento estilístico que o tema recebeu do autor. Também não se formará
um leitor de textos de imprensa, do qual se espera, senão uma leitura diária, ao menos uma
leitura regular dos jornais, lendo-se notícias apenas no primeiro bimestre.

Além disso, se os sentidos construídos são resultados da articulação entre as
informações do texto e os conhecimentos ativados pelo leitor no processo de leitura, o
texto não está pronto quando escrito: o modo de ler é também um modo de produzir
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sentidos. Assim, a tarefa da escola, nestes ciclos, é, além de expandir os procedimentos
básicos aprendidos nos ciclos anteriores, explorar, principalmente no que se refere ao texto
literário, a funcionalidade dos elementos constitutivos da obra e sua relação com seu contexto
de criação.

Tomando como ponto de partida as obras apreciadas pelo aluno, a escola deve
construir pontes entre textos de entretenimento e textos mais complexos, estabelecendo
as conexões necessárias para ascender a outras formas culturais. Trata-se de uma educação
literária, não com a finalidade de desenvolver uma historiografia, mas de desen-
volver propostas que relacionem a recepção e a criação literárias às formas culturais da
sociedade.

Para ampliar os modos de ler, o trabalho com a literatura deve permitir que
progressivamente ocorra a passagem gradual da leitura esporádica de títulos de um
determinado gênero, época, autor para a leitura mais extensiva, de modo que o aluno possa
estabelecer vínculos cada vez mais estreitos entre o texto e outros textos, construindo
referências sobre o funcionamento da literatura e entre esta e o conjunto cultural; da leitura
circunscrita à experiência possível ao aluno naquele momento, para a leitura mais histórica
por meio da incorporação de outros elementos, que o aluno venha a descobrir ou perceber
com a mediação do professor ou de outro leitor; da leitura mais ingênua que trate o texto
como mera transposição do mundo natural para a leitura mais cultural e estética, que
reconheça o caráter ficcional e a natureza cultural da literatura.

Formar leitores é algo que requer condições favoráveis, não só em relação aos recursos
materiais disponíveis, mas, principalmente, em relação ao uso que se faz deles nas práticas
de leitura. A seguir encontram-se apresentadas algumas dessas condições.

� A escola deve dispor de uma biblioteca em que sejam colocados
à disposição dos alunos, inclusive para empréstimo, textos de
gêneros variados, materiais de consulta nas diversas áreas do
conhecimento, almanaques, revistas, entre outros.

� É desejável que as salas de aula disponham de um acervo de
livros e de outros materiais de leitura. Mais do que a quantidade,
nesse caso, o importante é a variedade que permitirá a
diversificação de situações de leitura por parte dos alunos.

� O professor deve organizar momentos de leitura livre em que
também ele próprio leia, criando um circuito de leitura em que
se fala sobre o que se leu, trocam-se sugestões, aprende-se com
a experiência do outro.

� O professor deve planejar atividades regulares de leitura,
assegurando que tenham a mesma importância dada às demais.
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Ler por si só já é um trabalho, não é preciso que a cada texto
lido se siga um conjunto de tarefas a serem realizadas.

� O professor deve permitir que também os alunos escolham
suas leituras. Fora da escola, os leitores escolhem o que lêem.
É preciso trabalhar o componente livre da leitura, caso contrário,
ao sair da escola, os livros ficarão para trás.

� A escola deve organizar-se em torno de uma política de
formação de leitores, envolvendo toda a comunidade escolar.
Mais do que a mobilização para aquisição e preservação do
acervo, é fundamental um projeto coerente de todo o trabalho
escolar em torno da leitura. Todo professor, não apenas o de
Língua Portuguesa, é também professor de leitura.

Levando em conta o grau de independência do aluno para a tarefa, o professor pode
selecionar situações didáticas adequadas que permitam ao aluno, ora exercitar-se na leitura
de tipos de texto para os quais já tenha construído uma competência, ora empenhar-se no
desenvolvimento de novas estratégias para poder ler textos menos familiares, o que
demandará maior interferência do professor. Tais atividades podem ocorrer com maior ou
menor freqüência, em função dos objetivos de ensino-aprendizagem.

A seguir são apresentadas algumas sugestões didáticas orientadas especificamente
para a formação de leitores.

�  Leitura autônoma

A leitura autônoma envolve a oportunidade de o aluno poder ler, de preferência
silenciosamente, textos para os quais já tenha desenvolvido uma certa proficiência.
Vivenciando situações de leitura com crescente independência da mediação do professor,
o aluno aumenta a confiança que tem em si como leitor, encorajando-se para aceitar desafios
mais complexos.

�  Leitura colaborativa

A leitura colaborativa é uma atividade em que o professor lê um texto com a classe e,
durante a leitura, questiona os alunos sobre os índices lingüísticos que dão sustentação aos
sentidos atribuídos. É uma excelente estratégia didática para o trabalho de formação de
leitores, principalmente para o tratamento dos textos que se distanciem muito do nível de
autonomia dos alunos. É particularmente importante que os alunos envolvidos na atividade
possam explicitar os procedimentos que utilizam para atribuir sentido ao texto: como e por
quais pistas lingüísticas lhes foi possível realizar tais ou quais inferências, antecipar
determinados acontecimentos, validar antecipações feitas etc. A possibilidade de interrogar
o texto, a diferenciação entre realidade e ficção, a identificação de elementos que veiculem
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preconceitos e de recursos persuasivos, a interpretação de sentido figurado, a inferência
sobre a intenção do autor, são alguns dos aspectos dos conteúdos relacionados à compreensão
de textos, para os quais a leitura colaborativa tem muito a contribuir. A compreensão crítica
depende em grande medida desses procedimentos.

�  Leitura em voz alta pelo professor

Além das atividades de leitura realizadas pelos alunos e coordenadas pelo professor,
há as que podem ser realizadas basicamente pelo professor. É o caso da leitura compartilhada
de livros em capítulos que possibilita ao aluno o acesso a textos longos (e às vezes difíceis)
que, por sua qualidade e beleza, podem vir a encantá-lo, mas que, talvez, sozinho não o
fizesse.

A leitura em voz alta feita pelo professor não é prática comum na escola. E, quanto
mais avançam as séries, mais incomum se torna, o que não deveria acontecer, pois, muitas
vezes, são os alunos maiores que mais precisam de bons modelos de leitores.

�  Leitura programada

A leitura programada é uma situação didática adequada para discutir coletivamente
um título considerado difícil para a condição atual dos alunos, pois permite reduzir parte
da complexidade da tarefa, compartilhando a responsabilidade. O professor segmenta a
obra em partes em função de algum critério, propondo a leitura seqüenciada de cada uma
delas. Os alunos realizam a leitura do trecho combinado, para discuti-lo posteriormente
em classe com a mediação do professor. Durante a discussão, além da compreensão e
análise do trecho lido, que poderá facilitar a leitura dos trechos seguintes, os alunos podem
ser estimulados a antecipar eventuais rumos que a narrativa possa tomar, criando
expectativas para a leitura dos segmentos seguintes. Também durante a discussão, o
professor pode introduzir informações a respeito da obra, do contexto em que foi produzida,
da articulação que estabelece com outras, dados que possam contribuir para a realização de
uma leitura que não se detenha apenas no plano do enunciado, mas que articule elementos
do plano expressivo e estético.

�  Leitura de escolha pessoal

São situações didáticas, propostas com regularidade, adequadas para desenvolver o
comportamento do leitor, ou seja, atitudes e procedimentos que os leitores assíduos
desenvolvem a partir da prática de leitura: formação de critérios para selecionar o material
a ser lido, rastreamento da obra de escritores preferidos etc. Neste caso, o objetivo explícito
é a leitura em si, é a criação de oportunidades para a constituição de padrões de gosto
pessoal. Nessas atividades de leitura, pode-se, temporariamente, eleger um gênero
específico, um determinado autor ou um tema de interesse. A partir daí, os alunos escolhem
o que desejam ler, tomam emprestado o livro (do acervo de classe ou da biblioteca da
escola) para ler em casa e, no dia combinado, parte deles relata suas impressões, comenta
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o que gostou ou não, o que pensou, sugere outros títulos do mesmo autor, tema ou tipo.
Dependendo do gênero selecionado, alguns alunos podem preparar, com antecedência, a
leitura em voz alta dos textos escolhidos.

PRÁTICA DE PRODUÇÃO DE TEXTOS ORAIS E ESCRITOS

Produção de textos orais

O texto oral, diferentemente do escrito, uma vez dito não pode ser retomado ou
reconstruído, a não ser em casos excepcionais de montagens para rádio ou TV. O
planejamento de um texto oral, ainda que possa se apoiar em materiais escritos, se dá
concomitantemente ao processo de produção: uma correção não pode ser apagada, é sempre
percebida pelo interlocutor. Assim, o controle do texto oral só pode ocorrer de duas maneiras:
previamente, levando-se em conta os parâmetros da situação comunicativa (o espaço, o
tempo, os interlocutores e seu lugar social, os objetivos, o gênero) e, simultaneamente,
levando-se em conta as reações do interlocutor, ajustando a fala no próprio momento de
produção.

Dessa forma, ensinar a produzir textos orais significa, sobretudo, organizar situações
que possibilitem o desenvolvimento de procedimentos de preparação prévia e
monitoramento simultâneo da fala que:

a)  partam das capacidades comunicativas dos alunos antes do ensino;

b)  ofereçam um corpus de textos organizados nos gêneros previstos como referência
modelizadora;

c)  proponham atividades no interior de um projeto que deixe claro para o aluno os
parâmetros da situação de comunicação;

d)  isolem os diferentes componentes do gênero a ser trabalhado e organizem o
ensino dos conteúdos, estabelecendo progressão coerente;

e)  reintroduzam os componentes trabalhados isoladamente no interior de novas
atividades de produção de textos orais, o que possibilita avaliar a apropriação dos
conhecimentos pelo aluno e as estratégias de ensino.

Possibilitar ao aluno a preparação prévia da enunciação de textos orais significa ensinar
procedimentos que possam ancorar a fala do locutor, orientando-a em função da situação
de comunicação e das especificidades do gênero, como, por exemplo:

� elaboração de esquemas para planejar previamente a exposição;

� preparação de cartazes ou transparências para assegurar melhor
controle da própria fala durante a exposição;
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� elaboração de roteiros para realização de entrevistas ou
encenação de jogos dramáticos improvisados;

� preparação prévia de leitura expressiva de textos dramáticos
ou poéticos;

� memorização de textos dramáticos ou poéticos a serem
apresentados publicamente sem apoio escrito.

Ensinar o planejamento simultâneo da produção ou enunciação do texto oral supõe:

a)  a participação regular do aluno em situações de interlocução que contemplem as
especificidades dos diferentes gêneros previstos, tais como:

� discussão improvisada ou planejada sobre tema polêmico;

� entrevista com alguém em posição de poder ajudar a
compreender um tema, argumentar a favor ou contra
determinada posição;

� debate em que se confrontam posições diferentes a respeito
de tema polêmico;

� exposição, em público, de tema preparado previamente,
considerando o conhecimento prévio do interlocutor e, se em
grupo, coordenando a própria fala com a dos colegas;

� representação de textos teatrais ou de adaptações de outros
gêneros, permitindo explorar, entre outros aspectos, o plano
expressivo da própria entoação: tom de voz, ritmo, aceleração,
timbre;

� leitura expressiva ou recitação pública de poemas.

b) a análise da atividade discursiva realizada pelos alunos, tanto a partir de gravações
quanto de observações de terceiros. Tais situações permitem ao professor e ao aluno avaliar
as facilidades e dificuldades encontradas no processo enunciativo, a reação da audiência
em função dos efeitos pretendidos, entre outros, de modo a instrumentalizar o aluno para
melhorar seu desempenho.

Produção de textos escritos

Ao produzir um texto, o autor precisa coordenar uma série de aspectos: o que dizer,
a quem dizer, como dizer. Ao escrever profissionalmente, raras vezes o autor realiza tais
tarefas sozinho. Tão logo tenha colocado no papel o que tem a dizer a seus potenciais
leitores, verá seu texto, ainda em versão preliminar, ser submetido a uma série de
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profissionais: a leitores críticos, que analisarão relevância e adequação; a preparadores de
originais, que promoverão eventuais ajustes na redação; a revisores, que farão uma varredura
nos originais para localizar e corrigir possíveis deslizes no uso da norma; a coordenadores
editoriais, que planejarão a composição final que o texto terá ao ser impresso.

Bem desigual é a tarefa do aprendiz. Espera-se que o aluno coordene sozinho todos
esses aspectos. Pensar em atividades para ensinar a escrever é, inicialmente, identificar os
múltiplos aspectos envolvidos na produção de textos, para propor atividades seqüenciadas,
que reduzam parte da complexidade da tarefa no que se refere tanto ao processo de redação
quanto ao de refacção.

Atividades de transcrição exigem do aluno que as realiza atenção para garantir a
fidelidade do registro e domínio das convenções gráficas da escrita. O que dizer e o como
dizer já estão determinados pelo texto original.

Atividades que envolvam reproduções, paráfrases, resumos permitem que o aluno
fique, em parte, liberado da tarefa de pensar sobre o que escrever, pois o plano do conteúdo
já está definido pelo texto modelo. A atividade oferece possibilidades de tratar de aspectos
coesivos da língua, de aspectos do plano da expressão � como dizer.

As práticas de decalque funcionam quase como modelos lacunados: as questões
formais já estão em parte definidas pelo caráter altamente convencionalizado dos gêneros,
como nos requerimentos ou cartas comerciais. Em suas aplicações mais criativas � paródias
� preservam boa parte da estrutura formal do texto modelo, permitindo que o aluno se
concentre no que tem a dizer.

Nas atividades de produção que envolvem autoria ou criação, a tarefa do sujeito
torna-se mais complexa, porque precisa articular ambos os planos: o do conteúdo � o que
dizer � e o da expressão � como dizer.

CATEGORIAS PLANO DO PLANO DA
DIDÁTICAS DE CONTEÚDO FORMA/EXPRESSÃO
PRÁTICAS DE (o que dizer) (como dizer)

PRODUÇÃO DE
TEXTO

Transcrição

Reprodução

Decalque

Autoria
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As categorias propostas para ensinar a produzir textos permitem que, de diferentes
maneiras, os alunos possam construir os padrões da escrita, apropriando-se das estruturas
composicionais, do universo temático e estilístico dos autores que transcrevem, reproduzem,
imitam. É por meio da escrita do outro que, durante as práticas de produção, cada aluno vai
desenvolver seu estilo, suas preferências, tornando suas as palavras do outro.

Não se trata de estabelecer uma progressão linear entre essas categorias didáticas,
privilegiando inicialmente a transcrição, depois a reprodução, o decalque e, finalmente, o
texto de autoria. É em função do que os alunos precisam aprender que se selecionam as
categorias didáticas mais adequadas. Para esta análise, o olhar do educador para o texto do
aluno precisa deslocar-se da correção para a interpretação; do levantamento das faltas
cometidas para a apreciação dos recursos que o aluno já consegue manobrar.

Entretanto, começa-se e termina-se pela tarefa mais complexa, o texto de autoria do
aluno: para poder mapear o que sabe sobre o gênero que está sendo estudado e o que
precisa aprender, projetando as ações didáticas necessárias ou para avaliar os efeitos do
trabalho realizado.

A refacção na produção de textos

Na escola, a tarefa de corrigir, em geral, é do professor. É ele quem assinala os erros
de norma e de estilo, anotando, às margens, comentários nem sempre compreendidos
pelos alunos. Mesmo quando se exige releitura, muitos alunos não identificam seus erros,
ou, quando o fazem, se concentram em aspectos periféricos, como ortografia e acentuação,
reproduzindo, muitas vezes, a própria prática escolar.

Entretanto, a refacção faz parte do processo de escrita: durante a elaboração de um
texto, se relêem trechos para prosseguir a redação, se reformulam passagens. Um texto
pronto será quase sempre produto de sucessivas versões. Tais procedimentos devem ser
ensinados e podem ser aprendidos.

Separar, no tempo, o momento de produção do momento de refacção produz efeitos
interessantes para o ensino e a aprendizagem de um determinado gênero:

� permite que o aluno se distancie de seu próprio texto, de
maneira a poder atuar sobre ele criticamente;

� possibilita que o professor possa elaborar atividades e exercícios
que forneçam os instrumentos lingüísticos para o aluno poder
revisar o texto.

Nesta perspectiva, a refacção que se opera não é mera higienização, mas profunda
reestruturação do texto, já que entre a primeira versão e a definitiva uma série de atividades
foi realizada.
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Os procedimentos de refacção começam de maneira externa, pela mediação do
professor que elabora os instrumentos e organiza as atividades que permitem aos alunos
sair do complexo (o texto), ir ao simples (as questões lingüísticas e discursivas que estão
sendo estudadas) e retornar ao complexo (o texto). Graças à mediação do professor, os
alunos aprendem não só um conjunto de instrumentos lingüístico-discursivos, como também
técnicas de revisão (rasurar, substituir, desprezar). Por meio dessas práticas mediadas, os
alunos se apropriam, progressivamente, das habilidades necessárias à autocorreção.

Prática de análise lingüística

Durante os últimos anos, a crítica ao ensino de Língua Portuguesa centrado em
tópicos de gramática escolar e as alternativas teóricas apresentadas pelos estudos lingüísticos,
principalmente no que se refere à consciência dos fenômenos enunciativos e à análise
tipológica dos textos, permitiram uma visão muito mais funcional da língua, o que provocou
alterações nas práticas escolares, representando, em alguns casos, o abandono do tratamento
dos aspectos gramaticais e da reflexão sistemática sobre os aspectos discursivos do
funcionamento da linguagem. Para ampliar a competência discursiva dos alunos, no entanto,
a criação de contextos efetivos de uso da linguagem é condição necessária, porém não
suficiente, sobretudo no que se refere ao domínio pleno da modalidade escrita.

Além da escuta, leitura e produção de textos, parece ser necessária a realização tanto
de atividades epilingüísticas, que envolvam manifestações de um trabalho sobre a língua e
suas propriedades, como de atividades metalingüísticas, que envolvam o trabalho de
observação, descrição e categorização, por meio do qual se constroem explicações para os
fenômenos lingüísticos característicos das práticas discursivas.

Por outro lado, não se podem desprezar as possibilidades que a reflexão lingüística
apresenta para o desenvolvimento dos processos mentais do sujeito, por meio da capacidade
de formular explicações para explicitar as regularidades dos dados que se observam a partir
do conhecimento gramatical implícito.

Entretanto, prática de análise lingüística não é uma nova denominação para ensino
de gramática.

Quando se toma o texto como unidade de ensino, os aspectos a serem tematizados
não se referem somente à dimensão gramatical. Há conteúdos relacionados às dimensões
pragmática e semântica da linguagem, que por serem inerentes à própria atividade discursiva,
precisam, na escola, ser tratados de maneira articulada e simultânea no desenvolvimento
das práticas de produção e recepção de textos.

Quando se toma o texto como unidade de ensino, ainda que se considere a dimensão
gramatical, não é possível adotar uma categorização preestabelecida. Os textos submetem-
se às regularidades lingüísticas dos gêneros em que se organizam e às especificidades de
suas condições de produção: isto aponta para a necessidade de priorização de alguns
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conteúdos e não de outros. Os alunos, por sua vez, ao se relacionarem com este ou aquele
texto, sempre o farão segundo suas possibilidades: isto aponta para a necessidade de trabalhar
com alguns desses conteúdos e não com todos.

Ao organizar atividades de análise lingüística para possibilitar aos alunos a
aprendizagem dos conteúdos selecionados, alguns procedimentos metodológicos são
fundamentais para o planejamento do ensino:

� isolamento, entre os diversos componentes da expressão oral
ou escrita, do fato lingüístico a ser estudado, tomando como
ponto de partida as capacidades já dominadas pelos alunos: o
ensino deve centrar-se na tarefa de instrumentalizar o aluno
para o domínio cada vez maior da linguagem;

� construção de um corpus que leve em conta a relevância, a
simplicidade, bem como a quantidade dos dados, para que o
aluno possa perceber o que é regular;

� análise do corpus, promovendo o agrupamento dos dados a partir
dos critérios construídos para apontar as regularidades
observadas;

� organização e registro das conclusões a que os alunos tenham
chegado;

� apresentação da metalinguagem, após diversas experiências de
manipulação e exploração do aspecto selecionado, o que, além
de apresentar a possibilidade de tratamento mais econômico
para os fatos da língua, valida socialmente o conhecimento
produzido. Para esta passagem, o professor precisa possibilitar
ao aluno o acesso a diversos textos que abordem os conteúdos
estudados;

� exercitação sobre os conteúdos estudados, de modo a permitir
que o aluno se aproprie efetivamente das descobertas
realizadas;

� reinvestimento dos diferentes conteúdos exercitados em
atividades mais complexas, na prática de escuta e de leitura ou
na prática de produção de textos orais e escritos.

A refacção de textos na análise lingüística

O estudo dos tópicos da gramática escolar não garante que o aluno possa se apropriar
deles na produção de textos, ampliando, efetivamente, os instrumentos expressivos de
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que dispõe para produzir textos adequados às finalidades e às especificidades da situação

interlocutiva. É importante reinvestir os conceitos estudados em atividades mais complexas.

Um dos aspectos fundamentais da prática de análise lingüística é a refacção dos

textos produzidos pelos alunos. Tomando como ponto de partida o texto produzido pelo

aluno, o professor pode trabalhar tanto os aspectos relacionados às características estruturais

dos diversos tipos textuais como também os aspectos gramaticais que possam

instrumentalizar o aluno no domínio da modalidade escrita da língua.

Cabe ao professor desenvolver, na análise das redações, a sensibilidade para os fatos

lingüísticos, perguntando-se sempre: o que me leva a corrigir esta ou aquela forma? O que

me leva a sugerir mudanças no texto? Como fazê-lo sem discriminar a linguagem dos alunos?

Sobre que aspecto devo insistir inicialmente? Como levar os alunos a saber avaliar a

adequação do uso de uma forma ou de outra?

Os procedimentos a seguir sugerem encaminhamentos possíveis para a tarefa.

� Seleção de um dos textos produzidos pelos alunos, que seja

representativo das dificuldades coletivas e apresente

possibilidades para discussão dos aspectos priorizados e

encaminhamento de soluções.

� Apresentação do texto para leitura, transcrevendo-o na lousa,
reproduzindo-o, usando papel, transparências ou a tela do
computador.

� Análise e discussão de problemas selecionados. Em função da
complexidade da tarefa, não é possível explorar todos os
aspectos a cada vez. Para que o aluno possa aprender com a
experiência, é importante selecionar alguns, propondo questões
que orientem o trabalho. A revisão exaustiva deve ser reservada
para situações em que a produção do texto esteja articulada a
algum projeto que implique sua circulação.

� Registro das respostas apresentadas pelos alunos às questões
propostas e discussão das diferentes possibilidades em função
de critérios de legitimidade e de eficácia comunicativa. Nesta
etapa é importante assegurar que os alunos possam ter acesso
a materiais de consulta (dicionários, gramáticas e outros textos),
para aprofundamento dos temas tratados.

� Reelaboração do texto, incorporando as alterações propostas.

Nas atividades de refacção de textos, alguns cuidados são fundamentais:
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� a atividade de discussão coletiva de textos produzidos pelos
próprios alunos pressupõe que o professor tenha constituído
vínculos de confiança com o grupo e um ambiente de
acolhimento, de maneira a não provocar estigmas e
constrangimentos;

� se os objetivos da refacção não envolverem conteúdos ligados
a aspectos ortográficos ou morfossintáticos, por exemplo,
apresentar, corrigida, a versão para o trabalho, para facilitar a
concentração dos alunos nos temas propostos;

� se os objetivos da refacção envolverem conteúdos com os quais
os alunos tenham pouca familiaridade, assinalar no texto
escolhido as passagens problemáticas. Assim, os alunos, livres
da tarefa de localizar as impropriedades, podem dedicar-se mais
intensamente a pensar sobre alternativas para sua reformulação;

� se a refacção pretende explorar aspectos morfossintáticos, o
professor pode, em lugar de apresentar um texto completo,
selecionar um conjunto de trechos de vários alunos para
desenvolver com mais profundidade o assunto;

� quando os alunos já tiverem realizado bom número de práticas
de refacção coletiva, o professor pode, gradativamente, ampliar
o grau de complexidade da tarefa, propondo sua realização em
duplas, em pequenos grupos, encaminhando-se para a
autocorreção;

� ao encaminhar as atividades de refacção, o professor pode usar
o trabalho em duplas ou em pequenos grupos, também como
forma de organizar atividades em torno de dúvidas mais
particulares: como em uma oficina, cada grupo trabalharia em
torno de questões específicas.

Orientações didáticas específicas para alguns conteúdos

Variação lingüística

A Língua Portuguesa é uma unidade composta de muitas variedades. O aluno, ao
entrar na escola, já sabe pelo menos uma dessas variedades � aquela que aprendeu pelo
fato de estar inserido em uma comunidade de falantes. Certamente, ele é capaz de perceber
que as formas da língua apresentam variação e que determinadas expressões ou modos de
dizer podem ser apropriados para certas circunstâncias, mas não para outras. Sabe, por
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exemplo, que existem formas mais ou menos delicadas de se dirigir a alguém, falas mais
cuidadas e refletidas, falas cerimoniosas. Pode ser que saiba, inclusive, que certos falares
são discriminados e, eventualmente, até ter vivido essa experiência.

Frente aos fenômenos da variação, não basta somente uma mudança de atitudes; a
escola precisa cuidar para que não se reproduza em seu espaço a discriminação lingüística.
Desse modo, não pode tratar as variedades lingüísticas que mais se afastam dos padrões
estabelecidos pela gramática tradicional e das formas diferentes daquelas que se fixaram
na escrita como se fossem desvios ou incorreções. E não apenas por uma questão
metodológica: é enorme a gama de variação e, em função dos usos e das mesclas constantes,
não é tarefa simples dizer qual é a forma padrão (efetivamente, os padrões também são
variados e dependem das situações de uso). Além disso, os padrões próprios da tradição
escrita não são os mesmos que os padrões de uso oral, ainda que haja situações de fala
orientadas pela escrita.

A discriminação de algumas variedades lingüísticas, tratadas de modo preconceituoso
e anticientífico, expressa os próprios conflitos existentes no interior da sociedade. Por isso
mesmo, o preconceito lingüístico, como qualquer outro preconceito, resulta de avaliações
subjetivas dos grupos sociais e deve ser combatido com vigor e energia. É importante que
o aluno, ao aprender novas formas lingüísticas, particularmente a escrita e o padrão de
oralidade mais formal orientado pela tradição gramatical, entenda que todas as variedades
lingüísticas são legítimas e próprias da história e da cultura humana.

Para isso, o estudo da variação cumpre papel fundamental na formação da consciência
lingüística e no desenvolvimento da competência discursiva do aluno, devendo estar
sistematicamente presente nas atividades de Língua Portuguesa.

A seguir relacionam-se algumas propostas de atividades que permitem explorar mais
intensamente questões de variação lingüística:

� transcrição de textos orais, gravados em vídeo ou cassete, para
permitir identificação dos recursos lingüísticos próprios da fala;

� edição de textos orais para apresentação, em gênero da
modalidade escrita, para permitir que o aluno possa perceber
algumas das diferenças entre a fala e a escrita;

� análise da força expressiva da linguagem popular na
comunicação cotidiana, na mídia e nas artes, analisando
depoimentos, filmes, peças de teatro, novelas televisivas,
música popular, romances e poemas;

� levantamento das marcas de variação lingüística ligadas a
gênero, gerações, grupos profissionais, classe social e área de
conhecimento, por meio da comparação de textos que tratem
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de um mesmo assunto para públicos com características
diferentes:

* elaboração de textos procurando incorporar na redação traços
da linguagem de grupos específicos;

* estudo de textos em função da área de conhecimento,
identificando jargões próprios da atividade em análise;

* comparação de textos sobre o mesmo tema veiculados em
diferentes publicações (por exemplo, uma matéria sobre
meio ambiente para uma revista de divulgação científica e
outra para o suplemento infantil);

* comparação entre textos sobre o mesmo tema, produzidos
em épocas diferentes;

* comparação de duas traduções de um mesmo texto original,
analisando as escolhas estilísticas feitas pelos tradutores;

* comparação entre um texto original e uma versão adaptada
do mesmo texto, analisando as mudanças produzidas;

* comparação de textos de um mesmo autor, produzido em
condições diferentes (um artigo para uma revista acadêmica
e outro para uma revista de vulgarização científica);

� análise de fatos de variação presentes nos textos dos alunos;

� análise e discussão de textos de publicidade ou de imprensa
que veiculem qualquer tipo de preconceito lingüístico;

� análise comparativa entre registro da fala ou de escrita e os
preceitos normativos estabelecidos pela gramática tradicional.

Léxico

O trabalho com o léxico não se reduz a apresentar sinônimos de um conjunto de
palavras desconhecidas pelo aluno. Isolando a palavra e associando-a a outra apresentada
como idêntica, acaba-se por tratar a palavra como �portadora de significado absoluto�, e
não como índice para a construção do sentido, já que as propriedades semânticas das palavras
projetam restrições selecionais. Esse tratamento, que privilegia apenas os itens lexicais
(substantivos, adjetivos, verbos e advérbios), acaba negligenciando todo um outro grupo
de palavras com função conectiva, que são responsáveis por estabelecer relações e
articulações entre as proposições do texto, o que contribui muito pouco para ajudar o aluno
na construção dos sentidos.
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Considerando a densidade lexical dos universos especializados, em que a carga de
sentidos novos supera a capacidade do receptor de processá-los, o domínio de amplo
vocabulário cumpre papel essencial entre as habilidades do leitor proficiente. A escola
deve, portanto, organizar situações didáticas para que o aluno possa aprender novas palavras
e empregá-las com propriedade.

Do que se veio afirmando, é possível depreender um princípio orientador: não são
apenas as palavras difíceis que precisam ser objeto de estudo; a formação de glossários é,
apenas, uma das tarefas. É preciso entender, por um lado, que, ainda que se trate a palavra
como unidade, muitas vezes ela é um conjunto de unidades menores (radicais, afixos,
desinências) que concorrem para a constituição do sentido. E, por outro, que, dificilmente,
podemos dizer o que uma palavra significa, tomando-a isoladamente: o sentido, em geral,
decorre da articulação da palavra com outras na frase e, por vezes, na relação com o exterior
lingüístico, em função do contexto situacional.

A seguir são indicadas atividades que podem orientar o aluno na construção de relações
lexicais, de modo a, progressivamente, construir um conjunto de estratégias de manipulação
e processamento das palavras:

� explorar ativamente um corpus que apresente palavras que
tenham o mesmo afixo ou desinência, para determinar o
significado de unidades inferiores à palavra;

� aplicar os mecanismos de derivação e construir famílias de
palavras;

� apresentar textos lacunados para, por meio das propriedades
semânticas e das restrições selecionais, explicitar a natureza
do termo ausente;

� apresentar um conjunto de hipônimos e pedir ao aluno para
apresentar o hiperônimo correspondente;

� apresentar um conjunto de palavras em que uma não é
hipônimo e pedir que o aluno a exclua, explicitando suas razões;

� inventariar as palavras de determinado campo semântico,
presentes em determinado texto, e analisar os efeitos de sentido
obtidos com o emprego;

� inventariar as palavras de determinada variedade ou registro,
presentes em um texto, e analisar os efeitos obtidos com o
emprego;

� identificar, em textos, palavras ou expressões que instalam
pressuposições e subentendidos e analisar as implicações
discursivas;



85

� identificar e analisar a funcionalidade de empregos figurados
de palavras ou expressões;

� identificar os termos-chave de um texto, vinculando-os a redes
semânticas que permitam a produção de esquemas e de
resumos.

Todos esses procedimentos precisam ser incorporados à produção textual.
A elaboração de paráfrases e de resumos permite a criação de boas oportunidades para a
discussão a respeito das escolhas lexicais e de suas implicações semântico-discursivas.
Indiscutivelmente, a prática de refacção mobiliza intenso trabalho com essas questões.
Não se trata de estimular o uso de palavras difíceis ou raras, mas de apreciar as escolhas em
função da situação interlocutiva e dos efeitos de sentido que se quer produzir.

Ortografia

Infelizmente, a ortografia ainda vem sendo tratada, na maioria das escolas do ensino
fundamental, por meio de atividades de identificação, correção de palavra errada, seguidas
de cópia e de enfadonhos exercícios de preenchimento de lacunas.

Entretanto, é possível desenvolver um trabalho que permita ao aluno descobrir o
funcionamento do sistema grafo-fonêmico da língua e as convenções ortográficas, analisando
as relações entre a fala e a escrita, as restrições que o contexto impõe ao emprego das
letras, os aspectos morfossintáticos, tratando a ortografia como porta de entrada para uma
reflexão a respeito da língua, particularmente, da modalidade escrita.

Para que tal reflexão possa ocorrer, as estratégias de ensino devem se articular em
torno de dois eixos:

a) privilégio do que é �regular�, permitindo que, por meio da manipulação de um
conjunto de palavras, o aluno possa, agrupando-as e classificando-as, inferir as regularidades
que caracterizam o emprego de determinada letra;

b) preferência, no tratamento das ocorrências �irregulares�, dos casos de freqüência
e maior relevância temática.

O aprendizado de novas palavras, inclusive de sua forma gráfica, não se esgota nunca.
Assim, mais do que investir em ações intensivas e pontuais, é preferível optar por um
trabalho regular e freqüente, articulado à seleção lexical imposta pelo universo temático
dos textos selecionados.

Ainda que o trabalho com as formas regulares e irregulares precise ocorrer
paralelamente, pois, nos textos lidos ou produzidos, são empregados tanto o que é regular
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como o que é irregular, é importante dar ênfase à construção das regularidades. Afinal, não

se aprende a escrever as palavras uma a uma.

Portanto, ao realizar atividades de análise e reflexão sobre a língua, os alunos

necessitam:

� identificar e analisar as interferências da fala na escrita,

principalmente em contextos de sílabas que fogem ao padrão

consoante/vogal;

� explorar ativamente um corpus de palavras, para explicitar as

regularidades ortográficas no que se refere às regras contextuais;

� explorar ativamente um corpus de palavras, para descobrir as

regularidades de natureza morfossintática, que, por serem

recorrentes, apresentam alto grau de generalização. Ao invés

de sobrecarregar o aluno com pesada metalinguagem (radical,

vogal temática, desinências, afixos), deve-se insistir no uso do

paradigma morfossintático para a construção de regularidades

ortográficas;

� apoiar-se no conhecimento morfológico para resolver questões

de natureza ortográfica;

� analisar as restrições impostas pelo contexto e, em caso de

dúvida entre as possibilidades de preenchimento, adotar

procedimentos de consulta.

Para descobrir tais regularidades, é preciso deslocar-se do texto, pois é muito difícil

construir um inventário significativo de palavras a partir do léxico de um texto em particular

e, ainda que fosse possível, o objetivo da proposta não é o funcionamento do léxico no

texto, mas a própria composição gráfica ou morfossintática da palavra.

É sabido que:

a) a verbalização da regra não assegura o emprego correto de palavras a ela relacionadas

em textos produzidos;

b) o bom desempenho em exercícios especialmente elaborados para tratar de questões

ortográficas também não é garantia de emprego correto em textos produzidos.

Assim, a construção de regras ou as atividades preparadas para que o aluno possa se

apropriar das regularidades descobertas não têm um fim em si mesmas. Se o objetivo é

que os alunos escrevam com correção nos textos que produzem, é preciso reintroduzir as

competências desenvolvidas no texto.
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ORGANIZAÇÕES DIDÁTICAS ESPECIAIS

Projetos

A característica básica de um projeto é que ele tem um objetivo compartilhado por
todos os envolvidos, que se expressa num produto final em função do qual todos trabalham
e que terá, necessariamente, destinação, divulgação e circulação social internamente na
escola ou fora dela. Além disso, os projetos permitem dispor do tempo de forma flexível,
pois o tempo tem o tamanho necessário para conquistar o objetivo: pode ser de alguns
dias ou de alguns meses. Quando são de longa duração, têm a vantagem adicional de
permitir que os alunos se envolvam no planejamento das atividades, aprendendo a con-
trolar o tempo, dividir e redimensionar as tarefas, avaliar os resultados em função do plano
inicial.

Os projetos favorecem, assim, o necessário compromisso do aluno com sua própria
aprendizagem, pois contribuem muito mais para o engajamento do aluno nas tarefas como
um todo, do que quando essas são definidas apenas pelo professor.

São situações em que as atividades de escuta, leitura e produção de textos orais e
escritos, bem como as de análise lingüística se inter-relacionam de forma contextualizada,
pois quase sempre envolvem tarefas que articulam essas diferentes práticas, nas quais faz
sentido, por exemplo, ler para escrever, escrever para ler, decorar para representar ou recitar,
escrever para não esquecer, ler em voz alta, falar para analisar depois etc.

Alguns exemplos de projetos: produção de fita cassete de contos ou poemas lidos
para a biblioteca escolar ou para outras instituições; produção de vídeos (ou fitas cassete)
de curiosidades gerais sobre assuntos estudados ou de interesse; promoção de eventos de
leitura numa feira cultural ou exposição de trabalhos, coletânea de textos de um mesmo
gênero (poemas, contos), livro sobre um tema pesquisado, revista sobre vários temas
estudados, mural, jornal, folheto informativo etc.

Além de oferecerem condições reais para a escuta, leitura e produção de textos orais
e escritos, os projetos carregam exigências de grande valor pedagógico, pois:

� criam a necessidade de ler e analisar grande variedade de textos
e suportes do tipo que se vai produzir: como se organizam, que
características possuem ou quais têm mais qualidade. Trata-se
de uma atividade de reflexão sobre aspectos próprios do gênero
que será produzido e de suas relações com o suporte;

� permitem que o aluno aprenda a produzir textos escritos mais
adequados às condições de produção, pelo exercício que o
aluno-escritor realiza para ajustar o texto à imagem que faz do
leitor fisicamente ausente;
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� colocam de maneira mais acentuada a necessidade de refacção
e de cuidado com o trabalho, pois, quando há leitores de fato
para a escrita dos alunos, a legibilidade passa a ser objetivo
deles também, e não só do professor;

� permitem interseção entre conteúdos de diferentes áreas e/ou
entre estes e o tratamento dos temas transversais nessas áreas.

Módulos didáticos

Módulos didáticos são seqüências de atividades e exercícios, organizados de maneira
gradual para permitir que os alunos possam, progressivamente, apropriar-se das
características discursivas e lingüísticas dos gêneros estudados, ao produzir seus próprios
textos.

O planejamento dos módulos didáticos parte do diagnóstico das capacidades iniciais
dos alunos, permitindo identificar quais instrumentos de ensino podem promover a
aprendizagem e a superação dos problemas apresentados. Assim, a organização de
seqüências didáticas exige:

� elaborar atividades sobre aspectos discursivos e lingüísticos do
gênero priorizado, em função das necessidades apresentadas
pelos alunos;

� programar as atividades em módulos que explorem cada um
dos aspectos do conteúdo a serem trabalhados, procurando
reduzir parte de sua complexidade a cada fase, considerando
as possibilidades de aprendizagem dos alunos;

� deixar claro para os alunos as finalidades das atividades
propostas;

� distribuir as atividades de ensino num tempo que possibilite a
aprendizagem;

� planejar atividades em duplas ou em pequenos grupos, para
permitir que a troca entre os alunos facilite a apropriação dos
conteúdos;

� interagir com os alunos para ajudá-los a superar dificuldades;

� elaborar com os alunos instrumentos de registro e síntese dos
conteúdos aprendidos, que se constituirão em referências para
produções futuras;

� avaliar as transformações produzidas.
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Tecnologias da informação e
Língua Portuguesa25

A afirmação de que a imagem substituiria a escrita é quase lugar-comum. Desde a
existência da televisão, afirma-se que o número de leitores diminui, à medida que aumenta
o de espectadores. Recentemente, o desenvolvimento tecnológico, que tornou possível
aproximar os lugares mais distantes com o simples apertar de um botão, produziu a impressão
de que a leitura e a escrita estavam com os dias contados.

A análise mais rigorosa da questão, na realidade atual, não coincide com tais previsões,
pois a leitura e a escrita continuam muito presentes na sociedade e, em particular, no
âmbito do trabalho. Porém, não há como negar que as novas tecnologias da informação
cumprem cada vez mais o papel de mediar o que acontece no mundo, �editando� a realidade.

A presença crescente dos meios de comunicação na vida cotidiana coloca, para a
sociedade em geral e para a escola em particular, a tarefa de educar crianças e jovens para
a recepção dos meios. Para o desenvolvimento de uma ação mais efetiva, é preciso ultrapassar
alguns estereótipos e considerar que:

� a relação dos receptores com os meios não é unilateral, mas
mediada pela inserção social do sujeito e por suas estruturas
cognitivas;

� a recepção é um processo, não é o ato de usar um meio. Inicia-
se antes dele, com as expectativas do sujeito, e segue-se a ele,
pois incorpora os comentários e discussões a respeito do que
foi visto;

� o significado de um meio não é único, é produzido pelos
diversos receptores.

Não se trata, porém, de tomar os meios como eventuais recursos didáticos para o
trabalho pedagógico, mas de considerar as práticas sociais nas quais estejam inseridos para:

� conhecer a linguagem videotecnológica própria desse meio;

� analisar criticamente os conteúdos das mensagens,
identificando valores e conotações que veiculam;

� fortalecer a capacidade crítica dos receptores, avaliando as
mensagens;

� produzir mensagens próprias, interagindo com os meios.

25 Para aprofundamento do assunto, sugere-se a leitura da quinta parte da Introdução aos Parâmetros Curriculares
Nacionais.
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O COMPUTADOR

O processador de textos

Eliminar, alterar, deslocar palavras, expressões e trechos são tarefas que marcam as
sucessivas rescrituras a que um texto é submetido até a versão final. Tais tarefas encontram
maior flexibilidade com o uso dos processadores de texto. Retirando de tais tarefas o peso
das sucessivas refacções, o usuário pode concentrar-se na produção mais elaborada do texto
de maneira a atender a seus objetivos, sem o ônus de copiar inúmeras vezes as passagens
que deseja manter.

O uso do corretor ortográfico durante o processo de revisão não libera, como se poderia
imaginar, o usuário das tarefas de pensar acerca das questões ortográficas. Da simples
identificação de caracteres incorretos, à decisão de incluir termos não pertencentes ao
inventário disponível, cabe ao usuário realizar a escolha, confrontando sua forma com a
opção sugerida pelo equipamento. É importante considerar ainda que há uma série de
aspectos da chamada revisão das convenções da escrita que escapam da identificação:
problemas envolvendo a segmentação de palavras cujo resultado produza outras palavras
possíveis na língua, por exemplo �com seguiu� (para conseguiu); aspectos relativos à
concordância e regência, ao emprego da pontuação que não dispensam a ação atenta do
sujeito.

Além disso, tais aplicativos possibilitam a obtenção de um layout bastante próximo
daquele usado nos textos impressos de circulação social, pois permitem a seleção da fonte,
dos caracteres, a distribuição do texto em colunas, a inclusão de gráficos e tabelas, a inserção
de figuras, moldura etc. Isso torna possível a publicação de jornais, revistas, folhetos
utilizando-se a editoração eletrônica. Produtos mais bem acabados são, sem dúvida, fonte
de satisfação para seus produtores.

Um outro aspecto interessante é a possibilidade de, estando conectado com alguma
rede, poder destinar os textos produzidos a leitores reais, ou interagir com outros colegas,
também via rede, ampliando as possibilidades de interlocução por meio da escrita e
permitindo acesso on line ao conhecimento enciclopédico acumulado pela humanidade.

Há uma série de softwares disponíveis no mercado, produzidos com a finalidade de
trabalhar aspectos específicos de Língua Portuguesa. Como qualquer recurso didático,
devem ser analisados com cuidado e selecionados em função das necessidades colocadas
pelas situações de ensino e de aprendizagem.

CD-ROM, multimídia e hipertexto

Por combinarem diferentes linguagens e atividades multidisciplinares, favorecem a
construção de uma representação não-linear do conhecimento, permitindo que cada um,
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segundo seu ritmo e interesse, possa dirigir sua aprendizagem: buscando informação

complementar, selecionando em um texto uma ligação com outro documento, por uma

palavra ou expressão ressaltada; buscando representações em outras linguagens � imagem,

som, animação � com as quais pode interagir na construção de uma representação mais

realista.

É importante, ainda, no trabalho escolar, analisar criticamente a sedução do meio.

Uma das possibilidades é a produção de CD-ROMs pelos próprios alunos, que permite

revelar e compreender a funcionalidade de elementos presentes na dinâmica do suporte

para a representação do real: articulação entre a linearidade do texto verbal e a possibilidade

de abrir janelas, possibilidade de introduzir informações suplementares em outras linguagens

(preparação de imagens, de sons, de animação) etc.

O RÁDIO

O rádio, o mais abrangente veículo de comunicação presente no cotidiano, abre

diversas possibilidades para o trabalho com os sons e a palavra falada em Língua Portuguesa:

� estudando a programação das emissoras (AM/FM) e as marcas

que caracterizam a fala dos diversos apresentadores e disc-

jóqueis, por meio de gravações e transcrições;

� analisando o radiojornalismo e confrontando-o com outras

mídias;

� produzindo programas radiofônicos com os alunos � a Rádio

Recreio.

A TELEVISÃO

Além das possibilidades de trabalho com a programação, associadas ao videocassete

gravando ou reproduzindo um programa específico, a TV pode introduzir ou complementar

os conteúdos trabalhados por meio do substrato educativo-cultural da programação, como

também abrir espaço para discutir temas que o veículo projeta para a sociedade,

desenvolvendo a construção de valores que permitam recepção mais crítica.

Algumas propostas para discutir o veículo:

� análise das transformações sofridas por uma obra literária ao

ser adaptada para a TV;
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� análise das transformações sofridas por um filme produzido
para o cinema, ao ser transmitido na TV;

� identificação de relações de imitação-interpretação-adulteração
da realidade;

� análise da recepção e efeitos produzidos no receptor.

O VÍDEO

Partindo do que toca os sentidos, a linguagem da TV e vídeo responde à sensibilidade

dos jovens. Projetando outras realidades, outros tempos e espaços, no vídeo interagem

superpostas diversas linguagens: a visual, a falada, a sonora e até a escrita, principalmente

na legenda de filmes e nas traduções de entrevistas.

O vídeo possibilita desenvolver múltiplas atitudes receptivas, pois permite que se

interrompa a projeção para fazer um comentário; que se volte a fita, após a projeção, para

rever cenas importantes ou difíceis; que se passe quadro a quadro imagens significativas;

que se exiba a fita outras vezes para apreciar aspectos relacionados à trilha sonora, efeitos

visuais, diálogos etc.

Pode ser usado de muitas formas em sala de aula:

� como ponto de partida para a introdução de um tema;

� como exemplo de aspectos relacionados ao assunto discutido

em classe;

� para registro e documentação de projetos desenvolvidos;

� para que os alunos realizem produções em vídeo: encenações,

programas informativos, entrevistas;

� como avaliação, permitindo o exame de exposições orais;

� como suporte da televisão e do cinema:

* gravando programas para utilização em classe;

* exibindo filmes de longa-metragem e documentários

relacionados a aspectos do trabalho desenvolvido;

* exibindo filmes baseados em obras literárias lidas para

comparação das diferentes linguagens.
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Ensino, aprendizagem e avaliação

A AVALIAÇÃO NA PRÁTICA EDUCATIVA

A avaliação deve ser compreendida como conjunto de ações organizadas com a
finalidade de obter informações sobre o que o aluno aprendeu, de que forma e em quais
condições. Para tanto, é preciso elaborar um conjunto de procedimentos investigativos
que possibilitem o ajuste e a orientação da intervenção pedagógica para tornar possível o
ensino e a aprendizagem de melhor qualidade.

Deve funcionar, por um lado, como instrumento que possibilite ao professor analisar
criticamente sua prática educativa; e, por outro, como instrumento que apresente ao aluno
a possibilidade de saber sobre seus avanços, dificuldades e possibilidades. Nesse sentido,
deve ocorrer durante todo o processo de ensino e aprendizagem, e não apenas em momentos
específicos caracterizados como fechamento de grandes etapas de trabalho.

A avaliação deve ser compreendida como constitutiva da prática educativa, dado
que é a análise das informações obtidas ao longo do processo de aprendizagem � o que os
alunos sabem e como � que possibilita ao professor a organização de sua ação de maneira
adequada e com melhor qualidade.

Por caracterizar-se como uma resposta à compreensão que o aluno tem sobre os
aspectos do conhecimento a serem trabalhados, é, também, responsiva, atuando como
elemento balizador das pautas interacionais e das intervenções pedagógicas, sendo
dialeticamente constitutiva dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem.

A avaliação precisa acontecer num contexto em que seja possibilitada ao aluno a
reflexão tanto sobre os conhecimentos construídos � o que sabe �, quanto sobre os processos
pelos quais isso ocorreu � como conseguiu aprender. Ao identificar o que sabe, o aluno tem
a possibilidade de delimitar o que precisa, ainda, aprender. Ao reconhecer como conseguiu
aprender, o aluno tem a possibilidade de descobrir que podem existir outros modos de
aprender, conhecer e de fazer. A apropriação de novos conceitos e procedimentos permite
que o aluno possa realizar as atividades propostas com maior eficiência e autonomia. Nesse
sentido, a avaliação precisa ser compreendida como reflexiva e autonomizadora.

Ao se avaliar, devem-se buscar informações não apenas referentes ao tipo de
conhecimento que o aluno construiu, mas também e, sobretudo, responder a questões
sobre por que os alunos aprenderam o que aprenderam naquela situação de aprendizagem,
como aprenderam, o que mais aprenderam e o que deixaram de aprender. Para isso, o
professor precisa construir formas de registro qualitativamente diferentes das que têm
sido utilizadas tradicionalmente pela escola, para obter informações relevantes para a
organização da ação pedagógica.

É necessário, também, que o aluno seja informado de maneira qualitativamente
diferente das já usuais sobre o que precisa aprender, o que precisa saber fazer melhor.
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Assim, as anotações, correções e comentários do professor sobre as produções do aluno
devem oferecer indicações claras para que este possa efetivamente melhorar.

Além disso, para a constituição da autonomia do aluno, coloca-se a necessidade de
construção de instrumentos de auto-avaliação que lhe possibilitem a tomada de consciência
sobre o que sabe, o que deve aprender, o que precisa saber fazer melhor e que favoreçam
maior controle da atividade, a partir da auto-análise de seu desempenho.

A avaliação não é, portanto, unilateral ou monológica, mas dialógica. Deve realizar-
se num espaço em que sejam considerados aquele que ensina, aquele que aprende e a
relação intrínseca que se estabelece entre todos os participantes do processo de aprendizado.
Portanto, não se aplica apenas ao aluno, considerando unicamente as expectativas de
aprendizagem, mas aplica-se às condições oferecidas para que isso ocorra: avaliar a
aprendizagem implica avaliar também o ensino oferecido.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os objetivos do ensino balizam a avaliação. São eles que permitem a elaboração de
critérios para avaliar a aprendizagem dos conteúdos. Critérios claramente definidos e
compartilhados permitem tanto ao professor tornar sua prática mais eficiente pela
possibilidade de obter indicadores mais confiáveis sobre o processo de aprendizagem quanto
permitem aos alunos centrar sua atenção nos aspectos focalizados, o que, em geral, confere
a sua produção melhor qualidade.

Neste documento, serão apresentados critérios que têm como referência os
objetivos especificados para o terceiro e quarto ciclos e representam as aprendizagens
imprescindíveis ao final desse período, possíveis e desejáveis à imensa maioria dos alunos
submetidos a um ensino como o proposto. Não são, portanto, coincidentes com todas as
expectativas de aprendizagem. Estas estão expressas nos objetivos, cuja função é orientar
o ensino.

Os critérios de avaliação referem-se ao que é necessário aprender, enquanto os
objetivos, ao que é possível aprender. Os critérios não podem, de forma alguma, ser tomados
como objetivos, pois isso representaria injustificável rebaixamento da oferta de ensino
e, conseqüentemente, a não garantia da conquista das aprendizagens consideradas
essenciais.

Para avaliar, segundo os critérios estabelecidos, é necessário considerar indicadores
bastante precisos que sirvam para identificar, de fato, as aprendizagens realizadas. No
entanto, é importante não perder de vista que um progresso relacionado a um critério
específico pode manifestar-se de diferentes formas, em diferentes alunos, e que uma mesma
ação pode, para um aluno, indicar avanço em relação a um critério estabelecido e, para
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outro, não. Por isso, além de necessitarem de indicadores precisos, os critérios de avaliação
devem ser tomados em seu conjunto, considerados de forma contextual e analisados à luz
dos objetivos que realmente orientaram o ensino oferecido aos alunos.

É nesse contexto, portanto, que os critérios de avaliação devem ser compreendidos:
por um lado, como aprendizagens indispensáveis ao final de um período. Por outro, como
referências que permitem � se comparados aos objetivos do ensino e ao conhecimento
prévio com que o aluno iniciou a aprendizagem � a análise de seus avanços ao longo do
processo, considerando que as manifestações desses avanços não são lineares, nem idênticas,
em diferentes sujeitos.

Finalmente, é necessário considerar que os critérios indicados neste documento são
adequados e úteis para avaliar a aprendizagem de alunos submetidos a práticas educativas
orientadas pelos princípios teóricos e metodológicos aqui especificados. A adoção destes
critérios pressupõe a adoção também dos objetivos propostos nos Parâmetros Curriculares
Nacionais e, às adaptações dos objetivos que cada equipe escolar julgar necessárias, precisam
corresponder adaptações dos critérios.

DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

� Demonstrar compreensão de textos orais, nos gêneros
previstos para o ciclo, por meio de retomada dos tópicos
do texto.

Espera-se que o aluno realize, oralmente ou por escrito, retomadas de textos ouvidos
(resumo, por exemplo), de forma que sejam preservadas as idéias principais. Nesse processo,
devem ser considerados possíveis efeitos de sentido produzidos por elementos não-verbais
e que sejam utilizados como apoio, quando for o caso, registros escritos realizados durante
a escuta.

� Atribuir sentido a textos orais e escritos, posicionando-se
criticamente diante deles.

Espera-se que o aluno, a partir da identificação do ponto de vista que determina o
tratamento dado ao conteúdo, possa confrontar o texto lido com outros textos e opiniões,
posicionando-se criticamente diante dele.

� Ler de maneira independente textos com os quais tenha
construído familiaridade.
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Espera-se que o aluno leia, sem que precise da ajuda de terceiros, textos que
demandem conhecimentos familiares, tanto no que se refere ao gênero quanto ao tema
abordado.

� Compreender textos a partir do estabelecimento de
relações entre diversos segmentos do próprio texto e entre
o texto e outros diretamente implicados por ele.

Espera-se que o aluno, no processo de leitura, consiga articular informações presentes
nos diferentes segmentos de um texto e estabeleça relações entre o texto e outros aos
quais esse primeiro possa se referir, mesmo que indiretamente, ainda que a partir de
informações oferecidas pelo professor.

� Selecionar procedimentos de leitura adequados a
diferentes objetivos e interesses (estudo, formação pessoal,
entretenimento, realização de tarefa) e a características
do gênero e suporte.

Espera-se que o aluno seja capaz de ajustar sua leitura a diferentes objetivos utilizando
os procedimentos adequados � leitura extensiva, inspecional, tópica, de revisão, item a
item �, consideradas as especificidades do gênero no qual o texto se organiza e do suporte.

� Coordenar estratégias de leitura não-lineares utilizando
procedimentos adequados para resolver dúvidas na
compreensão e articulando informações textuais com
conhecimentos prévios.

Espera-se que o aluno, ao realizar uma leitura, utilize coordenadamente
procedimentos necessários para a compreensão do texto. Assim, se realizou uma antecipação
ou inferência, é necessário que busque no texto pistas que confirmem ou não a antecipação
ou inferência realizada. Da mesma forma, espera-se que o aluno, a partir da articulação
entre seus conhecimentos prévios e as informações textuais, deduza do texto informações
implícitas.

� Produzir textos orais nos gêneros previstos para o ciclo,
considerando as especificidades das condições de
produção.

Espera-se que o aluno produza textos orais, planejando-os previamente em função
dos objetivos estabelecidos, com apoio da linguagem escrita e de recursos gráficos, quando
for o caso. Nesse processo, espera-se que sejam considerados os seguintes aspectos: as
especificidades do gênero, os papéis assumidos pelos interlocutores na situação
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comunicativa, possíveis efeitos de sentido produzidos por elementos não-verbais, a utili-
zação da variedade lingüística adequada. Espera-se, ainda, que o aluno consiga moni-
torar seu desempenho durante o processo de produção, em função da reação dos
interlocutores.

� Redigir textos na modalidade escrita nos gêneros previstos
para o ciclo, considerando as especificidades das condições
de produção.

Espera-se que o aluno produza textos considerando as finalidades estabelecidas, as
especificidades do gênero e do suporte, os papéis assumidos pelos interlocutores, os
conhecimentos presumidos do interlocutor, bem como as restrições impostas pelos lugares
de circulação previstos para o texto.

� Escrever textos coerentes e coesos, observando as
restrições impostas pelo gênero.

Espera-se que o aluno produza textos, procurando garantir: a relevância das
informações em relação ao tema e aos propósitos do texto; a continuidade temática; a
explicitação de dados ou premissas indispensáveis à interpretação; a explicitação de relações
entre expressões pela utilização de recursos lingüísticos apropriados (retomadas, anáforas,
conectivos). Espera-se, também, que o aluno saiba avaliar a pertinência da utilização de
recursos que não sejam próprios da modalidade escrita da linguagem, analisando possíveis
efeitos de sentido produzidos por esses recursos.

� Redigir textos utilizando alguns recursos próprios do
padrão escrito relativos à paragrafação, pontuação e
outros sinais gráficos, em função do projeto textual.

Espera-se que o aluno, ao redigir textos, coerentemente com o projeto textual em
desenvolvimento, saiba organizá-los em parágrafos, estruturando adequadamente os
períodos e utilizando recursos do sistema de pontuação e outros sinais gráficos.

� Escrever textos sabendo utilizar os padrões da escrita,
observando regularidades lingüísticas e ortográficas.

Espera-se que o aluno empregue adequadamente os tempos verbais em função de
seqüências textuais; que estabeleça as relações lógico-temporais, utilizando adequadamente
os conectivos; e que faça a concordância verbal e nominal, inclusive em casos em que haja
inversão sintática ou distanciamento entre sujeito e verbo, desconsiderando-se os casos de
concordância especial. Espera-se que o aluno produza textos ortograficamente corretos,
considerando casos não regulares apenas em palavras de freqüência alta, sabendo utilizar o
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dicionário e outras fontes impressas para resolver as dúvidas relacionadas às demais
irregularidades.

� Revisar os próprios textos com o objetivo de aprimorá-
los.

Espera-se que o aluno, tanto durante a produção dos textos quanto após terminá-los,
analise-os e revise-os em função dos objetivos estabelecidos, da intenção comunicativa, e
do leitor a que se destina, redigindo tantas versões quantas forem necessárias para considerar
o texto bem escrito. Espera-se que, nesse processo, o aluno incorpore os conhecimentos
discutidos e produzidos na prática de análise lingüística.

� Utilizar os conceitos e procedimentos constituídos na
prática de análise lingüística.

Espera-se que o aluno opere com os procedimentos metodológicos empregados na
análise dos fatos da linguagem (elaboração de inventário, classificação, comparação,
levantamento de regularidades, organização de registro), bem como utilize os conceitos
referentes à delimitação e identificação de unidades, à compreensão das relações
estabelecidas entre as unidades e às funções discursivas associadas a elas no contexto,
empregando uma metalinguagem quando esta se revelar funcional.
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AO PROFESSOR

O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades
amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta para a necessidade de se
construir uma escola voltada para a formação de cidadãos. Vivemos numa era marcada pela
competição e pela excelência, onde progressos científicos e avanços tecnológicos definem
exigências novas para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho. Tal demanda impõe
uma revisão dos currículos, que orientam o trabalho cotidianamente realizado pelos
professores e especialistas em educação do nosso país.

Assim, é com imensa satisfação que entregamos aos professores das séries finais do
ensino fundamental os Parâmetros Curriculares Nacionais, com a intenção de ampliar
e aprofundar um debate educacional que envolva escolas, pais, governos e sociedade e dê
origem a uma transformação positiva no sistema educativo brasileiro.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de um
lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro,
considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo
em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições, nas escolas, que
permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados
e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania.

Os documentos apresentados são o resultado de um longo trabalho que contou com
a participação de muitos educadores brasileiros e têm a marca de suas experiências e de
seus estudos, permitindo assim que fossem produzidos no contexto das discussões
pedagógicas atuais. Inicialmente foram elaborados documentos, em versões preliminares,
para serem analisados e debatidos por professores que atuam em diferentes graus de ensino,
por especialistas da educação e de outras áreas, além de instituições governamentais e
não-governamentais. As críticas e sugestões apresentadas contribuíram para a elaboração
da atual versão, que deverá ser revista periodicamente, com base no acompanhamento e
na avaliação de sua implementação.

Esperamos que os Parâmetros sirvam de apoio às discussões e ao desenvolvimento
do projeto educativo de sua escola, à reflexão sobre a prática pedagógica, ao planejamento
de suas aulas, à análise e seleção de materiais didáticos e de recursos tecnológicos e, em
especial, que possam contribuir para sua formação e atualização profissional.

Paulo Renato Souza
Ministro da Educação e do Desporto
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OBJETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental
que os alunos sejam capazes de:

� compreender a cidadania como participação social e política,
assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e
sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade,
cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e
exigindo para si o mesmo respeito;

� posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma
de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;

� conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões
sociais, materiais e culturais como meio para construir
progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o
sentimento de pertinência ao país;

� conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 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 ou outras características individuais e sociais;

� perceber-se integrante, dependente e agente transformador
do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre
eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio
ambiente;

� desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o
sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física,
cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção
social, para agir com perseverança na busca de conhecimento
e no exercício da cidadania;

� conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando
hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade
de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde
e à saúde coletiva;

� utilizar as diferentes linguagens � verbal, musical, matemática,
gráfica, plástica e corporal � como meio para produzir,
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expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das
produções culturais, em contextos públicos e privados,
atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação;

� saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos;

� questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de
resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a
criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica,
selecionando procedimentos e verificando sua adequação.
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APRESENTAÇÃO

A aprendizagem de Língua Estrangeira é uma possibilidade de aumentar a
autopercepção do aluno como ser humano e como cidadão. Por esse motivo, ela deve centrar-
se no engajamento discursivo do aprendiz, ou seja, em sua capacidade de se engajar e
engajar outros no discurso de modo a poder agir no mundo social.

Para que isso seja possível, é fundamental que o ensino de Língua Estrangeira seja
balizado pela função social desse conhecimento na sociedade brasileira. Tal função está,
principalmente, relacionada ao uso que se faz de Língua Estrangeira via leitura, embora se
possa também considerar outras habilidades comunicativas em função da especificidade
de algumas línguas estrangeiras e das condições existentes no contexto escolar. Além disso,
em uma política de pluralismo lingüístico, condições pragmáticas apontam a necessidade
de considerar três fatores para orientar a inclusão de uma determinada língua estrangeira
no currículo: fatores relativos à história, às comunidades locais e à tradição.

Duas questões teóricas ancoram os parâmetros de Língua Estrangeira: uma visão
sociointeracional da linguagem e da aprendizagem. O enfoque sociointeracional da
linguagem indica que, ao se engajarem no discurso, as pessoas consideram aqueles a quem
se dirigem ou quem se dirigiu a elas na construção social do significado. É determinante
nesse processo o posicionamento das pessoas na instituição, na cultura e na história. Para
que essa natureza sociointeracional seja possível, o aprendiz utiliza conhecimentos
sistêmicos, de mundo e sobre a organização textual, além de ter de aprender como usá-los
na construção social do significado via Língua Estrangeira. A consciência desses
conhecimentos e a de seus usos são essenciais na aprendizagem, posto que focaliza aspectos
metacognitivos e desenvolve a consciência crítica do aprendiz no que se refere a como a
linguagem é usada no mundo social, como reflexo de crenças, valores e projetos políticos.

No que se refere à visão sociointeracional da aprendizagem, pode-se dizer que é
compreendida como uma forma de se estar no mundo com alguém e é, igualmente, situada
na instituição, na cultura e na história. Assim, os processos cognitivos têm uma natureza
social, sendo gerados por meio da interação entre um aluno e um parceiro mais competente.
Em sala de aula, esta interação tem, em geral, caráter assimétrico, o que coloca dificuldades
específicas para a construção do conhecimento. Daí a importância de o professor aprender
a compartilhar seu poder e dar voz ao aluno de modo que este possa se constituir como
sujeito do discurso e, portanto, da aprendizagem.

Os temas centrais desta proposta são a cidadania, a consciência crítica em relação à
linguagem e os aspectos sociopolíticos da aprendizagem de Língua Estrangeira. Esses
temas se articulam com os temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais,
notadamente, na possibilidade de se usar a aprendizagem de línguas como espaço para se
compreender, na escola, as várias maneiras de se viver a experiência humana.

Secretaria de Educação Fundamental
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CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Este documento procura ser uma fonte de referência para discussões e tomada de
posição sobre ensinar e aprender Língua Estrangeira nas escolas brasileiras. Portanto, não
tem um caráter dogmático, pois isso impossibilitaria as adaptações exigidas por condições
diversas e inviabilizaria o desenvolvimento de uma prática reflexiva.

Primordialmente, objetiva-se restaurar o papel da Língua Estrangeira na formação
educacional. A aprendizagem de uma língua estrangeira, juntamente com a língua materna,
é um direito de todo cidadão, conforme expresso na Lei de Diretrizes e Bases e na
Declaração Universal dos Direitos Lingüísticos, publicada pelo Centro Internacional Escarré
para Minorias Étnicas e Nações (Ciemen) e pelo PEN-Club Internacional. Sendo assim, a
escola não pode mais se omitir em relação a essa aprendizagem.

Embora seu conhecimento seja altamente prestigiado na sociedade, as línguas
estrangeiras, como disciplinas, se encontram deslocadas da escola. A proliferação de cursos
particulares é evidência clara para tal afirmação. Seu ensino, como o de outras disciplinas,
é função da escola, e é lá que deve ocorrer.

As oportunidades de aprender línguas nos Centros de Línguas das redes oficiais,
existentes em algumas partes do Brasil, são entendidas como suplementares à oferta de
Língua Estrangeira dentro do currículo, no sentido de que outras línguas, além daquela
incluída na rede escolar, possam ser também aprendidas.

O distanciamento proporcionado pelo envolvimento do aluno no uso de uma língua
diferente o ajuda a aumentar sua autopercepção como ser humano e cidadão. Ao entender
o outro e sua alteridade1 , pela aprendizagem de uma língua estrangeira, ele aprende mais
sobre si mesmo e sobre um mundo plural, marcado por valores culturais diferentes e
maneiras diversas de organização política e social.

A aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir ao aluno seu engajamento
discursivo, ou seja, a capacidade de se envolver e envolver outros no discurso. Isso pode
ser viabilizado em sala de aula por meio de atividades pedagógicas centradas na constituição
do aluno como ser discursivo, ou seja, sua construção como sujeito do discurso2  via Língua
Estrangeira. Essa construção passa pelo envolvimento do aluno com os processos sociais
de criar significados por intermédio da utilização de uma língua estrangeira.

Isso poderá ser feito por meio de processos de ensino e aprendizagem que envolvam
o aluno na construção de significado pelo desenvolvimento de, pelo menos, uma habilidade
comunicativa. É importante garantir ao aluno uma experiência singular de construção de

1 Por alteridade entende-se os fatores sociais que caracterizam a vida de outras pessoas em comunidades onde as
línguas estrangeiras são usadas como línguas maternas, línguas oficiais e ainda como línguas estrangeiras.
2 A construção do aluno como sujeito do discurso se relaciona ao desenvolvimento de sua capacidade de agir no
mundo por meio da palavra em língua estrangeira nas várias habilidades comunicativas.
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significado pelo domínio de uma base discursiva3, que poderá ser ampliada quando se fizer
necessário em sua vida futura ou quando as condições existentes nas escolas o permitirem.

Outro pressuposto básico para a aprendizagem de uma língua estrangeira é
a necessidade de garantir a continuidade e a sustentabilidade de seu ensino. Não
há como propiciar avanços na aprendizagem de uma língua, propondo ao aluno a
aprendizagem de espanhol na quinta série, de francês na sexta e sétima, e de inglês na
oitava série.

A justificativa social para a inclusão de Língua
Estrangeira no ensino fundamental

A inclusão de uma área no currículo deve ser determinada, entre outros fatores, pela
função que desempenha na sociedade. Em relação a uma língua estrangeira, isso requer
uma reflexão sobre o seu uso efetivo pela população. No Brasil, tomando-se como exceção
o caso do espanhol, principalmente nos contextos das fronteiras nacionais, e o de algumas
línguas nos espaços das comunidades de imigrantes (polonês, alemão, italiano etc.) e de
grupos nativos, somente uma pequena parcela da população tem a oportunidade de
usar línguas estrangeiras como instrumento de comunicação oral, dentro ou fora do país.
Mesmo nos grandes centros, o número de pessoas que utilizam o conhecimento das
habilidades orais de uma língua estrangeira em situação de trabalho é relativamente
pequeno.

Deste modo, considerar o desenvolvimento de habilidades orais como central
no ensino de Língua Estrangeira no Brasil não leva em conta o critério de relevância
social para a sua aprendizagem. Com exceção da situação específica de algumas
regiões  turísticas  ou  de  algumas  comunidades  plurilíngües,  o  uso  de  uma  língua
estrangeira parece estar, em geral, mais vinculado à leitura de literatura técnica ou
de lazer. Note-se também que os únicos exames formais em Língua Estrangeira
(vestibular e admissão a cursos de pós-graduação) requerem o domínio da habilidade
de leitura. Portanto, a leitura atende, por um lado, às necessidades da educação
formal, e, por outro, é a habilidade que o aluno pode usar em seu contexto social imediato.
Além disso, a aprendizagem de leitura em Língua Estrangeira pode ajudar o
desenvolvimento integral do letramento do aluno. A leitura tem função primordial na escola
e aprender a ler em outra língua pode colaborar no desempenho do aluno como leitor em
sua língua materna.

3 Entende-se por base discursiva o domínio da capacidade que possibilita as pessoas se comunicarem umas com as
outras por meio do texto escrito ou oral.
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Deve-se considerar também o fato de que as condições na sala de aula da
maioria das escolas brasileiras (carga horária reduzida, classes superlotadas, pouco
domínio das habilidades orais por parte da maioria dos professores, material didático
reduzido a giz e livro didático etc.) podem inviabilizar o ensino das quatro habilidades
comunicativas. Assim, o foco na leitura pode ser justificado pela função social das línguas
estrangeiras no país e também pelos objetivos realizáveis tendo em vista as condições
existentes.

Isso não quer dizer, contudo, que dependendo dessas condições, os objetivos não
possam incluir outras habilidades, tais como compreensão oral e produção oral e escrita.
Importa, sobretudo, formular e implementar objetivos justificáveis socialmente, realizáveis
nas condições existentes na escola, e que garantam o engajamento discursivo por meio de
uma língua estrangeira. Portanto, o foco na leitura não é interpretado aqui como alternativa
mais fácil e nem deve comprometer decisões futuras de se envolver outras habilidades
comunicativas. Pode-se antever que, com o barateamento dos meios eletrônicos de
comunicação, mais escolas venham ter acesso a novas tecnologias, possibilitando o
desenvolvimento de outras habilidades comunicativas.

Vale acrescentar que a análise do quadro atual do ensino de Língua Estrangeira no
Brasil indica que a maioria das propostas para o ensino dessa disciplina reflete o interesse
pelo ensino da leitura.

OS FOCOS DO ENSINO: A METÁFORA DAS LENTES DE
UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA

Com base na função social da aprendizagem de uma língua estrangeira no Brasil e
nas condições existentes na maior parte das escolas brasileiras, o foco no que ensinar pode
ser melhor entendido ao se pensar, metaforicamente, sobre o que as lentes de uma máquina
fotográfica focalizam. O primeiro foco, por meio do uso de uma lente padrão, estaria colocado
na habilidade de leitura. A lente pode, contudo, ser trocada por uma grande-angular, na
dependência das condições em contextos de ensino específicos como também do papel
relativo que as línguas estrangeiras particulares representam na comunidade (o caso do
espanhol na situação de fronteira, por exemplo), de modo a ampliar o foco para envolver
outras habilidades comunicativas.

Esse sistema de focos para indicar o que ensinar tem por objetivo organizar uma
proposta de ensino que garanta para todos, na rede escolar, uma experiência significativa
de comunicação via Língua Estrangeira, por intermédio do uso de uma lente padrão. Isso
é o que foi chamado de engajamento discursivo por meio de leitura em língua estrangeira,
que se pauta por uma questão central neste documento: dar acesso a todos a uma educação
lingüística de qualidade.
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O foco em leitura não exclui a possibilidade de haver espaços no programa para
possibilitar a exposição do aluno à compreensão e memorização de letras de música, de
certas frases feitas (por exemplo, �Ça va?�, �How do you do?�, �Que bien!�, �Wie gehts?�,
�Va bene�), de pequenos poemas, trava-línguas e diálogos. Esses recursos são úteis para
oferecer certa consciência dos sons da língua, de seus valores estéticos e de alguns modos
de veicular algumas regras de uso da língua estrangeira (polidez, intimidade, saudações,
linguagem da sala de aula etc.). Também permitem o envolvimento com aspectos lúdicos
que a língua oral possibilita, aumentando a vinculação afetiva com a aprendizagem. É
preciso que fique claro, porém, que esses momentos não implicam engajamento no discurso
oral. Têm a função de aumentar a consciência lingüística4  do aluno, além de dar um cunho
prazeroso à aprendizagem.

CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO DE LÍNGUAS
ESTRANGEIRAS NO CURRÍCULO

Independentemente de se reconhecer a importância do aprendizado de várias línguas,
em vez de uma única, e de se pôr em prática uma política de pluralismo lingüístico5 , nem
sempre há a possibilidade de se incluir mais do que uma língua estrangeira no currículo.
Os motivos podem ir da falta de professores até a dificuldade de incluir um número elevado
de disciplinas na grade escolar. Assim, uma questão que precisa ser enfrentada é qual, ou
quais línguas estrangeiras incluir no currículo.

Pelo menos três fatores devem ser considerados:

� fatores históricos;

� fatores relativos às comunidades locais;

� fatores relativos à tradição.

Fatores históricos

Os fatores históricos estão relacionados ao papel que uma língua específica representa
em certos momentos da história da humanidade, fazendo com que sua aprendizagem adquira

4 Consciência lingüística aqui se refere à consciência da natureza da estrutura sonora das línguas estrangeiras (fonemas,
padrões entonacionais etc.) e de certas regras de uso dessas línguas em comparação com as da língua materna.
5 Por uma política de pluralismo lingüístico entende-se a aceitação da existência de línguas diferentes e a promoção
do ensino de várias línguas.
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maior relevância. A relevância é freqüentemente determinada pelo papel hegemônico dessa
língua nas trocas internacionais, gerando implicações para as trocas interacionais nos campos
da cultura, da educação, da ciência, do trabalho etc.

O caso típico é o papel representado pelo inglês, em função do poder e da influência
da economia norte-americana. Essa influência cresceu ao longo deste século, principalmente
a partir da Segunda Guerra Mundial, e atingiu seu apogeu na chamada sociedade globalizada
e de alto nível tecnológico, em que alguns indivíduos vivem neste final do século. O inglês,
hoje, é a língua mais usada no mundo dos negócios, e em alguns países, como Holanda,
Suécia e Finlândia, seu domínio é praticamente universal nas universidades. É possível
antever que, no futuro, outras línguas desempenhem esse papel.

Deve-se considerar também o papel do espanhol, cuja importância cresce em função
do aumento das trocas econômicas entre as nações que integram o Mercado das Nações do
Cone Sul (Mercosul). Esse é um fenômeno típico da história recente do Brasil, que, apesar
da proximidade geográfica com países de fala espanhola, se mantinha impermeável à
penetração do espanhol.

Fatores relativos às comunidades locais

A convivência entre comunidades locais e imigrantes ou indígenas pode ser um critério
para a inclusão de determinada língua no currículo escolar. Justifica-se pelas relações
envolvidas nessa convivência: as relações culturais, afetivas e de parentesco. Por outro
lado, em comunidades indígenas e em comunidades de surdos, nas quais a língua materna
não é o português, justifica-se o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua.

Fatores relativos à tradição

O papel que determinadas línguas estrangeiras tradicionalmente desempenham nas
relações culturais entre os países pode ser um fator a ser considerado. O francês, por exemplo,
desempenhou e desempenha importante papel do ponto de vista das trocas culturais entre
o Brasil e a França e como instrumental de acesso ao conhecimento de toda uma geração
de brasileiros.

UMA SÍNTESE DA SITUAÇÃO ATUAL DO ENSINO
DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO BRASIL

Esta síntese não representa a situação total, pela dificuldade de se obter dados
representativos da situação nacional como um todo. O quadro que se segue decorre de
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dados obtidos a partir da análise das propostas elaboradas por equipes designadas por
Secretarias Estaduais de Educação de oito estados, de quatro regiões brasileiras. No entanto,
é possível, em função do conhecimento que se tem da área, estender essas considerações
gerais à situação dominante no país.

A primeira observação a ser feita é que o ensino de Língua Estrangeira não é visto
como elemento importante na formação do aluno, como um direito que lhe deve ser
assegurado. Ao contrário, freqüentemente, essa disciplina não tem lugar privilegiado no
currículo, sendo ministrada, em algumas regiões, em apenas uma ou duas séries do ensino
fundamental. Em outras, tem o status de simples atividade, sem caráter de promoção ou
reprovação. Em alguns estados, ainda, a Língua Estrangeira é colocada fora da grade
curricular, em Centros de Línguas, fora do horário regular e fora da escola. Fora, portanto,
do contexto da educação global do aluno.

Quanto aos objetivos, a maioria das propostas priorizam o desenvolvimento da
habilidade de compreensão escrita, mas essa opção não parece decorrer de uma análise de
necessidades dos alunos, nem de uma concepção explícita da natureza da linguagem e do
processo de ensino e aprendizagem de línguas, tampouco de sua função social. Evidencia-
se a falta de clareza nas contradições entre a opção priorizada e os conteúdos e atividades
sugeridos. Essas contradições aparecem também no que diz respeito à abordagem escolhida.
A maioria das propostas situam-se na abordagem comunicativa de ensino de línguas, mas
os exercícios propostos, em geral, exploram pontos ou estruturas gramaticais
descontextualizados. A concepção de avaliação, no entanto, contempla aspectos formativos
que parecem adequados.

Todas as propostas apontam para as circunstâncias difíceis em que se dá o
ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira: falta de materiais adequados, classes
excessivamente numerosas, número reduzido de aulas por semana, tempo insuficiente
dedicado à matéria no currículo e ausência de ações formativas contínuas junto ao corpo
docente.

ASPECTOS CENTRAIS NO DOCUMENTO

Os temas centrais nesta proposta são a cidadania, a consciência crítica em relação à
linguagem e os aspectos sociopolíticos da aprendizagem de Língua Estrangeira. Eles se
articulam com os temas transversais, notadamente, pela possibilidade de se usar a
aprendizagem de línguas como espaço para se compreender, na escola, as várias maneiras
de se viver a experiência humana.

Para a viabilização desses temas no documento é essencial caracterizar duas questões
teóricas de base:
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� uma determinada visão da linguagem, isto é, sua natureza
sociointeracional;

� o processo de aprendizagem entendido como sociointeracional.

Esses dois pilares são essenciais na sustentação do processo de ensinar e aprender
línguas: uma visão teórica da linguagem e da aprendizagem.
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CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO DE ENSINO:
LÍNGUA ESTRANGEIRA

Aprender línguas significa aprender
conhecimento e seu uso

Diferentemente do que ocorre em outras disciplinas do currículo, na aprendizagem
de línguas o que se tem a aprender é também, imediatamente, o uso do conhecimento, ou
seja, o que se aprende e o seu uso devem vir juntos no processo de ensinar e aprender
línguas. Assim, caracterizar o objeto de ensino significa caracterizar os conhecimentos e os
usos que as pessoas fazem deles ao agirem na sociedade. Portanto, ao ensinar uma língua
estrangeira, é essencial uma compreensão teórica do que é a linguagem, tanto do ponto de
vista dos conhecimentos necessários para usá-la quanto em relação ao uso que fazem desses
conhecimentos para construir significados no mundo social.

A natureza sociointeracional da linguagem

O uso da linguagem (tanto verbal quanto visual) é essencialmente determinado pela
sua natureza sociointeracional, pois quem a usa considera aquele a quem se dirige ou quem
produziu um enunciado. Todo significado é dialógico, isto é, é construído pelos participantes
do discurso6 . Além disso, todo encontro interacional é crucialmente marcado pelo mundo
social que o envolve: pela instituição, pela cultura e pela história. Isso quer dizer que os
eventos interacionais não ocorrem em um vácuo social. Ao contrário, ao se envolverem em
uma interação tanto escrita quanto oral, as pessoas o fazem para agirem no mundo social
em um determinado momento e espaço, em relação a quem se dirigem ou a quem se
dirigiu a elas. É nesse sentido que a construção do significado é social. As marcas que
definem as identidades sociais (como pobres, ricos, mulheres, homens, negros, brancos,
homossexuais, heterossexuais, idosos, jovens, portadores de necessidades especiais, falantes
de variedades estigmatizadas ou não, falantes de línguas de prestígio social ou não etc.) são
intrínsecas na determinação de como as pessoas podem agir no discurso ou como os outros
podem agir em relação a elas nas várias interações orais e escritas das quais participam.
Vale dizer que o exercício do poder no discurso e o de resistência a ele são típicos dos
encontros interacionais que se vivem no dia-a-dia. Quem usa a linguagem com alguém, o
faz de algum lugar determinado social e historicamente.

Assim, os significados construídos no mundo social refletem os embates discursivos7

6 Discurso é uma concepção de linguagem como prática social por meio da qual as pessoas agem no mundo,
considerando-se as condições não só de produção como também de interpretação.
7 Embates discursivos são caracterizados pela confrontação entre discursos que veiculam percepções, crenças, visões
de mundo, ideologias diferentes etc.
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dos quais se participa com base nas posições ocupadas em certos momentos da história e
em espaços culturais e institucionais específicos. Em outras palavras, os projetos políticos,
as crenças e os valores dos participantes do discurso são intrínsecos aos processos de uso da
linguagem. Daí os movimentos de organização política de certos grupos sociais (os sem-
terra, mulheres, negros etc.) que pretendem resistir a formas de tratamento social que não
lhes garantam igualdade. É importante perceber que essas formas, por serem
construídas no discurso, podem também ser destruídas e reconstruídas em outras bases.
A consciência desses processos é o primeiro passo na construção de uma sociedade mais
igualitária.

A relação entre língua estrangeira e
língua materna na aprendizagem

O processo sociointeracional de construir conhecimento lingüístico e aprender a usá-
lo já foi percorrido pelo aluno no desafio de aprender sua língua materna. Ao chegar à
quinta série, a criança já é um falante competente de sua língua para os usos que se
apresentam nas comunidades discursivas8  imediatas das quais participa em sua socialização
em casa ou nas brincadeiras com os amigos fora de casa, e em outras comunidades
discursivas. Essas outras comunidades podem exigir a aprendizagem de uma variedade da
língua materna ou de padrões interacionais diferentes dos que teve acesso em casa (por
exemplo, modos de interagir com outra pessoa em sala de aula).

Neste percurso, o aluno já aprendeu usos da linguagem com os quais pode não ter se
familiarizado em casa (por exemplo, na leitura e na produção de um texto escrito), tendo
também interiorizado sua natureza sociointeracional (por exemplo, ao aprender a considerar
as marcas das identidades sociais � idade, gênero etc. � daqueles com quem fala em
contextos sociais específicos) e começado a construir conhecimento de natureza
metalingüística nas aulas de língua materna. Isso lhe possibilita pensar, falar, ler e escrever
sobre sua própria língua. Enfim, o aluno já sabe muito sobre sua língua materna e sobre
como usá-la, ou seja, sabe muito sobre linguagem.

Em linhas gerais, o que a aprendizagem de uma Língua Estrangeira vai fazer
é:

� aumentar o conhecimento sobre linguagem que o aluno
construiu sobre sua língua materna, por meio de comparações
com a língua estrangeira em vários níveis;

8 Comunidades discursivas são os espaços sociais (lar, escola, clube etc.) orientados por práticas sociais específicas de
construção de significado dos quais se participa.
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� possibilitar que o aluno, ao se envolver nos processos de
construir significados nessa língua, se constitua em um ser
discursivo no uso de uma língua estrangeira.

Os conhecimentos sistêmico, de mundo e
da organização textual

Para que o processo de construção de significados de natureza sociointeracional seja
possível, as pessoas utilizam três tipos de conhecimento: conhecimento sistêmico,
conhecimento de mundo e conhecimento da organização dos textos. Esses conhecimentos
compõem a competência comunicativa do aluno e o preparam para o engajamento
discursivo.

O CONHECIMENTO SISTÊMICO

O conhecimento sistêmico envolve os vários níveis da organização lingüística que as
pessoas têm: os conhecimentos léxico-semânticos9, morfológicos, sintáticos e fonético-
fonológicos. Ele possibilita que as pessoas, ao produzirem enunciados, façam escolhas
gramaticalmente adequadas ou que compreendam enunciados apoiando-se no nível
sistêmico da língua.

Como exemplo, considerem-se as seguintes escolhas oferecidas pela língua
portuguesa: a escolha dos morfemas �o� e �s�, que indicam o gênero masculino e plural,
respectivamente, para se referir a Pedro e Paulo como meninos em oposição a Sônia e
Beatriz como meninas; a escolha do item lexical �mulher� para se referir a um ser do
gênero feminino; a escolha de uma organização sintática na voz ativa para indicar quem
praticou uma ação; a escolha de uma representação fonológica de um morfema, por exemplo
/a/, para indicar um morfema de gênero feminino. Outras línguas oferecem outras escolhas
decorrentes de seus sistemas lingüísticos.

O CONHECIMENTO DE MUNDO

O conhecimento de mundo se refere ao conhecimento convencional que as pessoas
têm sobre as coisas do mundo, isto é, seu pré-conhecimento do mundo. Ficam armazenados

9 O nível léxico-semântico se refere à organização lingüística em relação às palavras de que uma língua dispõe como
também em relação às redes de significado das quais essas palavras participam.



30

na memória das pessoas conhecimentos sobre várias coisas e ações, por exemplo,

festas de aniversário, casamentos, oficinas de conserto de carros, postos de gasolina,

concertos musicais etc., conhecimentos construídos ao longo de suas experiências de

vida.

Esses conhecimentos, organizados na memória em blocos de informação, variam de

pessoa para pessoa, pois refletem as experiências que tiveram, os livros que leram, os países

onde vivem etc. Pode-se, contudo, imaginar que algumas pessoas que tenham a mesma

profissão � professores, por exemplo � tenham mais conhecimentos de mundo em comum

do que aquelas que exerçam outra profissão.

É esse tipo de conhecimento que permite a uma pessoa que vive no norte do Brasil,

por exemplo, compreender o enunciado �Ele prefere ouvir boi-de-matraca�, enquanto

alguém do sul, sem conhecimento sobre os tipos de grupo de bumba-meu-boi, pode não

conseguir fazê-lo. Da mesma forma, a ausência de conhecimento de mundo adequado

pode constituir dificuldade para um profissional da área de química, por exemplo,

compreender um texto, escrito em sua língua materna, sobre o ensino de línguas,

por lhe faltar conhecimento específico sobre essa área de conhecimento, embora não

tenha nenhuma dificuldade com aspectos do texto relacionados ao conhecimento

sistêmico.

Do  mesmo  modo,  para  o  aluno  de  Língua  Estrangeira,  ausência  de

conhecimento de mundo pode apresentar grande dificuldade no engajamento discursivo,

principalmente se não dominar o conhecimento sistêmico na interação oral ou escrita

na qual estiver envolvido. Por exemplo, a dificuldade para entender a fala de alguém

sobre um assunto que desconheça pode ser maior se o aluno tiver problemas com o

vocabulário usado e/ou com a sintaxe. Por outro lado, essa dificuldade será diminuída se o

assunto já for do conhecimento do aluno. Além disso, não é comum vincular-se a práticas

interacionais orais e escritas que não sejam significativas e motivadoras para o engajamento

discursivo.

Em Língua Estrangeira, o problema do conhecimento de mundo referente ao assunto

de que se fale ou sobre o qual se leia ou escreva pode também ser complicado caso seja

culturalmente distante do aluno. Por exemplo, considerem-se as dificuldades que um aluno

iniciante brasileiro de francês, pouco familiarizado com a cultura francesa, enfrentaria para

ler um texto que descrevesse o ritual que envolve uma refeição tradicional na França ou o

funcionamento do metrô de Paris na hora de maior movimento. Ao mesmo tempo, é esse

tipo de conhecimento que pode, com o desenvolvimento da aprendizagem no nível

sistêmico, colaborar no aprimoramento conceptual do aluno, ao expô-lo a outras visões do

mundo, a outros modos de viver a vida social e política, à possibilidade de reconhecer

outras experiências humanas diferentes como válidas etc.
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O CONHECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO TEXTUAL

O terceiro tipo de conhecimento que o usuário de uma língua tem engloba as rotinas
interacionais10  que as pessoas usam para organizar a informação em textos orais e escritos.
Por exemplo, para dar uma aula expositiva é necessário o conhecimento de como organizar
a informação na interação, que é de natureza diferente da organização da informação em
uma conversa. Em uma aula expositiva, há toda uma preocupação em organizar a fala
para a introdução ao assunto, para seu desenvolvimento e sua conclusão, para facilitar
a compreensão do aluno. Já em uma conversa informal, essa preocupação não está
presente.

Em geral, os textos orais e escritos podem ser classificados em três tipos básicos:
narrativos, descritivos e argumentativos. Isso não quer dizer, porém, que os textos narrativos
não tenham elementos descritivos ou que os argumentativos não tenham elementos
narrativos. Esses três tipos básicos são usados na organização de vários outros tipos de
textos, que têm funções diferentes na prática social: textos literários (poema, romance,
etc.), textos pedagógicos (material didático para ensinar espanhol; aula expositiva etc.),
textos científicos (relatório de pesquisa, trabalho publicado em revista científica etc.), textos
epistolares (carta pessoal, carta de negócio etc.), textos de propagandas (anúncio para vender
uma TV), entrevistas, debates etc. Assim, dependendo do alvo a ser atingindo, o autor
escolherá um ou outro tipo de texto.

O conhecimento sobre a organização de textos orais e escritos pode ser chamado
também de intertextual e é de natureza convencional. Deve-se notar também que usuários
de línguas diferentes podem organizar textos escritos e orais de forma distinta. Por exemplo,
mesmo em uma conversa informal em inglês não se admitem tantas interrupções e
fracionamento dos tópicos quanto parecem ocorrer em uma conversa informal em português.
Da mesma forma, um texto escrito em inglês não permite tantas digressões do tópico
principal quanto um texto em português.

Esse conhecimento intertextual, que têm os usuários de uma língua, é também
acionado por leitores e ouvintes na tarefa de compreensão. Estes sabem que, ao se depararem
com uma história, por exemplo, devem esperar um determinado tipo de organização da
informação. Em português, inglês, espanhol, francês, alemão ou italiano, os leitores ou
ouvintes, ao encontrarem, no início de um texto, os itens �Era uma vez�, �Once upon a
time�, �Había una vez�, �Il était une fois�, �Es war einmal� ou �C�era una volta� já
sabem que vão ler/ouvir uma história que normalmente terá a informação organizada em
situação, problema, solução e avaliação. Assim, ao encontrarem uma situação, os leitores/
ouvintes esperam encontrar o problema, a seguir a solução e a avaliação. Se uma dessas
partes da organização textual não aparece na história lida ou contada, o leitor ou o ouvinte,

10 Rotinas interacionais se referem a convenções sobre a organização da informação em textos orais e escritos que as
pessoas usam ao se envolverem na negociação do significado.
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ao recontá-la, tenderá a preenchê-la, adequadamente, de modo a projetar coerência no
texto.

A projeção dos conhecimentos na
construção do significado

São esses conhecimentos (sistêmico, de mundo e da organização de textos) que
falantes e escritores utilizam na construção do significado para atingirem suas propostas
comunicativas, apoiando-se nas expectativas de seus interlocutores em relação ao que devem
esperar no discurso. Em contrapartida, os interlocutores (ouvintes e leitores) projetam
esses conhecimentos na construção do significado. O processo de construção de significado
resulta no modo como as pessoas realizam a linguagem no uso e é essencialmente
determinado pelo momento que se vive (a história) e os espaços em que se atua (contextos
culturais e institucionais), ou seja, pelo modo como as pessoas agem por meio do discurso
no mundo social, o que foi chamado de a natureza sociointeracional da linguagem. Assim,
os significados não estão nos textos; são construídos pelos participantes do mundo social:
leitores, escritores, ouvintes e falantes.

Os conhecimentos sistêmicos, de mundo e de
organização textual e o processo de ensinar e

aprender Língua Estrangeira

Um dos procedimentos básicos de qualquer processo de aprendizagem é o
relacionamento que o aluno faz do que quer aprender com aquilo que já sabe. Isso quer
dizer que um dos processos centrais de construir conhecimento é baseado no conhecimento
que o aluno já tem: a projeção dos conhecimentos que já possui no conhecimento novo, na
tentativa de se aproximar do que vai aprender.

No que se refere aos conhecimentos que o aluno tem de adquirir em relação à língua
estrangeira, ele irá se apoiar nos conhecimentos correspondentes que tem e nos usos que
faz deles como usuário de sua língua materna em textos orais e escritos. Essa estratégia de
correlacionar os conhecimentos novos da língua estrangeira e os conhecimentos que já
possui de sua língua materna é uma parte importante do processo de ensinar e aprender a
Língua Estrangeira. Tanto que uma das estratégias típicas usadas por aprendizes é
exatamente a transferência do que sabe como usuário de sua língua materna para a língua
estrangeira.



33

Em relação ao conhecimento sistêmico, o aluno vai encontrar pontos de convergências
e divergências entre a língua materna e a língua estrangeira, nos vários níveis de organização
lingüística. É claro que, dependendo da estrutura e organização da língua estrangeira, haverá
mais semelhança entre o português e uma língua estrangeira específica do que entre outras.
Assim, pode-se dizer que o português, o espanhol, o francês ou o inglês são tipologicamente
mais próximos do que o português e o japonês. De qualquer modo, uma parte importante
do que o aluno precisa aprender está relacionada ao conhecimento sistêmico, embora essa
aprendizagem possa ser facilitada ao se apoiar, principalmente no início da aprendizagem,
nas convergências entre o que o aluno já sabe do conhecimento sistêmico de sua língua
materna e a língua estrangeira. Isso vai facilitar o engajamento do aluno com o discurso, o
que se prioriza nesta proposta.

Pode-se dizer também que uma maneira de facilitar a aprendizagem do conhecimento
sistêmico e colaborar para o engajamento discursivo da parte do aluno é exatamente fazê-
lo se apoiar em textos orais e escritos que tratam de conhecimento de mundo com o qual já
esteja familiarizado. Assim, para ensinar um aluno a se envolver no discurso em uma língua
estrangeira, aquilo do que trata a interação deve ser algo com o qual já esteja familiarizado.
Isso pode ajudar a compensar a ausência de conhecimento sistêmico da parte do aluno,
além de fazê-lo sentir-se mais seguro para começar a arriscar-se na língua estrangeira.
O conhecimento de mundo referido nos textos pode ser ampliado com o passar do
tempo e incluir questões novas para o aluno de modo a alargar seus horizontes
conceptuais, o que, aliás, é uma das grandes contribuições da aprendizagem de Língua
Estrangeira.

Quanto ao conhecimento da organização de textos orais e escritos, o aluno pode se
apoiar também nos tipos de texto que já conhece como usuário de sua língua materna. Por
exemplo, em uma aula de leitura para alunos de quinta série, a utilização de narrativas �
um tipo de texto com o qual as crianças já estão bem familiarizadas � poderá também
colaborar para o envolvimento do aluno com o discurso no processo de aprender. Com o
desenvolvimento da aprendizagem, o aluno será exposto a novas maneiras de organizar
textos orais e escritos (entrevistas, matérias jornalísticas, verbetes de enciclopédia, conversas
radiofônicas etc.)

A consciência desses tipos de conhecimento pelo aluno é o que será chamado
aqui de consciência lingüística11, que, além de ampliar o conhecimento que o aluno tem
sobre o fenômeno lingüístico, isto é, incluindo a percepção de sua língua materna,
tem um alto valor na aprendizagem de Língua Estrangeira devido à sua natureza
metacognitiva12.

11 Consciência lingüística se refere à conscientização da organização lingüística em vários níveis (fonético-fonológico,
morfológico, sintático, léxico-semântico e textual).
12 A natureza metacognitiva da aprendizagem se refere à possibilidade de se usar estratégias de monitoração ou o
controle da aprendizagem que facilitam o processo. As pesquisas indicam que quando os alunos controlam a
aprendizagem têm mais sucesso nesse processo.
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Os usos dos conhecimentos e o
processo de aprender e ensinar

Língua Estrangeira

Os usos dos conhecimentos sistêmicos, de mundo e da organização de textos na
construção do significado também é parte do que o aluno já está acostumado a fazer como
usuário de sua língua materna. Por exemplo:

� no nível sistêmico, o aluno já sabe que a construção de
significados envolve o estabelecimento de elos coesivos, como
a procura dos referentes. Desta forma, ao se deparar com o
pronome �ele�, em português, sabe que tem de procurar
anteriormente no texto um referente do gênero masculino �
um antecedente � para estabelecer o elo coesivo. Do mesmo
modo, ao encontrar um conectivo, o aluno já sabe que ele indica
como uma seqüência deve ser interpretada em relação à
seqüência que veio antes. O item �porque�, normalmente,
prepara o usuário para esperar a causa do que foi dito
anteriormente;

� no nível de conhecimento de mundo, o aluno já sabe que tem
de projetar no texto o pré-conhecimento adequado para
construir o significado na busca da coerência do texto. Para
compreender uma interação sobre uma partida de futebol
o aluno já sabe que terá de projetar seu conhecimento sobre
o que acontece no jogo. Na verdade, quem fala já conta
com esse pré-conhecimento da parte do ouvinte, de modo
que não terá de explicitar quando se tem que cobrar um
pênalti;

� no nível do conhecimento referente à organização dos textos,
o aluno já sabe, como usuário de sua língua materna, que ao ler
uma carta na coluna de carta dos leitores de um jornal vai
encontrar leitores se dirigindo ao editor, reclamando ou
apoiando alguma matéria publicada.

Esses usos em Língua Estrangeira têm de ser trazidos à mente do aluno, posto que,
freqüentemente, ele não tem consciência deles como usuário em sua língua materna. É
nesse sentido, explorando aspectos metacognitivos da aprendizagem, que a aprendizagem
da Língua Estrangeira pode ajudar na educação lingüística do aluno como um todo,
aumentando sua consciência do fenômeno lingüístico, e no aprimoramento de seu nível
de letramento.
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Deve-se considerar ainda que a consciência crítica de como as pessoas usam estes
tipos de conhecimento traz para o aluno a percepção da linguagem como fenômeno social,
o que é caracterizado aqui como a natureza sociointeracional da linguagem. Quando alguém
usa a linguagem, o faz de algum lugar localizado na história, na cultura, e na instituição,
definido nas múltiplas marcas de sua identidade social13  e à luz de seus projetos políticos,
valores e crenças. Esta questão será retomada no item em que se trata dos temas transversais.

13 Entende-se, contudo, que as identidades sociais são dinâmicas e contraditórias posto que construídas nas práticas
discursivas das quais as pessoas participam. Por exemplo, uma mulher pode se submeter a um marido autoritário em
casa e ter um papel autoritário como professsora na escola.
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PAPEL DA ÁREA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
NO ENSINO FUNDAMENTAL DIANTE DA

CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Lei de Diretrizes e Bases e Língua Estrangeira

A questão do ensino de Língua Estrangeira na escola, particularmente na escola
pública, tem sido amplamente discutida nos meios acadêmicos e educacionais. Foi também
objeto de manifestos de profissionais da área em reuniões científicas e de representações
ao Congresso Nacional. Até bem pouco tempo atrás, a discussão era para se garantir a
permanência dessa disciplina no currículo. Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, no entanto, que prevê Língua Estrangeira como disciplina obrigatória
no ensino fundamental a partir da quinta série, a discussão não necessita mais ser defensiva.
Pode, sim, concentrar-se nos aspectos educacionais de fundo da questão, pois entende-se
que �dentro das possibilidades da instituição� se refere à escolha da língua (a cargo da
comunidade) e não à inclusão de uma língua estrangeira, já que o ensino desta deve ser
obrigatório no currículo escolar.

Perspectiva educacional

Embora nas considerações preliminares já se tenha feito menção ao papel educacional
de Língua Estrangeira no currículo do ensino fundamental, cabe enfatizar aqui esse aspecto.
A aprendizagem de Língua Estrangeira contribui para o processo educacional como um
todo, indo muito além da aquisição de um conjunto de habilidades lingüísticas. Leva a
uma nova percepção da natureza da linguagem, aumenta a compreensão de como a
linguagem funciona e desenvolve maior consciência do funcionamento da própria língua
materna. Ao mesmo tempo, ao promover uma apreciação dos costumes e valores de outras
culturas, contribui para desenvolver a percepção da própria cultura por meio da compreensão
da(s) cultura(s) estrangeira(s). O desenvolvimento da habilidade de entender/dizer o que
outras pessoas, em outros países, diriam em determinadas situações leva, portanto, à
compreensão tanto das culturas estrangeiras quanto da cultura materna. Essa compreensão
intercultural promove, ainda, a aceitação das diferenças nas maneiras de expressão e de
comportamento.

Há ainda outro aspecto a ser considerado, do ponto de vista educacional. É a função
interdisciplinar que a aprendizagem de Língua Estrangeira pode desempenhar no
currículo. O benefício resultante é mútuo. O estudo das outras disciplinas, notadamente
de História, Geografia, Ciências Naturais, Arte, passa a ter outro significado se em certos
momentos forem proporcionadas atividades conjugadas com o ensino de Língua
Estrangeira, levando-se em consideração, é claro, o projeto educacional da escola. Essa é
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uma maneira de viabilizar na prática de sala de aula a relação entre língua estrangeira e o
mundo social, isto é, como fazer uso da linguagem para agir no mundo social.

A aprendizagem de Língua Estrangeira no ensino fundamental não é só um
exercício intelectual em aprendizagem de formas e estruturas lingüísticas em um código
diferente; é, sim, uma experiência de vida, pois amplia as possibilidades de se agir
discursivamente no mundo. O papel educacional da Língua Estrangeira é importante,
desse modo, para o desenvolvimento integral do indivíduo, devendo seu ensino proporcionar
ao aluno essa nova experiência de vida. Experiência que deveria significar uma abertura
para o mundo, tanto o mundo próximo, fora de si mesmo, quanto o mundo distante, em
outras culturas. Assim, contribui-se para a construção, e para o cultivo pelo aluno, de uma
competência não só no uso de línguas estrangeiras, mas também na compreensão de outras
culturas.

Perspectiva pragmática

Embora predomine a sociedade industrial, cada vez mais se acredita em uma
economia baseada na criação e na distribuição da informação: uma sociedade mais
informatizada. Não é mais possível, no final do milênio, operar em um sistema econômico
nacional isolado e supostamente auto-suficiente. É preciso reconhecer cada sociedade como
parte de uma economia global, em que a informação pode ser partilhada instantaneamente,
mas que exige uma rápida restruturação da organização social para que se possa ter acesso
a essa informação.

Essas características do mundo moderno têm, por certo, implicações importantes
para o processo educacional como um todo, e, particularmente, para o ensino de línguas na
escola. Se essas megatendências forem descrições exatas do panorama futuro, é importante
que se considere como preparar os jovens para responderem às exigências do novo mundo.

No que se refere ao ensino de línguas, a questão torna-se da maior relevância. Para
ser um participante atuante é preciso ser capaz de se comunicar. E ser capaz de se comunicar
não apenas na língua materna, mas também em uma ou mais línguas estrangeiras. O
desenvolvimento de habilidades comunicativas, em mais de uma língua, é fundamental
para o acesso à sociedade da informação. Para que as pessoas tenham acesso mais igualitário
ao mundo acadêmico, ao mundo dos negócios e ao mundo da tecnologia etc., é indispensável
que o ensino de Língua Estrangeira seja entendido e concretizado como o ensino que
oferece instrumentos indispensáveis de trabalho.

Língua Estrangeira e exclusão social

A linguagem é o meio pelo qual uma vasta gama de relações são expressas, e é
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indiscutível o papel que ela desempenha na compreensão mútua, na promoção de relações
políticas e comerciais, no desenvolvimento de recursos humanos. O reverso da medalha,
no entanto, é que, ao mesmo tempo em que pode desempenhar esse papel de promotor de
progresso e desenvolvimento, a linguagem pode afetar as relações entre grupos diferentes
em um país, valorizando as habilidades de alguns grupos e desvalorizando as de outros.
Internamente, pode servir como fonte poderosa e símbolo tanto de coesão como de divisão.
Externamente, pode servir como instrumento de elitização que capacita algumas pessoas
a ter acesso ao mundo exterior, ao mesmo tempo em que nega esse acesso a outras.

No plano internacional, situação semelhante se configura. O que diz respeito à
situação de indivíduos dentro de um país, aplica-se à situação de países dentro da
comunidade internacional. Se a tendência do mundo de hoje para o futuro é a dependência
cada vez maior na troca de informação, a linguagem e as línguas estão no cerne da questão:
quem controla a informação?

Língua Estrangeira como libertação

Cabe aqui recorrer ao conceito freireano de educação como força libertadora,
aplicando-o ao ensino de Língua Estrangeira. Uma ou mais línguas estrangeiras que
concorram para o desenvolvimento individual e nacional podem ser também entendidas
como força libertadora tanto em termos culturais quanto profissionais.

Essa força faz as pessoas aprenderem a escolher entre possibilidades que se
apresentam. Mas, para isso, é necessário ter olhos esclarecidos para ver. Isso significa também
despojar-se de qualquer tipo de falso nacionalismo, que pode ser um empecilho para o
desenvolvimento pleno do cidadão no seu espaço social imediato e no mundo. A
aprendizagem de Língua Estrangeira aguça a percepção e, ao abrir a porta para o mundo,
não só propicia acesso à informação, mas também torna os indivíduos, e, conseqüentemente,
os países, mais bem conhecidos pelo mundo. Essa é uma visão de ensino de Língua
Estrangeira como força libertadora de indivíduos e de países. Esse conceito tem sido
bastante discutido também no âmbito de ensino da língua materna. Pode-se considerar o
desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a linguagem como parte dessa visão
lingüística como libertação.

O inglês como língua estrangeira hegemônica

Questões como poder e desigualdade são centrais no ensino e aprendizagem de
línguas, particularmente no contexto de Língua Estrangeira. Tem sido preocupação
freqüente de estudiosos da linguagem, notadamente no que se refere à situação de
dominação do inglês como segunda língua e mesmo como Língua Estrangeira. A posição
do inglês nos campos dos negócios, da cultura popular e das relações acadêmicas
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internacionais coloca-o como a língua do poder econômico e dos interesses de classes,
constituindo-se em possível ameaça para outras línguas e em guardião de posições de
prestígio na sociedade.

Por outro lado, há a posição dos que olham a cultura como um processo em constante
negociação, neste momento realizado em condições político-culturais de
inter-relacionamento global. Isso se torna particularmente importante agora, quando as
fronteiras tradicionais do mundo estão se abrindo. Há de se evitar teorias totalizantes de
reprodução social e cultural (por exemplo, visões de uma sociedade consumista global
veiculadas por uma língua hegemônica como o inglês) para se chegar a um paradigma
crítico que reconheça o papel do ser humano na transformação da vida social. Isso fará com
que se atente não só para como as vidas das pessoas são reguladas pelo discurso, mas
também para como as pessoas resistem a essas visões totalizantes ao produzirem seus
próprios discursos.

Nesse sentido, a aprendizagem do inglês, tendo em vista o seu papel hegemônico
nas trocas internacionais, desde que haja consciência crítica desse fato, pode colaborar na
formulação de contra-discursos14  em relação às desigualdades entre países e entre grupos
sociais (homens e mulheres, brancos e negros, falantes de línguas hegemônicas e não-
hegemônicas etc.). Assim, os indivíduos passam de meros consumidores passivos de cultura
e de conhecimento a criadores ativos: o uso de uma Língua Estrangeira é uma forma de
agir no mundo para transformá-lo. A ausência dessa consciência crítica no processo de
ensino e aprendizagem de inglês, no entanto, influi na manutenção do status quo ao invés
de cooperar para sua transformação.

A escolha de línguas estrangeiras
para o currículo

Há de se considerar critérios para definir que línguas estrangeiras devem ser
incluídas no currículo. É necessário se ponderar sobre a visão utópica de um mundo no
qual o desejo idealista de um estado de coisas prevalece sobre uma avaliação mais realista
daquilo que é possível. Por um lado, há de considerar o valor educacional e cultural das
línguas, derivado de objetivos tradicionais e intelectuais para a aprendizagem de Língua
Estrangeira que conduzam a uma justificativa para o ensino de qualquer língua. Por outro
lado, há de considerar as necessidades lingüísticas da sociedade e suas prioridades
econômicas, quanto a opções de línguas de significado econômico e geopolítico em um
determinado momento histórico. Isso reflete a atual posição do inglês e do espanhol no
Brasil.

14 Contra-discursos são práticas sociais de uso da linguagem caracterizadas pela confrontação de práticas discursivas
hegemônicas (por exemplo, os contra-discursos dos negros em relação aos discursos dos brancos).
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Língua Estrangeira e construção de cidadania

A Língua Estrangeira no ensino fundamental tem um valioso papel construtivo como
parte integrante da educação formal. Envolve um complexo processo de reflexão sobre a
realidade social, política e econômica, com valor intrínseco importante no processo de
capacitação que leva à libertação. Em outras palavras, Língua Estrangeira no ensino
fundamental é parte da construção da cidadania.
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A RELAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINAR E
APRENDER LÍNGUA ESTRANGEIRA COM

OS TEMAS TRANSVERSAIS

Ensino de Língua Estrangeira:
modo singular para focalizar a relação

entre linguagem e sociedade

A aprendizagem de Língua Estrangeira representa outra possibilidade de se agir no

mundo pelo discurso além daquela que a língua materna oferece. Da mesma forma que o

ensino da língua materna, o ensino de Língua Estrangeira incorpora a questão de como as

pessoas agem na sociedade por meio da palavra, construindo o mundo social, a si mesmos

e os outros à sua volta. Portanto, o ensino de línguas oferece um modo singular para tratar

das relações entre a linguagem e o mundo social, já que é o próprio discurso que constrói o

mundo social.

A aprendizagem de Língua Estrangeira oferece acesso a como são construídos os

temas propostos como transversais em práticas discursivas de outras sociedades. É uma

experiência de grande valor educacional, posto que fornece os meios para os aprendizes se

distanciarem desses temas ao examiná-los por meio de discursos construídos em outros

contextos sociais de modo a poderem pensar sobre eles, criticamente, no meio social em

que vivem.

Assim, os temas transversais, que têm um foco claro em questões de interesse social,

podem ser facilmente trazidos para a sala de aula via Língua Estrangeira. A análise das

interações orais e escritas em sala de aula é um meio privilegiado para tratar dos temas

transversais ao se enfocar as escolhas lingüísticas que as pessoas fazem para agir no mundo

social. Isso pode ser feito tanto do ponto de vista das escolhas temáticas � os conhecimentos

de mundo acionados (aquilo do que se fala, sobre o que se escreve, ou se lê) � quanto do

ponto de vista das escolhas sistêmicas (nos níveis sintático, morfológico, lexico-semântico,

fonético-fonológico) e de organização textual (tipos de texto) e ainda da variação lingüística

(como comunidades de falantes de regiões diferentes de um mesmo país variam no uso da

língua, por exemplo).

Um procedimento pedagógico útil para mostrar ao aluno que a linguagem é uma

prática social, ou seja, envolve escolhas da parte de quem escreve ou fala para construir

significados em relação a outras pessoas em contextos culturais, históricos e institucionais

específicos é submeter todo texto oral e escrito a sete perguntas: quem escreveu/falou,

sobre o que, para quem, para que, quando, de que forma, onde? Essas perguntas serão

retomadas a seguir.
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Escolhas temáticas

Os temas transversais podem ser focalizados pela análise comparativa de como
questões particulares são tratadas no Brasil e nos países onde as línguas estrangeiras são
faladas como língua materna e/ou língua oficial. Essas questões podem envolver tópicos
como: o respeito à ética nas relações cotidianas, no trabalho, e no meio político brasileiro; a
preocupação com a saúde; a garantia de que todo cidadão brasileiro tenha direito ao trabalho;
a consciência dos perigos de uma sociedade que privilegia o consumo em detrimento das
relações entre as pessoas; o respeito aos direitos humanos (aqui incluídos os culturais e os
lingüísticos); a preservação do meio ambiente; a percepção do corpo como fonte de prazer;
a consciência da pluralidade de expressão da sexualidade humana; a mudança no papel
que a mulher desempenha na sociedade; a organização política das minorias étnicas �
por exemplo, os maoris na Nova Zelândia, os quechuas no Peru, os argelinos na França,
os ianomâmis no Brasil e na Venezuela � e não-étnicas � por exemplo, idosos,
portadores de necessidades especiais, homossexuais, falantes de uma variedade não
hegemônica.

É claro que está implícita aqui a necessidade de que os textos abordem os temas
transversais, que podem ser tratados em níveis diferentes, dependendo do pré-
conhecimento de mundo, sistêmico e de organização textual do aluno. Isso não quer dizer,
contudo, que esses temas só podem ser trazidos para a sala de aula quando o aluno tiver
avançado nesses conhecimentos. Pode-se, por exemplo, tratar da questão da posição da
mulher na sociedade ou da preservação do meio ambiente em textos que envolvam pouco
conhecimento sistêmico ou até que envolvam mais conhecimento desse tipo do que o
aluno disponha. Em outras palavras, a questão crucial é o objetivo proposto para a realização
da tarefa pedagógica, levando-se em conta a adequação do tema à idade do aluno e ao meio
social em que vive.

Cabe aos professores exercerem seu sentido crítico na escolha do conteúdo
tematizado. A tematização da poluição em uma cidade como Nova York ou Madri,
contudo, pode ser levantada não só em uma cidade grande como São Paulo, mas
também em outras cidades menores, por meio da comparação com outros tipos de problemas
ecológicos (por exemplo, a contaminação dos mananciais de onde vem a água potável
de um lugarejo). É nesse sentido que a aula de Língua Estrangeira pode aprimorar o
conhecimento de mundo do aluno. Note-se também que as línguas estrangeiras dão acesso
sobre o modo como certas questões sociais (as ambientais, por exemplo) são tratadas em
nível planetário.

Este posicionamento em relação às temáticas tratadas em sala de aula questiona o
�fenômeno do texto sobre a escova de dente�15  tão comum em sala de aula de Língua

15 Esta metáfora se refere a textos que não tematizam explicitamente questões sociais.
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Estrangeira, que desloca a linguagem do mundo social. A temática de um texto sobre uma
escova de dente não situa, imediatamente, a linguagem como um fenômeno social, já que
o engajamento discursivo pela motivação temática não está patente, a menos que esse
texto seja tratado em sala de aula em um contexto interacional que o faça valer como
prática social, como será mostrado a seguir.

Compare-se o texto sobre uma escova de dente com outros que problematizem as
questões que se vivenciam no mundo social: a ética na política, as dificuldades cada vez
maiores de se conseguir emprego, a importância de se utilizar práticas preventivas na vida
sexual, o respeito aos direitos de todos os cidadãos sem distinção de gênero, etnia ou opção
sexual etc. O engajamento discursivo aqui é imediato, tendo em vista as temáticas sugerirem
a vida social de forma explícita.

Continuando-se com o mesmo fenômeno do texto sobre escova de dente, pode-se
dizer, contudo, que o uso em sala de aula de propagandas de diferentes tipos de escova de
dente pode situar os participantes discursivos fazendo algo no mundo social por meio da
linguagem (por exemplo, vendendo um produto utilizando uma propaganda) se for tratado
como tal. É nesse sentido que as sete perguntas anteriormente sugeridas podem ser
utilizadas em sala de aula: quem elaborou a propaganda (uma agência, homem, mulher
etc.), do que trata (um tipo de escova de dente nova), para quem (uma escova tão sofisticada
que só poderá ser comprada por quem tem dinheiro, uma escova dobrável para caber em
bolso de homens etc.), quando (uma propaganda elaborada em uma determinada época,
quando não havia muita sofisticação nos tipos de escova de dente, quando o
desenvolvimento tecnológico era menor etc.), de que forma (o texto conta uma historinha,
apresenta um diálogo, é ilustrado etc.), onde foi publicado (em um revista de jovens, de
mulheres etc.), para que (qual é o resultado da propaganda nos receptores). A questão
central, portanto, é a visão de linguagem que subjaz à prática do professor e como ela é
viabilizada por meio da metodologia de ensino.

ESCOLHAS DE ORGANIZAÇÃO TEXTUAL

A utilização em sala de aula de tipos de textos diferentes, além de contribuir para o
aumento do conhecimento intertextual do aluno, pode mostrar claramente que os textos
são usados para propósitos diferentes na sociedade. Por exemplo, a comparação de um
texto publicado em um editorial de um jornal do movimento de defesa dos direitos dos
argelinos na França, de afro-americanos nos Estados Unidos ou dos indígenas no México,
com um editorial de um jornal conservador desses países sobre o mesmo assunto, e ainda,
com uma história contada por um indivíduo desses grupos sociais sobre sua vida, pode
situar para os alunos o fato de que, ao agirem no discurso por meio da linguagem, as pessoas
fazem escolhas de organização textuais na dependência de seus propósitos comunicativos
no mundo. Esses significados refletem suas visões de mundo, projetos políticos etc. É
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claro que será útil também comparar esses textos com um outro da mesma natureza

(temática e de tipo) publicado em um jornal brasileiro, por exemplo. Esse trabalho de

natureza intercultural pode evidenciar como a organização política na luta pela emancipação

de minorias étnicas tem sido concretizada em outros países e no Brasil.

ESCOLHAS SISTÊMICAS

Colocar o foco nas escolhas sistêmicas feitas por participantes discursivos específicos

em línguas estrangeiras particulares pode ajudar a chamar a atenção para a maneira como a

representação discursiva do mundo social é feita em línguas diferentes. Por exemplo, a

análise de textos acadêmicos em inglês, nos quais os usuários excluem cada vez mais o

item lexical �man/homem� em seu uso genérico tanto na língua escrita quanto na língua

oral (por exemplo: �O homem do final do século XX deverá ter um alto nível de letramento

em sua língua materna e, pelo menos, em uma língua estrangeira�), preferindo itens como

o �human-being/ser humano�, �person/pessoa� etc. Da mesma forma, pode-se analisar

textos em inglês em que a referência pronominal de uma palavra, não claramente marcada

pelo gênero, como �teacher/professor�, tende a ser cada vez mais feita por pronomes que

marcam tanto o gênero masculino quanto feminino (por exemplo, �he/she (ele/ela)� ou

até formas do tipo �(s)he (ele(a))�). Esses dois exemplos ilustram como a luta da mulher

por sua emancipação tem afetado a representação discursiva.

Outra questão importante é observar como alguns itens lexicais são escolhidos para

se referir às minorias ou a pessoas em situação de desigualdade (os negros, os gays/as lésbicas,

as mulheres, os indígenas, os imigrantes, os mendigos etc.) em certo tipo de imprensa. Os

tablóides ingleses, por exemplo, são cheios de representações sociais negativas dessas

pessoas. A comparação com as manchetes da imprensa marrom brasileira16  pode ser muito

reveladora. É interessante ressaltar as contradições sociais refletidas nos discursos de uma

mesma língua: a representação discursiva da emancipação da mulher em algumas formas

de discurso em inglês coexiste, paralelamente, com outras representações negativas da

mulher e das minorias. Essa visão é extremamente útil para se perceber as culturas como

sendo múltiplas e plurais, e espaços de conflitos. A análise das marcas discursivas leva para

o centro da sala de aula uma posição em relação à cultura de língua estrangeira totalmente

diferente da visão tradicional que a representa como sendo unívoca e não plural,

pasteurizada/idealizada e não real.

16 Embora as manchetes dos tablóides ingleses e da imprensa marrom brasileira mais obviamente ilustrem esta
questão, os textos e as manchetes da grande imprensa, freqüentemente de forma implícita e, portanto, até mais
perniciosa, também revelam representações negativas das minorias e podem ser usados em sala de aula.
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Um outro ponto que pode ser focalizado são as escolhas no nível da sintaxe; por

exemplo, a questão da transitividade. Chamar a atenção do aluno para o fato de que ao

elaborar a manchete de um jornal, o jornalista que escolhe usar uma passiva tira o foco de

atenção de quem é o causador de um fato e focaliza a ação. Por exemplo, dizer que um

indígena foi assassinado é diferente de indicar quem o assassinou.

A consciência crítica17  de como a linguagem é usada no mundo social pode ser bem

desenvolvida em Língua Estrangeira, devido ao distanciamento que ela oferece,

possibilitando um estranhamento mais fácil em relação ao modo como as pessoas usam a

linguagem na sociedade. Ao mesmo tempo que isso traz para o centro do currículo a relação

da linguagem com o mundo social, constitui um modo de integrar os temas transversais

com a área de Língua Estrangeira. Além disso, a consciência crítica em relação à linguagem

possibilita o surgimento de novas práticas sociais por meio da criação de espaços na escola

para a construção de contra-discursos.

VARIAÇÃO LINGÜÍSTICA

A questão da variação lingüística em Língua Estrangeira pode ajudar não só a

compreensão do fenômeno lingüístico da variação na própria língua materna, como também

do fato de que a língua estrangeira não existe só na variedade padrão, conforme a escola

normalmente apresenta. Aqui não é suficiente mostrar a relação entre grupos sociais

diferentes (regionais, de classe social, profissionais, de gênero etc.) e suas realizações

lingüísticas; é necessário também indicar que as variações lingüísticas marcam as pessoas

de modo a posicioná-las no discurso, o que pode muitas vezes excluí-las de certos bens

materiais e culturais.

É útil apresentar para o aluno, por exemplo, como a variedade do inglês falado

pelos negros americanos é discriminada na sociedade e, portanto, como, estes

equivocadamente, são posicionados no discurso como inferiores. A comparação com

variedades não hegemônicas do português brasileiro pode ser esclarecedora, já que

seus falantes também sofrem discriminação social. Isso quer dizer que algumas variedades

lingüísticas têm mais prestígio social do que outras. Para ilustrar este fato, basta

comparar o valor dado a variedades rurais e variedades urbanas nas trocas interacionais

urbanas. Comparar falantes dessas duas variedades em uma situação em que estão se

17 Consciência crítica da linguagem tem a ver com a consciência de como as pessoas usam a linguagem para agirem no
mundo social a partir de seus projetos políticos e da representação que fazem dos seus interlocutores (branco, rico,
patrão, homem, heterosexual, falante de uma variedade hegemônica etc).
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candidatando a um emprego na cidade pode esclarecer para o aluno como as variedades

lingüísticas, entre outros fatores que revelam sua identidade social (classe social, etnia,

gênero, opção sexual etc.), marcam as pessoas na vida social, o que pode fazer com que

uma obtenha emprego e outra não.

Não se deve esquecer ainda que as marcas de variedades são freqüentemente

fruto de processos de exclusão. A consciência desses processos na escola pode

colaborar  na compreensão de que diferença lingüística não pode ser equacionada

com inferioridade, como também, conseqüentemente, na criação de uma sociedade

mais justa, já que a linguagem é central na determinação das relações humanas e da

identidade social das pessoas. Assim, reafirma-se o direito de ser diferente cultural e

lingüisticamente.

PLURALIDADE CULTURAL

O tema transversal Pluralidade Cultural merece um tratamento especial devido ao

fato de o ensino de Língua Estrangeira se prestar, sobremodo, ao enfoque dessa questão.

Esse tema pode ser focalizado a fim de desmistificar compreensões homogeneizadoras de

culturas específicas, que envolvem generalizações típicas de aulas de Língua Estrangeira

do tipo, por exemplo, os ingleses ou os franceses são �assim ou assado�. É extremamente

educativo expor o aluno à diversidade cultural francesa, por exemplo, ao observar a vida

em uma cidade como Paris, em que grupos de nacionalidades diferentes tais como franceses,

argelinos, portugueses, senegaleses, e de outros tipos de minorias coexistem, nem sempre

de forma pacífica, na construção de natureza multifacetada do que é a cultura francesa.

Trata-se de algo extremamente enriquecedor para o aluno, que constrói uma compreensão

mais real do que é a complexidade cultural de um país e também uma percepção crítica

das tradicionais visões pasteurizadas e unilaterais de uma cultura (por exemplo, as visões

tradicionais de que os ingleses tomam chá às cinco horas da tarde ou de que são todos

extremamente polidos).

Comparativamente, a pluralidade cultural brasileira (indígenas, negros, brancos,

católicos, seguidores de cultos religiosos de origem africana, judeus, sambistas, adeptos de

reggae etc.) pode ser trazida à tona em uma tentativa de acabar com visões estereotipadas

do que é ser brasileiro. Em um país culturalmente plural como o Brasil, é pernicioso trabalhar

em sala de aula com uma visão que exclui grande parte da população brasileira das

representações que a criança costuma ter no discurso pedagógico (o que inclui também

suas representações em material didático): branco, católico, morador do �sul-maravilha�,

classe média, falante de uma variedade hegemônica etc.
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Em relação ao tema Pluralidade Cultural, também é essencial que se traga para a

sala de aula o fato de que, pelos processos de colonização, muitas línguas estrangeiras,

tradicionalmente equacionadas com as línguas faladas pelos nativos dos países colonizadores

(Inglaterra, Espanha, França etc.), são hoje usadas em várias partes do mundo como línguas

oficiais e até mesmo como línguas maternas. Não faz sentido, por exemplo, considerar o

espanhol somente como a língua da Espanha, como também considerar o inglês somente

como a língua da Inglaterra ou dos Estados Unidos, ou o francês como a língua da França.

É útil chamar a atenção para a complexidade cultural dessas línguas faladas como línguas

oficiais ou línguas maternas em países tão distantes, geográfica e/ou culturalmente, como

Nova Zelândia e Jamaica, no caso do inglês, ou Peru e Argentina, no caso do espanhol, ou

Argélia e Congo, no caso do francês.

No que se refere a uma língua hegemônica como o inglês � por ter uma

grande penetração internacional, não só como língua oficial de países que foram

antigas colônias da Grã-Bretanha, mas também como língua estrangeira, devido ao

poderio econômico e político do Reino Unido nas primeiras décadas deste século e

dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial até hoje � é essencial que se

focalize a questão da pluralidade cultural representada pelos países que usam o inglês

como língua oficial. Além, é claro, da motivação educacional implícita nessa percepção

histórico-social da língua inglesa, também é um meio de focalizar as questões de natureza

sociopolítica, que devem ser consideradas no processo de ensino e aprendizagem de uma

língua estrangeira.

Cabe ressaltar ainda o papel do inglês na sociedade atual. Essa língua, que se tornou

uma espécie de língua franca, invade todos os meios de comunicação, o comércio, a ciência,

a tecnologia no mundo todo. É, em geral, percebida no Brasil como a língua de um único

país, os Estados Unidos, devido ao seu papel atual na economia internacional. Todavia, o

inglês é usado tão amplamente como língua estrangeira e língua oficial em tantas partes do

mundo, que não faz sentido atualmente compreendê-lo como a língua de um único país.

As pessoas podem fazer uso dessa língua estrangeira para seu benefício, apropriando-se

dela de modo crítico.

É esta concepção que se deve ter da aprendizagem de uma língua estrangeira,

notadamente do inglês: usá-lo para se ter acesso ao conhecimento em vários níveis (nas

áreas científicas, nos meios de comunicação, nas relações internacionais entre indivíduos

de várias nacionalidades, no usos de tecnologias avançadas etc.). O acesso a essa língua,

tendo em vista sua posição no mercado internacional das línguas estrangeiras, por assim

dizer, representa para o aluno a possibilidade de se transformar em cidadão ligado à

comunidade global, ao mesmo tempo que pode compreender, com mais clareza, seu vínculo

como cidadão em seu espaço social mais imediato.
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A importância do inglês no mundo contemporâneo, pelos motivos de

natureza político-econômica, não deixa dúvida sobre a necessidade de aprendê-lo.

Esses mesmos fatores de natureza sociopolítica devem orientar o trabalho do professor.

Não se pode ignorar o papel relativo que línguas estrangeiras diferentes têm em momentos

políticos diversos da história da humanidade (o latim na época do Império Romano)

e de países específicos (o espanhol atualmente no Brasil). Isso afeta a função social

que línguas estrangeiras específicas adquirem ao serem percebidas como sendo de

mais prestígio e de mais utilidade, determinando suas inclusões nos currículos

escolares. A consciência dessas questões deve ser tratada pedagogicamente em sala de

aula ao se chamar a atenção para a utilização do inglês no mundo contemporâneo

nas várias áreas da atividade humana. Solicitar que os alunos atuem como etnógrafos

em suas práticas sociais, fazendo anotações dos usos de inglês ao mesmo tempo que

tomam consciência dos vários países que usam esta língua como língua oficial ou

língua materna, parece ser essencial para sua conscientização de aspectos de

natureza sociopolítica relacionados à aprendizagem dessa língua. O levantamento

de países que usam o inglês como língua materna e/ou língua oficial só nas

Américas (Barbados, Belize, Canadá, Dominica, Estados Unidos, Guiana, Granada,

Jamaica,  Santa  Lúcia,  Trinidad  e  Tobago  etc.)  pode  ser,  portanto,  útil  nessa

conscientização.

Ainda na temática de aspectos sociopolíticos referentes à aprendizagem de

uma língua estrangeira é notável a presença, cada vez maior, do espanhol no Brasil.

Sua crescente importância, devido ao Mercosul, tem determinado sua inclusão nos

currículos escolares, principalmente nos estados limítrofes com países onde o

espanhol é falado. A aprendizagem do espanhol no Brasil e do português nos países

de língua espanhola na América é também um meio de fortalecimento da América

Latina, pois seus habitantes passam a se (re)conhecerem não só como uma força

cultural expressiva e múltipla, mas também política (um bloco de nações que

podem influenciar a política internacional). Esse interesse cada vez maior pela

aprendizagem do espanhol pode contribuir na relativização do inglês como língua

estrangeira hegemônica no Brasil, como, aliás, igualmente nesse sentido, seria

essencial a inserção de outras línguas estrangeiras (francês, italiano, alemão etc.) no

currículo.

Embora em um nível diferente, devido ao papel que os Estados Unidos representam

na economia internacional, a mesma vinculação do inglês com os Estados Unidos é detectada

na associação do espanhol com a Espanha no Brasil. Chamar a atenção por meio de trabalhos

de pesquisa para os países que usam o espanhol tanto como língua materna e/ou língua

oficial nas Américas (Argentina, Bolívia, Chile, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala,

Paraguai, Uruguai etc.) traz para a sala de aula aspectos de natureza sociopolítica da
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aprendizagem de uma língua estrangeira, além de contribuir para uma percepção

intercultural da América Latina.
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ENSINO E APRENDIZAGEM DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA NOS TERCEIRO E QUARTO CICLOS

Língua Estrangeira e o aluno dos
terceiro e quarto ciclos

O trabalho com Língua Estrangeira no ensino fundamental exige do professor um

aprofundamento sobre alguns aspectos essenciais para a organização do ensino: a

caracterização dos alunos e a complexidade que representa a aprendizagem de uma outra

língua.

Os primeiros contatos com a aprendizagem de inglês de maneira formal, sistematizada,

ocorrem para a maioria dos nossos alunos, no início do terceiro ciclo, período este em que,

de modo geral, enfrentam conflitos, representados por transformações significativas

relacionadas ao corpo, à sexualidade, ao desenvolvimento cognitivo, à emoção, à afetividade,

além dos relacionados aos aspectos socioculturais. Torna-se bastante difícil traçar um perfil

do aluno que chega ao terceiro ciclo, tanto em relação aos aspectos afetivo-emocionais que

marcam esse período quanto em relação aos diferentes conhecimentos de língua materna

que possuem e os diferentes níveis de familiaridade que apresentam em relação à língua

estrangeira.

Muito freqüentemente, sem ter ainda uma reflexão mais aprofundada sobre o

funcionamento e uso da língua materna, o aluno se depara com a necessidade de

compreender a construção do significado na língua estrangeira, com uma organização

diferente das palavras nas frases, das letras nas palavras, um jeito de escrever diferente da

forma de falar, outra entonação, outro ritmo.

Além disso, a passagem para o terceiro ciclo é, ainda, tradicionalmente marcada na

cultura das escolas brasileiras, como ruptura, tanto da organização curricular quanto das

formas de interação professor-aluno. Aspectos relacionados à organização do horário em

disciplinas com professores diversos, interações diferenciadas, diferentes demandas,

condutas, concepções.

Para muitos alunos, o início do terceiro ciclo é também o momento de entrada no

mercado de trabalho. A insegurança que todas essas mudanças geralmente representam

pode se dar de modo mais marcado ainda no caso da Língua Estrangeira, por representar o

início, para muitos deles, de uma aprendizagem totalmente nova.

Outro aspecto a ser levado em conta na organização do ensino diz respeito às
características do objeto de conhecimento em questão. O grau de familiaridade do aluno
com a língua estrangeira representa fator crucial nesse aprendizado. A maior ou menor
familiaridade está relacionada à classe social de origem do aluno, que lhe confere
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oportunidades diferenciadas de vivenciar o idioma falado ou escrito, seja pelos meios de

comunicação, seja pelas interações sociais de que participa.

Contudo, a demanda de conhecimento de língua estrangeira na sociedade de hoje,

coloca para o professor o desafio de partir da heterogeneidade de experiências e interesses

dos alunos para organizar formas de desenvolver o trabalho escolar de maneira a incorporar

seus diferentes níveis de conhecimento e ampliar as oportunidades de acesso a ele.

O ensino de uma língua estrangeira na escola tem um papel importante à medida

que permite aos alunos entrar em contato com outras culturas, com modos diferentes de

ver e interpretar a realidade. Na tentativa de facilitar a aprendizagem, no entanto, há

uma tendência a se organizar os conteúdos de maneira excessivamente simplificada,

em torno de diálogos pouco significativos para os alunos ou de pequenos textos,

muitas vezes descontextualizados, seguidos de exploração das palavras e das estruturas

gramaticais, trabalhados em forma de exercícios de tradução, cópia, transformação e

repetição.

No entanto, ao se entender a linguagem como prática social, como possibilidade de

compreender e expressar opiniões, valores, sentimentos, informações, oralmente e por

escrito, o estudo repetitivo de palavras e estruturas apenas resultará no desinteresse do

aluno em relação à língua, principalmente porque, sem a oportunidade de arriscar-se a

interpretá-la e a utilizá-la em suas funções de comunicação, acabará não vendo sentido em

aprendê-la.

Assim, é fundamental que desde o início da aprendizagem de Língua Estrangeira o

professor desenvolva, com os alunos, um trabalho que lhes possibilite confiar na própria

capacidade de aprender, em torno de temas de interesse e interagir de forma cooperativa

com os colegas. As atividades em grupo podem contribuir significativamente no

desenvolvimento desse trabalho, à medida que, com a mediação do professor, os alunos

aprenderão a compreender e respeitar atitudes, opiniões, conhecimentos e ritmos

diferenciados de aprendizagem.

Alguns estudos e experiências de professores ressaltam aspectos que permitem

compreender melhor o complexo percurso que o aluno realiza na construção dessa

aprendizagem.

Dentre esses aspectos, destaca-se, inicialmente, como fundamental diagnosticar os

conhecimentos que os alunos trazem, proporcionando a eles a oportunidade de identificar

e reconhecer esses conhecimentos e oferecer possibilidades de troca de experiências entre

eles, na perspectiva de dar continuidade à construção de novos conhecimentos.

Outro aspecto a ser levado em conta consiste em aproveitar o interesse que os alunos

mostram em relação à novidade que representa aprender uma língua estrangeira,
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estimulando-os a trabalhar com autonomia, de forma a poderem identificar suas
possibilidades e dificuldades no processo de aprendizagem.

O estímulo à capacidade de ouvir, discutir, falar, escrever, descobrir, interpretar
situações, pensar de forma criativa, fazer suposições, inferências em relação aos conteúdos
é um caminho que permite ampliar a capacidade de abstrair elementos comuns a várias
situações, para poder fazer generalizações e aprimorar as possibilidades de comunicação,
criando significados por meio da utilização da língua, constituindo-se como ser discursivo
em língua estrangeira.

Ainda, é importante ajudar o aluno a relacionar propriedades e regularidades presentes
na língua materna, explorando-as ao máximo. Nessa perspectiva, destaca-se o trabalho
com a leitura e interpretação de textos, uma vez que, sendo a escrita um conhecimento já
adquirido em língua materna, representa um apoio importante para a compreensão dos
significados, funcionamento e uso da língua estrangeira.

As atividades orais podem ser propostas como forma de ampliar a consciência dos
alunos sobre os sons da língua estrangeira, por meio do uso, por exemplo, de expressões de
saudação, de polidez, do trabalho com letras de música, com poemas e diálogos.

A inclusão de atividades significativas em sala de aula permite ampliar os vínculos
afetivos e conferem a possibilidade de realizar tarefas de forma mais prazerosa.

A mediação do professor é fundamental em todo esse percurso de aprendizagem,
que abrange ainda o desenvolvimento e aprimoramento de atitudes. Coloca-se a necessidade
de intervenção do professor em relação às orientações sobre como organizar e lidar com o
material de estudo, como desenvolver atitudes de pesquisa e de reflexão sobre as
descobertas, para promover a autonomia do aluno, sem a qual torna-se mais difícil garantir
avanços.

No quarto ciclo, esses aspectos podem ser aprofundados, com ênfase no trabalho de
reflexão sobre a língua como prática social, na perspectiva de que o aluno possa desenvolver
sua proficiência lingüística, produzindo e interpretando discursos orais e escritos.

CONCEPÇÕES TEÓRICAS DO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

As concepções teóricas que têm orientado os processos de ensinar e aprender Língua
Estrangeira têm se pautado no desenvolvimento da psicologia da aprendizagem e de teorias
lingüísticas específicas, as quais, influenciadas pela psicologia, explicitaram o fenômeno
da aprendizagem lingüística. Pode-se dizer que as percepções modernas da aprendizagem
de Língua Estrangeira foram, principalmente, influenciadas por três visões: a behaviorista,
a cognitivista e a sociointeracional. Aqui será feita uma breve alusão a teorias behavioristas
e cognitivistas, seguida de uma análise mais extensa sobre a perspectiva sociointeracional
da aprendizagem, que atualmente muitos julgam mais adequada para explicar como as
pessoas aprendem.



56

A visão behaviorista

Na visão behaviorista, a aprendizagem de Língua Estrangeira é compreendida como
um processo de adquirir novos hábitos lingüísticos no uso da língua estrangeira. Isso seria
feito, primordialmente, por meio da automatização desses novos hábitos, usando uma rotina
que envolveria ESTÍMULO, a exposição do aluno ao item lexical, à estrutura sintática
etc. a serem aprendidos, fornecidos pelo professor; RESPOSTA do aluno; REFORÇO,
em que o professor avaliaria a resposta do aluno. Essa visão na sala de aula de Língua
Estrangeira resultou no uso de metodologias que enfatizavam exercícios de repetição e
substituição.

Pode-se dizer que se focalizava, principalmente, o processo de ensino e o professor.

Se a aprendizagem não ocorresse adequadamente, ou seja, se fossem detectados erros nas

produções do aluno, o motivo seria a inadequação dos procedimentos de ensino. Os erros

teriam de ser imediatamente eliminados ou corrigidos para que não afetassem,

negativamente, o processo de aprendizagem como um todo, inclusive os de outros colegas

que tivessem sido expostos aos erros. É nesse sentido que se costuma dizer que na visão

behaviorista a aprendizagem era associada à uma pedagogia corretiva.

Note-se que nessa concepção a mente do aluno é entendida como uma tábula rasa

que tem de ser moldada, por assim dizer, na aprendizagem de uma nova língua.

A visão cognitivista

Na visão cognitivista desloca-se o foco do ensino para o aluno ou para as estratégias

que ele utiliza na construção de sua aprendizagem da Língua Estrangeira. Entende-se que

a mente humana está cognitivamente apta para a aprendizagem de línguas. Ao ser exposto

à língua estrangeira, o aluno, com base no que sabe sobre as regras de sua língua materna,

elabora hipóteses sobre a nova língua e as testa no ato comunicativo em sala de aula ou fora

dela. Os erros, então, passam a ser considerados como evidência de que a aprendizagem

está em desenvolvimento, ou seja, são hipóteses elaboradas pelo aluno em seu esforço

cognitivo de aprender a língua estrangeira. Contrariamente à visão behaviorista, os erros

passam a ser entendidos como parte do processo da aprendizagem.

Os traços característicos da língua construída pelo aprendiz, normalmente entendidos

como erros, passam a ser vistos como constitutivos da língua em construção no processo de

aprendizagem � sua interlíngua, uma língua em constante desenvolvimento, no contínuo

entre a língua materna e a língua estrangeira, e que resulta de suas tentativas de

aprendizagem. Nesse processo, uma das estratégias mais comumente usadas pelo aluno é

criar hipóteses sobre a língua estrangeira que está aprendendo, com base no conhecimento

que tem de sua língua materna: a estratégia de transferência lingüística.
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Outras estratégias usadas pelo aluno podem ser entendidas como estratégias gerais

de aprendizagem de línguas, tais como supergeneralização, em que o aluno generaliza

uma regra para um contexto em que não se aplica (por exemplo, a generalização, na

aprendizagem do português, da flexão verbal de passado do verbo �comer� em �comi�

que é generalizada para o verbo �fazer�, gerando a forma �fazi�); hipercorreção, em que o

aluno, por excesso de preocupação com correção, acaba corrigindo formas que estariam

corretas (por exemplo, a correção do uso do pronome objetivo em posição de sujeito em

português, tal como em �Isto é para mim fazer�, corrigida intensamente na escola para

�Isto é para eu fazer�, acaba gerando a forma �Isto é para eu�, que pode ser entendida

como resultado de hipercorreção).

Uma contribuição importante do enfoque cognitivista foi chamar a atenção para a

questão dos diferentes estilos individuais de aprendizagem que as pessoas possuem, ou

seja, nem todos os alunos aprendem da mesma forma. Por exemplo, há alunos que se

utilizam mais de meios auditivos e outros de meios visuais da mesma forma que alguns

têm mais sucesso no usos de estratégias sociointeracionais devido ao fato de serem mais

extrovertidos.

A visão sociointeracional18

Embora alguns aspectos da aprendizagem de Língua Estrangeira possam ser

explicados por abordagens behavioritas (por exemplo, o fato de que a aprendizagem de

certas frases feitas, como �How old are you?�, em inglês; �Como te va?�, em espanhol;

�Ça va?�, em francês �Danke schön�, em alemão; ou �Prego�, em italiano, se dá pela

memorização) ou do ponto de vista cognitivista (por exemplo, o fato de que os aprendizes

se utilizam dos conhecimentos, já armazenados em suas estruturas cognitivas, sobre o que

sabem de sua língua materna ou de outras línguas estrangeiras que já possam ter aprendido),

cada vez mais tende-se a explicar a aprendizagem como um fenômeno sociointeracional.

Dessa forma, o foco que, na visão behaviorista, era colocado no professor e no ensino, e, na

visão cognitivista, no aluno e na aprendizagem, passa a ser colocado na interação entre o

professor e aluno e entre alunos, atualmente.

O que subjaz a esta última visão é a compreensão de que a aprendizagem é de natureza

sociointeracional, pois aprender é uma forma de estar no mundo social com alguém, em

um contexto histórico, cultural e institucional. Assim, os processos cognitivos são gerados

por meio da interação entre um aluno e um participante de uma prática social, que é um

18 A visão sociointeracional também é referida na literatura como histórico-social ou sociocultural.
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parceiro mais competente, para resolver tarefas de construção de significado/conhecimento

com as quais esses participantes se deparem. O participante mais competente pode ser

entendido como um parceiro adulto em relação a uma criança ou um professor em relação

a um aluno ou um aluno em relação a um colega da turma. Na aprendizagem de Língua

Estrangeira, os enunciados do parceiro mais competente ajudam a construção do significado,

e, portanto, auxiliam a própria aprendizagem do uso da língua.

APRENDIZAGEM COMO FORMA DE
CO-PARTICIPAÇÃO SOCIAL

O processo de aprender pode ser considerado uma forma de co-participação social
(isto é, participação com alguém em contextos de ação) entre pares na resolução de uma
tarefa em que a participação do aluno é periférica, inicialmente, até passar a ser plena com
o desenvolvimento da aprendizagem. Esse processo é, principalmente, mediado pela
linguagem por meio da interação e por outros meios simbólicos, por exemplo, pela utilização
de um computador.

O papel mediador da linguagem na aprendizagem é central, tanto que é praxe
referir-se a essa mediação como uma força catalisadora. Assim, até entre parceiros iguais
(colegas em uma turma), o discurso oferece meios de aprendizagem mais adequados do
que a aprendizagem solitária.

A aprendizagem é, então, percebida como ocorrendo no que se denomina de Zona
de Desenvolvimento Proximal19 . Esse espaço é caracterizado pelas interações entre
aprendizes e parceiros mais competentes, explorando o nível real em que o aluno está e o
seu nível em potencial para aprender sob a orientação de um parceiro mais competente.
Note-se que essa concepção da aprendizagem tem sido usada para explicar a aprendizagem
dentro e fora da escola.

APRENDIZAGEM COMO CONSTRUÇÃO DE
CONHECIMENTO COMPARTILHADO

O processo de aprendizagem, mediado pela interação, vai levar à construção de um
conhecimento conjunto entre o aluno e o professor ou um colega. Para que isso ocorra, o
processo envolverá dificuldades e sucessos na compreensão, negociação das perspectivas
diferentes dos participantes e o controle da interação por parte deles até que o conhecimento

19 Este conceito é extraído do trabalho de Vygotsky, publicado em português em 1994.
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seja compartilhado. Em última análise, o processo é caracterizado pela interação entre os

significados ou conhecimento de mundo do parceiro mais competente (em sala de aula, o

professor ou um colega) e os do aluno. Muitas dificuldades na aprendizagem são geradas,

exatamente, por essas diferenças, que vão determinar expectativas e condições de relevância

diferentes sobre o que se fala.

Na verdade a aprendizagem em sala de aula é uma extensão de um desafio diário: a

necessidade de se interagir a partir de percepções comuns do mundo ou da criação de

perspectivas comuns. A diferença é que, na sala de aula, o propósito do evento interacional

é de ensino e aprendizagem e se baseia, quase sempre, em uma relação interacional

assimétrica20 . Isso faz com que o conhecimento sobre a natureza da interação em sala de

aula seja crucial para professores e alunos. Note-se ainda que, com freqüência, a metodologia

que o professor usa se apoia na interação, isto é, nos andaimes que constrói para facilitar a

aprendizagem.

INTERAÇÃO E CONSTRUÇÃO
DA APRENDIZAGEM

Tradicionalmente, a interação em sala de aula tem sido explicada por uma organização

discursiva considerada típica: INICIAÇÃO, RESPOSTA e AVALIAÇÃO. Assim, a

interação é assimétrica, pois seu controle é exercido pelo professor, que inicia a interação

sobre um tópico que escolheu (na dependência de seu planejamento), que faz perguntas

sobre respostas que já sabe, para, a seguir, avaliar a resposta do aluno. É dessa forma que,

em geral, se processa a interação em sala de aula e isso faz parte do conhecimento implícito

do aluno sobre como interagir nesse contexto.

Assim, o que o aluno tem a fazer é responder corretamente ao professor para que

receba uma avaliação positiva, e, do ponto de vista do professor, para que possa prosseguir

com seu planejamento. Esse jogo interacional não possibilita, muitas vezes, que o aluno

construa os princípios subjacentes ao que está aprendendo para poder transferi-los para

outros contextos de uso da linguagem. O aluno deu a resposta certa para resolver a tarefa,

mas o conhecimento construído é limitado à resposta. Um exemplo sobre o presente

contínuo em inglês: o professor que vincula esse tempo verbal à marca adverbial, indicando

uma ação acontecendo no momento da fala, ensina a resolver uma tarefa pedagógica

específica, mas limita a aprendizagem a uma única possibilidade de usar essa forma verbal.

20 Uma relação interacional é assimétrica quando os participantes estão posicionados desigualmente no mundo social
(por exemplo, professor e aluno; médico e paciente).
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Por outro lado, sabe-se que, na cultura da sala de aula, aprendizes que não se

submetem à organização discursiva típica são tidos como problemáticos. Por exemplo,

aprendizes que não esperam as perguntas do professor ou que não aceitam os tópicos que

ele sugere são freqüentemente identificados como aprendizes fracos. É por isso que, na

medida do possível, isto é, obedecidas as condições de relevância daquilo do que se fala

em relação à agenda do professor, este deve aprender a compartilhar seu poder e aceitar

tópicos sugeridos pelos alunos e suas interpretações do que está sendo dito, ou seja, aprender

a dar voz ao aluno para que ele possa se constituir como sujeito do discurso. Uma das

características principais do discurso da sala de aula é a quantidade de tempo preenchida

pela fala do professor. Para que o aluno tenha voz, o professor tem de se acostumar a sair de

cena, por assim dizer, de modo que o tempo possa ser preenchido com a fala do aluno. Na

aula de Língua Estrangeira, isso tem ainda uma conseqüência mais séria, principalmente

no ensino da habilidade oral, visto que o aluno está aprendendo a se colocar no mundo

pelo uso de uma língua estrangeira.

Pode-se dizer também que, para alguns grupos culturais, o tipo de padrão interacional

que a escola enfatiza (professor pergunta, aluno responde, professor avalia) pode ser

culturalmente muito diferente dos padrões da vida em família, o que pode representar

dificuldades para alguns alunos. Ainda cabe mencionar que certas tradições escolares de

ensinar e aprender são típicas de determinadas culturas e podem entrar em conflito com

abordagens de ensino elaboradas em outros contextos educacionais. Por exemplo,

abordagens que se apóiam em visões cognitivistas podem conflitar com tradições escolares

de aprendizagem que se centram em práticas de memorização.

Ainda em relação aos padrões interacionais culturais, pode-se argumentar

que a resistência que alguns grupos de alunos têm em relação aos padrões interacionais

em sala de aula pode ser explicada por não perceberem a relevância do que está

ocorrendo ali para a sua vida. É difícil se engajar em um discurso sobre o qual não se

sabe nada ou que não seja significativo e motivador para quem fala, lê ou escreve.

Em relação à aprendizagem de Língua Estrangeira, a questão da relevância é

particularmente importante, pois o engajamento discursivo será ainda mais dificultado

pelo uso de outra língua que não a materna. Isso é principalmente problemático quando

o professor quer impor sua perspectiva � suas interpretações � na interação. Por

exemplo, quando um aluno, ao projetar sua visão do que está sendo discutido, introduz

um tópico perfeitamente aceitável para o desenvolvimento da interação, mas que é recusado

pelo professor, por esse tópico não estar incluído em sua agenda pedagógica. Ora, nas

interações fora da sala de aula esta imposição é a fonte de muitas brigas e discórdias; no

entanto, em sala de aula, devido ao fato de que um dos participantes está dirigindo a

assimetria interacional, isso é ainda mais sério: impossibilita a reversão de papéis

interacionais, a construção de conhecimento em conjunto e a construção do aluno como



61

ser discursivo, o que está intimamente relacionado com o seu desenvolvimento como

cidadão.

Nesse sentido, o que se faz em sala de aula não é muito diferente das interações de

engajamento fora da sala de aula. Contudo, esse encontro ocorre em um contexto

institucional, construído em cima das identidades sociais dos que ali atuam para aprender

e ensinar � alunos e professores �, o que impõe ao evento restrições específicas. É por

isso que a aprendizagem é de natureza sociointeracional e situada na história, na cultura e

na instituição.

É importante ter em mente quem é o aluno dos terceiro e quarto ciclos. Trata-se de

uma pessoa entrando em uma nova fase de vida � a adolescência �, caracterizada por

mudanças biológicas e psicológicas, ao mesmo tempo em que é exposta a um contexto

escolar na passagem do segundo ciclo para o terceiro, que envolve uma grade curricular

mais ampla, incluindo a Língua Estrangeira entre as novas áreas de aprendizagem21 .

Dependendo das características socioculturais do mundo desse aluno, a aprendizagem de

Língua Estrangeira vai representar um maior ou menor desafio, tendo em vista a experiência

prévia, a função social de aprendizagem de Língua Estrangeira em sua comunidade etc.

INTERAÇÃO E CONFIGURAÇÃO ESPACIAL
EM SALA DE AULA

Quando se conversa com alguém, um dos aspectos a considerar é como o espaço está

organizado durante a conversa. Se as pessoas conversam em pé, com três pessoas em um

grupo, espera-se que a conversa se dirija às três pessoas dispostas nessa configuração espacial.

Seria de estranhar se uma delas fosse ignorada, ou que a palavra fosse voltada a uma pessoa

que faz parte do grupo de trás. Isso quer dizer, portanto, que a maneira como a configuração

espacial está organizada tem implicações diretas para a qualidade da interação e, desse

modo, para a da aprendizagem.

Nas salas de aula brasileiras, em geral, a configuração espacial pode ser explicada

pela metáfora do ônibus22: todos os alunos sentados virados para o professor que dirige o

ônibus, por assim dizer. Ora, esse tipo de arranjo espacial é estranho se a interação entre os

participantes dos encontros de aprendizagem tem o papel crucial traçado aqui. Neste arranjo,

idealmente espera-se que a interação seja desenvolvida pelo professor, que pergunta, e o

aluno, que responde. Está claro que a interação produzida e sua qualidade não parecem ser

21 Para detalhar e aprofundar este assunto, sugere-se a leitura da Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais.
22 Essa metáfora foi sugerida pela professora Ermila da Silva Pimentel, da rede municipal de ensino do Rio de
Janeiro.
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muito promissoras quanto ao desenvolvimento da aprendizagem, já que, minimamente, o

que se pode dizer é que há poucas chances de que os alunos se envolvam diretamente na

interação. Novamente, esse aspecto é extremamente importante na aprendizagem de

Língua Estrangeira, em especial da habilidade oral, já que os alunos estão aprendendo a

interagir via Língua Estrangeira.

É útil pensar na organização espacial da sala de aula de outras formas que facilitem

a força catalisadora do discurso na construção da aprendizagem. Organizações dos alunos

em grupos ou em círculos parecem ser mais produtivas na promoção da interação23 . Contudo,

sabe-se que só a configuração diferente de arranjos espaciais em sala de aula não basta para

o envolvimento dos alunos na interação. É preciso que o professor compreenda a relação

entre interação e aprendizagem, as características do encontro interacional em sala de aula

e que aprenda a compartilhar seu poder, abrindo espaço para a voz do aluno ao aceitar seus

tópicos e as suas construções interpretativas. Nesse caso, recomenda-se ao professor o

reconhecimento e a aplicação dos direitos lingüísticos dos aprendizes, a fim de que a

convivência em sala de aula possa refletir uma democracia comunicativa.

COGNIÇÃO E METACOGNIÇÃO

Os aspectos enfatizados até aqui em relação à natureza sociointeracional da

aprendizagem se basearam na visão de que a cognição é construída por meio de

procedimentos interacionais.

Cabe chamar a atenção para o fato de que, além do domínio de processos de natureza

cognitiva, é preciso que o aluno tenha conhecimento de natureza metacognitiva em relação

ao que está aprendendo e como. Sabe-se que, quanto melhor for o controle que os aprendizes

têm sobre o que estão fazendo no ato de aprender, maiores serão os benefícios do ponto de

vista da aprendizagem. Isso inclui clareza sobre o propósito da aprendizagem com que

estão envolvidos (por exemplo, saber que são alunos de um curso de leitura em Língua

Estrangeira), da tarefa pedagógica que estão querendo resolver (por exemplo, saber que a

tarefa focaliza o ensino da organização textual), do papel de uma determinada organização

do espaço (por exemplo, saber que a finalidade da organização em grupos menores pode

facilitar a aprendizagem) etc.

Além disso, o conhecimento explícito sobre a relação entre o uso de certos padrões

interacionais em sala de aula e a construção do conhecimento constitui um tipo de

conhecimento metacognitivo que pode colaborar para que o aluno tome consciência das

23 Isso requererá, porém, a elaboração de materiais didáticos adequados para o trabalho em grupo.
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regras implícitas que regem a interação em sala de aula, as quais são centrais na construção

do conhecimento.

No ensino de Língua Estrangeira, os processos de natureza metacognitiva envolvem

também a consciência lingüística, isto é, a consciência dos conhecimentos (sistêmico, de

mundo e da organização textual) que o usuário possui como também a consciência crítica

de como as pessoas usam esses conhecimentos na construção social dos significados.
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OBJETIVOS GERAIS DE LÍNGUA ESTRANGEIRA
PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

Na definição dos objetivos deve-se levar em conta o aluno, o sistema educacional e

a função social da língua estrangeira em questão. Os objetivos foram explicitados,

considerando-se o desenvolvimento de capacidades, em função das necessidades sociais,

intelectuais, profissionais, e interesses e desejos dos alunos. Para o ensino fundamental, os

objetivos decorrem, por um lado, do papel formativo de Língua Estrangeira no currículo,

mas por outro lado, e principalmente, de uma reflexão sobre a função social de Língua

Estrangeira no país e sobre as limitações impostas pelas condições de aprendizagem.

Primeiramente, para que o ensino de Língua Estrangeira tenha uma função formativa no

sistema educacional, deve-se encontrar maneiras de garantir que essa aprendizagem deixe

de ser uma experiência decepcionante, levando à atitude fatalista de que língua estrangeira

não pode ser aprendida na escola.

Quanto à função social, embora se possa dizer que o Brasil é um país multilíngüe,

dadas as diversas etnias atuantes em sua formação, é necessário, também, reconhecer que

a grande maioria da população escolar vive em um estado de monolingüismo. Exceções

são as regiões fronteiriças, algumas comunidades multilíngües de grupos de imigração

estrangeira ou de indígenas, e as grandes áreas metropolitanas e turísticas, onde circula um

grande número de estrangeiros. Isso significa poder-se contar com apoio muito limitado

para o desenvolvimento de habilidades lingüísticas fora da escola, visto que, para a grande

maioria da população escolar, a língua estrangeira está fora do contexto da interação familiar,

sem possibilidades de contato com parceiros falantes da outra língua e sem nenhum contacto

internacional significativo24 . Possivelmente, essa grande maioria não sente nenhuma

necessidade ou desejo de se comunicar em língua estrangeira e a percepção de uma

necessidade futura é por demais remota.

A educação em Língua Estrangeira na escola, contudo, pode indicar a relevância da

aprendizagem de outras línguas para a vida dos alunos brasileiros. Uma língua estrangeira,

e neste momento histórico particularmente o inglês, dá acesso à ciência e à tecnologia

modernas, à comunicação intercultural, ao mundo dos negócios e a outros modos de se

conceber a vida humana. Uma primeira tentativa de aproximá-los da Língua Estrangeira

é fazer com que se conscientizem da grande quantidade de línguas que os rodeia, em

forma de publicações comerciais, de pôsteres, nas vitrinas das lojas, em canções, no cinema,

em todo lugar. É verdade que o inglês predomina � e a consciência crítica dessa situação

deve ser considerada �, mas há razoável quantidade do uso de outras línguas, tais como o

italiano, o francês, o espanhol, o alemão, dependendo do contexto e das regiões. Essa

24 Pode-se antever que, com o barateamento dos meios tecnológicos de comunicação, este quadro mude.
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quantidade de língua estrangeira tem de ser aproveitada, a fim de tornar significativo,

porque concreto, algo que de outro modo nunca seria percebido como real, vivo, usado por

milhões de seres humanos para se comunicar e conduzir a vida.

Em relação aos objetivos, é necessário, por fim, refletir sobre as condições encontradas
na enorme maioria das escolas. Sabe-se que, na aprendizagem de uma língua estrangeira,
fatores como quantidade, intensidade e continuidade de exposição à língua são
determinantes no nível de competência desenvolvido e na rapidez com que as metas podem
ser atingidas. A administração e a organização do ensino de Língua Estrangeira, no entanto,
são inadequadas em relação àqueles aspectos. O número de horas dedicadas à Língua
Estrangeira é reduzido, raramente ultrapassando duas horas semanais; a carga horária total,
por sua vez, também é reduzida; a alocação da disciplina muitas vezes está em horários
menos privilegiados etc. Essas limitações são inaceitáveis.

É importante que sejam tomadas medidas eficazes para saná-las. No entanto, ao se
estabelecerem os objetivos, as limitações não podem deixar de ser levadas em conta para
se determinar o que é possível fazer para se garantir condições mínimas de êxito, que
devem resultar em algo palpável e útil para o aluno. Mínimo não deve significar o menos
possível, mas sim metas realistas, claramente definidas e explicitadas aos alunos.

Por outro lado, na formulação dos objetivos, além das capacidades cognitivas, éticas,
estéticas, motoras e de inserção e atuação social devem também ser levadas em conta as
afetivas. É preciso lembrar que a aprendizagem de uma língua estrangeira é uma atividade
emocional e não apenas intelectual. O aluno é um ser cognitivo, afetivo, emotivo e criativo.

Os objetivos são orientados para a sensibilização do aluno em relação à Língua
Estrangeira pelos seguintes focos:

� o mundo multilíngüe e multicultural em que vive;

� a compreensão global (escrita e oral);

� o empenho na negociação do significado e não na correção.

Ao longo dos quatro anos do ensino fundamental, espera-se com o ensino de Língua
Estrangeira que o aluno seja capaz de:

� identificar no universo que o cerca as línguas estrangeiras que
cooperam nos sistemas de comunicação, percebendo-se como
parte integrante de um mundo plurilíngüe e compreendendo
o papel hegemônico que algumas línguas desempenham em
determinado momento histórico;
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� vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso
de uma língua estrangeira, no que se refere a novas maneiras
de se expressar e de ver o mundo, refletindo sobre os costumes
ou maneiras de agir e interagir e as visões de seu próprio mundo,
possibilitando maior entendimento de um mundo plural e de
seu próprio papel como cidadão de seu país e do mundo;

� reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas lhe
possibilita o acesso a bens culturais da humanidade construídos
em outras partes do mundo;

� construir conhecimento sistêmico, sobre a organização textual
e sobre como e quando utilizar a linguagem nas situações de
comunicação, tendo como base os conhecimentos da língua
materna;

� construir consciência lingüística e consciência crítica dos usos
que se fazem da língua estrangeira que está aprendendo;

� ler e valorizar a leitura como fonte de informação e prazer,
utilizando-a como meio de acesso ao mundo do trabalho e dos
estudos avançados;

� utilizar outras habilidades comunicativas de modo a poder atuar
em situações diversas.
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LÍNGUA ESTRANGEIRALÍNGUA ESTRANGEIRA
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CONTEÚDOS PROPOSTOS PARA
TERCEIRO E QUARTO CICLOS

Os conteúdos propostos têm por base que o uso da linguagem na comunicação envolve

o conhecimento (sistêmico, de mundo e de organização textual) e a capacidade de usar

esse conhecimento para a construção social dos significados na compreensão e produção

escrita e oral. O componente metodológico, central nestes parâmetros, pode fazer com que

o aluno, ao interagir com alguém, aprenda a usar a linguagem, concentrando-se nos processos

de uso via habilidades comunicativas. Assim, o foco será colocado na construção social do

significado.

Os conteúdos estão organizados em torno de quatro eixos: conhecimento de mundo,

conhecimento sistêmico, tipos de texto e atitudes.

Eixos de conteúdo

A organização por eixos busca evidenciar a importância de cada um deles no processo

de ensino e aprendizagem. Não devem, no entanto, ser tratados de maneira independente,

pois há conexão entre os conteúdos indicados em cada um deles.

O enfoque no tratamento dos conteúdos deve estar na aprendizagem de estratégias

de construção do significado via Língua Estrangeira, posto que se enfatiza o engajamento

discursivo do aluno ao proporcionar a aprendizagem de uma língua por meio da

aprendizagem de como usá-la. Isso possibilita que continue a aprender por si mesmo quando

o curso terminar. É por isso que os procedimentos utilizados para proporcionar essa

aprendizagem têm uma função central.

Os conteúdos referem-se não só à aprendizagem de conceitos e procedimentos como

também ao desenvolvimento de uma consciência crítica dos valores e atitudes em relação

ao papel que a língua estrangeira representa no país, aos seus usos na sociedade, ao modo

como as pessoas são representadas no discurso, ao fato de que o uso da linguagem envolve

necessariamente a identidade social do interlocutor.

O ponto de partida para o tratamento dos conteúdos pauta-se pelo pré-conhecimento

que o aluno tem de sua língua materna; portanto, o critério principal de gradação das

unidades é a familiaridade que os alunos têm com os conteúdos indicados. Isso quer dizer

que o critério de gradação e adequação dos conteúdos deve considerar o conhecimento do

aluno em relação à sua língua materna e ao conhecimento de mundo, para que a

aprendizagem seja significativa para o aluno. Esse seqüenciamento dos conteúdos é uma

tentativa de ajustar o ensino às necessidades e possibilidades de aprendizagem do aluno.
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PROGRESSÃO GERAL DOS CONTEÚDOS

Como se quer colocar ênfase no engajamento discursivo do aluno, e, portanto, no
uso da linguagem na comunicação, sugere-se um padrão de progressão geral que enfatiza o
conhecimento de mundo do aluno (sua vida em família, na escola, nas atividades de lazer,
na sociedade, no país e no mundo) e a organização textual com a qual esteja mais
familiarizado no uso de sua língua materna (narrativas, pequenos diálogos, histórias em
quadrinhos, instruções para jogos etc.). O objetivo é envolver o aluno desde o início do
curso na construção do significado, pondo-se menos foco no conhecimento sistêmico da
Língua Estrangeira. Essa progressão deverá ser a ênfase no terceiro ciclo (quinta e sexta
séries). Já no quarto ciclo (sétima e oitava séries), pode-se aumentar a proporção de
conhecimento sistêmico da Língua Estrangeira, posto que o aluno já terá desenvolvido a
capacidade de se engajar no discurso via Língua Estrangeira. Essa progressão faz com que
o componente sistêmico seja incluído no programa de modo a servir os componentes
referentes ao conhecimento de mundo e de organização textual. Desse modo, a gramática,
o léxico etc., serão definidos a partir das escolhas temáticas e textuais. Na Figura 1, ilustra-
se a progressão esquematicamente.

Figura 1. Progressão geral

terceiro ciclo quarto ciclo

conhecimento de mundo e textual

 conhecimento sistêmico

Enfatiza-se, inicialmente, o conhecimento de mundo do aluno e os tipos de textos
com os quais esteja mais familiarizado como usuário de sua língua materna, para facilitar
seu engajamento discursivo. Desse modo, a proposição de conteúdos também envolve
idealização tendo em vista a diversidade dos contextos de vida das crianças brasileiras. Em
salas de aulas específicas, o professor saberá determinar conteúdos mais apropriados,
principalmente no que se refere ao conhecimento de mundo dos alunos.

Conhecimento de mundo

Possíveis aspectos de conhecimento de mundo sobre os quais se pode apoiar a
aprendizagem de Língua Estrangeira:
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� utilização como recurso necessário e primordial para usar a
língua estrangeira tanto na modalidade escrita quanto na oral;

� utilização para reflexão sobre outras culturas, hábitos e
costumes.

Os conteúdos referentes ao conhecimento de mundo podem estar relacionados:

� à vida das crianças na escola, aos problemas de locomoção até a
escola, à vida em família, às atividades de lazer com os amigos,
aos problemas da cidade, do estado e do país em que vivem;

� à determinação da divisão do trabalho em casa, com base nas
identidades sociais de meninos e meninas, à convivência entre
meninos e meninas, ao respeito às diferenças entre as pessoas
(do ponto de vista étnico ou de tipo físico, por exemplo), a
problemas ecológicos na cidade em que vivem, aos direitos e
responsabilidades do aprendiz e do cidadão;

� à convivência entre meninos e meninas na cultura da língua
estrangeira; à vida na escola em outro país; aos direitos
conseguidos pelas mulheres em outros países; à organização
das minorias (étnicas e não-étnicas) em outras partes do mundo;
à visão da cultura da língua estrangeira como múltipla; à
organização e à ética políticas em outros países; às campanhas
de esclarecimento sobre a Aids em outras partes do mundo; à
questão da opção sexual em outros países etc.

Pode-se notar que, pouco a pouco, o aluno se aproxima das realidades dos países em
que a língua estrangeira que está sendo aprendida é usada ou de outras questões mais
distantes de seu mundo. Devem ser explorados os temas transversais apropriados para a
faixa etária dos alunos que sirvam para problematizar as questões de natureza social do
mundo em que vivem.

Tipos de texto

O aluno utilizará o conhecimento de tipos de texto:

� na leitura, na escrita e na produção e compreensão da fala;

� no reconhecimento e na compreensão da organização textual;
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� no reconhecimento da função social do texto;

� na participação de interações de natureza diversas (diálogos,
apresentações orais etc.).

A determinação dos conteúdos referentes a tipos de texto (orais e escritos) se pauta
por tipos com os quais os alunos nessa faixa etária estão mais familiarizados como usuários
de sua língua materna:

� pequenas histórias, quadrinhas, histórias em quadrinhos,
instruções de jogos, anedotas, trava-línguas, anúncios, pequenos
diálogos, rótulos de embalagens, cartazes, canções, pequenas
notícias;

� entrevistas, programação de TV, textos publicitários, cartas,
reportagens, classificados, poemas, editoriais de jornal, artigos
jornalísticos, textos de enciclopédias, verbetes de dicionários,
receitas, estatutos, declarações de direitos.

Conhecimento sistêmico

Os conteúdos referentes ao conhecimento sistêmico são incluídos na dependência
das escolhas temáticas e dos tipos de texto. Além disso, dá-se pouca ênfase a esse
conhecimento, já que o foco, neste ciclo, é em compreensão geral e no envolvimento na
negociação do significado. A inclusão do que vai ser ensinado será determinada pelo tipo
de conhecimento sistêmico necessário para se resolver a tarefa elaborada pelo professor.
Isso quer dizer que ao aluno serão ensinados formalmente os itens relativos ao conhecimento
sistêmico (vocabulário, estruturas gramaticais etc.) necessários para resolver a tarefa. Na
verdade, o aluno se deparará com mais itens nesse nível do que terá de aprender para
resolver as tarefas. Aprender a se engajar no discurso por meio de língua estrangeira,
desconhecendo certos itens nesse nível, é parte do que o aluno terá de aprender a fazer.
Ou seja, terá de operar na língua estrangeira com um certo nível de imprecisão em relação
ao significado, o que não é, aliás, muito diferente do que faz como usuário de sua língua
materna em muitas situações de uso.

Conteúdos relativos ao conhecimento sistêmico:

� atribuição de significado a diferentes aspectos morfológicos,
sintáticos e fonológicos;

� identificação de conectores que indicam uma relação semântica;
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� identificação do grau de formalidade na escrita e na fala;

� reconhecimento de diferentes tipos de texto a partir de
indicadores de organização textual;

� compreensão e produção de textos orais com marcas
entonacionais e pronúncia que permitam a compreensão do
que está sendo dito.

Conteúdos atitudinais

Os conteúdos atitudinais envolvem:

� a preocupação em ser compreendido e compreender outros,
tanto na fala quanto na escrita;

� a valorização do conhecimento de outras culturas como forma
de compreensão do mundo em que vive;

� o reconhecimento de que as línguas estrangeiras aumentam as
possibilidades de compreensão dos valores e interesses de
outras culturas;

� o reconhecimento de que as línguas estrangeiras possibilitam
compreender-se melhor;

� o interesse por apreciar produções escritas e orais em outras
línguas.

Os usos dos conteúdos do conhecimento sistêmico, de mundo e de organização textual
e os conteúdos atitudinais na construção social do significado são viabilizados por meio de
procedimentos metodológicos que irão possibilitar o desenvolvimento das habilidades
comunicativas. É claro que esses procedimentos variarão da dependência do(s) tipo(s) de
habilidade(s) comunicativa(s) a serem enfatizadas.

A questão do método

Antes de tratar da questão de como as habilidades comunicativas concretizarão o
componente metodológico, cabe discutir uma questão que tem sido freqüente nas
preocupações dos professores de Língua Estrangeira: a procura de um método ideal. Essa
questão esteve presente durante quase um século (1880-1980), com uma sucessão de
métodos � o método da gramática e tradução, o método direto, o método audiovisual, o
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método audiolingual, o que alguns chamam de método nocional-funcional �, cada um
sendo descartado sucessivamente para dar lugar a algo que se apresentava como mais
atraente. Na década atual, no entanto, o método não é mais visto como um modelo pronto
e definitivo.

Já no fim da década de 80 os métodos começaram a ser questionados por serem
vistos como excessivamente prescritivos, não levando em conta o contexto da aprendizagem,
como se as condições para que esta pudesse acontecer fossem as mesmas em todas as
partes do mundo. Passou-se a perceber que os métodos não são passíveis de avaliação
empírica; as tentativas feitas nesse sentido mostraram que os resultados produzidos por
diferentes métodos refletem os aspectos por eles enfatizados no ensino, sendo, assim,
difícil poder afirmar que o método X seja melhor do que o método Y. Além do mais,
passou-se a ter uma percepção maior a respeito de questões políticas envolvidas na
divulgação dos métodos, ou seja, o benefício mercadológico para seus proponentes e até
uma forma de imperialismo cultural neles embutida.

A partir da década de 80 uma nova visão aparece. Prefere-se falar em abordagens em
vez de métodos, já que aquelas situam-se em um nível mais conceptual, que permite
maior flexibilidade nas suas realizações. Em vez de se acatar imposições feitas por diferentes
métodos, pensa-se mais em termos de uma variedade de opções pedagógicas derivadas de
concepções teóricas específicas da linguagem e da aprendizagem de línguas, além de se
considerar sempre as práticas didáticas derivadas do conhecimento acumulado em relação
ao ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira. Isso tudo tem ainda por base uma
fundamentação teórica sobre a natureza da interação em sala de aula. É por isso que a
questão �método�, tal qual a sala de aula, envolve um processo dinâmico cíclico, cheio de
incertezas e sem fim, que reflete a articulação entre abordagem e interação em sala de
aula.

As abordagens estão alicerçadas em princípios de natureza variada, já considerados
neste documento:

� sociointeracional da aprendizagem em sala de aula;

� cognitiva, em relação a como o conhecimento lingüístico
é construído por meio do envolvimento na negociação
do  significado,  como  também  no  que  se  refere  aos
pré-conhecimentos (língua materna e outros) que o aluno
traz;

� afetiva, tendo em vista a experiência de vir a se constituir como
ser discursivo em uma língua estrangeira;

� pedagógica, em relação ao fato de que o uso da linguagem é
parte central do que o aluno tem de aprender.
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Esses princípios constituem a base do desenvolvimento de uma metodologia de
ensino que envolve como ensinar determinados conteúdos, pelo uso de diferentes
procedimentos metodológicos. Esse aspecto será desenvolvido na seção sobre �Orientações
didáticas�.
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AVALIAÇÃO

Conceito

A avaliação é parte integrante e intrínseca ao processo educacional, indo muito além

da visão tradicional, que focaliza o controle externo do aluno por meio de notas e conceitos.

A função da avaliação é alimentar, sustentar e orientar a ação pedagógica e não apenas

constatar um certo nível do aluno. Está implícito, também, que não se avaliam só os

conteúdos conceituais, mas também os procedimentais e os atitudinais, indo além do que

se manifesta, até a identificação das causas. A avaliação assim entendida oferece descrição

e explicação; é um meio de se compreender o que se alcança e por quê. Torna-se, desse

modo, uma atividade iluminadora e alimentadora do processo de ensino e aprendizagem,

uma vez que dá retorno ao professor sobre como melhorar o ensino, possibilitando correções

no percurso, e retorno ao aluno sobre seu próprio desenvolvimento.

Ensinar torna-se, então, um processo dinâmico no qual há reações, ao fluir da

interação, entre professor e aluno, entre aluno e aluno e entre aluno e conteúdos. É um

processo interativo e negociável, essencial, tanto para o processo de aprendizagem quanto

para balizar o desenvolvimento de programas e currículos. Nessa perspectiva, as decisões

a serem tomadas a respeito de conteúdo, métodos e objetivos necessitam de informações

que vêm da avaliação, que deve ser, portanto, contínua e sistemática, oferecendo uma

interpretação qualitativa do conhecimento construído.

Deverá ficar claro, a partir dessas considerações, que avaliação não deve ser confundida

com testes, tão freqüentes na avaliação de Língua Estrangeira. Estes são instrumentos,

meios para um fim. Os testes, ou provas, constituem meios de se avaliar um aspecto apenas

do processo de aprendizagem, ou seja, o produto em relação ao desempenho, tendo em

vista determinados conteúdos ou objetivos, em termos de progresso ou de proficiência.

Não podem jamais constituir-se em instrumentos de ameaça ou intimidação, para mostrar

apenas o que o aluno não sabe, situando-se acima de suas possibilidades. Outro problema

com os testes é que apresentam grandes dificuldades na sua preparação para que fiquem

garantidas clareza nas instruções, coerência com o que foi ensinado e ausência de

ambigüidades, e, particularmente no caso de língua estrangeira, contextualização do item

que está sendo testado. Ao se preparar um teste é fundamental ter clareza do propósito no

uso daquele instrumento, o que vale dizer, ter clareza a respeito do que se está avaliando.

Como todos os aspectos de uma avaliação formativa27 , os testes também devem ter por

27 Entende-se por avaliação formativa o processo contínuo de acompanhamento da aprendizagem como bússola
diretiva que determina os ajustes necessários a serem feitos no ensino.
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objetivo melhorar o conhecimento e não apenas fazer julgamentos. Isso significa que torna-

se essencial a interação professor-aluno em relação ao teste, após sua utilização: a devolução

deve envolver uma discussão dos resultados e das possíveis razões para a falta de sucesso,

se for o caso, evitando-se, assim, um sentimento de fracasso.

Deve-se ter bem claro que os testes são só um elemento da avaliação, que se refere

ao produto da aprendizagem, cabendo mais como componentes de uma avaliação somativa28 .

Vale dizer: uma avaliação que se proponha responder apenas às perguntas �Funcionou? O

que aconteceu?� não permite mais ajustes no desenvolvimento de um programa ou na

aplicação de um tipo de material ou de metodologia. Refere-se ao �depois�. O que interessa

particularmente a uma avaliação formativa, como a que aqui se propõe, é encontrar meios

de responder às perguntas: �Está funcionando? O que está acontecendo?�. Assim, de acordo

com o teor das respostas, poder redirecionar o percurso. Refere-se ao �durante�. Eis uma

analogia sugerida para ajudar a entender a diferença. Quando a cozinheira experimenta

a sopa na cozinha, está fazendo uma avaliação formativa (há possibilidades de se

fazerem ajustes no processo de cozimento); quando os comensais experimentam a sopa na

sala de jantar estão fazendo uma avaliação somativa (o produto está sendo oferecido como

pronto)29.

É necessário enfatizar a diferença entre avaliar a capacidade de desempenho do

aluno e estabelecer diferentes níveis de proficiência. A avaliação somativa, e os testes em

particular, dão informação e certificam os níveis de proficiência alcançados, mas não revelam

o desenvolvimento do processo de aprendizagem. Em uma avaliação formativa interativa

há procedimentos constantes e personalizados envolvendo professor e alunos, a partir de

critérios não apenas normativos, mas principalmente pessoais, que irão envolver, da parte

do professor, uma reflexão sobre si mesmo (sua auto-avaliação)30  e sobre os alunos, e, da

parte dos alunos, uma auto-avaliação e uma avaliação do professor. A participação dos alunos

no processo avaliativo é fundamental para que fique garantida a interação e a pluralidade

de visões.

Avaliar para quem

Outra pergunta relevante: para quem é necessária a avaliação, a quem se destinam

28 Entende-se por avaliação somativa a que é feita ao final do processo de aprendizagem, geralmente por meio de um
teste, sem permitir ajustes no ensino.
29 A sugestão dessa analogia foi apresentada pelo professor John L. Holmes (ex-professor da PUC-SP).
30 Em relação à auto-avaliação do professor, ver item �Uma palavra final: a ação dos parâmetros e a formação de
professores de Língua Estrangeira�, em que se discutem formas de reflexão do professor sobre sua prática.
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os resultados? A resposta é múltipla. Ela é necessária para o professor, para o aluno, para os

pais e para a sociedade. O professor necessita, a partir de uma avaliação do nível do aluno

ao início do curso, acompanhar a evolução do processo de aprendizagem, as dificuldades e

suas possíveis causas, a eficácia das práticas pedagógicas utilizadas para poder monitorar

sua atuação. O aluno precisa ter indicações imediatas e contínuas do resultado de sua

atividade, sem esperar até o final do bimestre, do semestre ou do ano para receber um

julgamento, satisfatório ou não. Os pais, como participantes diretamente envolvidos no

processo educacional de seus filhos, precisam ter informações sobre o desenvolvimento

do trabalho destes. À sociedade, a quem o sistema educacional deve uma satisfação sobre

sua eficácia, deve, por certo, interessar o acompanhamento do que acontece nas

salas de aula.

A dimensão afetiva

Em se tratando de avaliação de aprendizagem de Língua Estrangeira cabe dis-

cutir-se uma dimensão, pertinente em toda situação de ensino e aprendizagem, mas

de crucial importância no contexto específico que diz respeito a essa área. É a dimensão

afetiva.

A situação de aprendizagem de Língua Estrangeira tem características que a

distinguem da situação de aprendizagem de outras disciplinas. Na aprendizagem de outra

língua há de se ter em conta vários fatores que podem dificultar a aprendizagem,

dependendo de características individuais dos alunos: a frustração da não-comunicação, a

reação emocional que pode decorrer da percepção de traços da outra língua que parecem

artificiais e até ridículos, a incerteza na ativação de conhecimento adequado de mundo, a

falta de um senso de orientação e de intuição para com o que é certo e o que é errado e a

discrepância entre o estilo de aprendizagem do aluno e o que o professor enfatiza.

Esses fatores derivam de três aspectos problemáticos principais: as diferenças entre

a língua materna e a língua estrangeira, o dilema entre privilegiar-se o saber sobre a língua

ou saber usá-la e a escolha entre uma aprendizagem racional ou uma aprendizagem intuitiva.

O primeiro desses aspectos é inerente ao próprio objeto de estudo e deverá variar

dependendo das línguas envolvidas. O segundo depende da orientação que o professor,

como organizador do ensino, der a seu trabalho docente, enquanto o terceiro dependerá

mais de características individuais de estilos de aprendizagem e de estudo.

Do mesmo modo que todos os aspectos mencionados no parágrafo anterior devem

ser levados em conta no trabalho pedagógico e no relacionamento professor-aluno, devem
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também ser levados em conta na avaliação. Cabe ao professor acompanhar atentamente as

reações dos alunos e refletir sobre elas, levando em conta os possíveis efeitos de aspectos

decorrentes do domínio afetivo na aprendizagem, em vez de julgá-las apenas pelos

desempenhos em testes, por exemplo.

Coerência entre o foco de
ensino e o da avaliação

É essencial que a avaliação tenha como foco o que é também enfatizado no ensino.

Por exemplo, em um programa que tenha como foco o desenvolvimento da habilidade de

leitura, a avaliação deverá também centrar-se nessa habilidade, não levando em conta fatores

como pronúncia, produção escrita ou aspectos do uso oral da língua, podendo ser feita em

língua materna para possibilitar a concentração na tarefa e não na compreensão

das instruções. Ou ainda, supondo-se que tenha sido necessário ensinar um determinado

aspecto gramatical para facilitar o desenvolvimento da compreensão escrita, esse

aspecto só deverá ser avaliado do ponto de vista de sua função no desenvolvimento

da competência em leitura. Testes que tenham como objetivo apenas verificar o domínio

do conhecimento sistêmico pelo aluno e as tradicionais questões de compreensão

escrita, que só fazem o aluno procurar no texto a resposta usando estratégias de

decodificação, não são formas adequadas de avaliação de compreensão escrita por não

envolverem a colaboração do leitor na construção social do significado. Em resumo, um

curso de leitura só deve avaliar o desempenho do aluno na construção de significados por

meio de textos escritos.

A avaliação: um processo integrado
e contínuo

A avaliação contínua, fazendo da observação seu principal instrumento e nela

diretamente envolvendo o aluno, leva mais em conta as interações sociais desenvolvidas e

reguladas do que, por exemplo, a correção. O avaliador se empenha em regular as interações

em sala de aula para corrigir rotas de percurso, utilizando um vasto repertório de técnicas

sociais, com sensibilidade e percepção dos problemas, a fim de que se crie um clima

emocional ótimo, conducente a uma aprendizagem também ótima. Isso significa que o

professor deve aconselhar, coordenar, dirigir, liderar, encorajar, animar, estimular, partilhar,

aceitar, escutar, respeitar e compreender o aluno. Deve colocar-se em seu lugar para que a
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outra língua não se lhe apresente como �estrangeira�, isto é, estranha a ele, mas sim como

a língua de outras pessoas, que ele, pouco a pouco, vai aprendendo a apreciar e à qual, cada

vez mais ele vai aprendendo a dar sentido. Se isso é importante para o ensino é também

particularmente importante para a avaliação de Língua Estrangeira, como ela é aqui

entendida.

Critérios de avaliação

Após tratar da avaliação no que diz respeito a aspectos conceituais de sua natureza,

de seu papel e de sua função na aprendizagem em geral e na aprendizagem de Língua

Estrangeira em particular, é importante focalizar a avaliação em relação aos objetivos

propostos para Língua Estrangeira nos terceiro e quarto ciclos.

Ao final do quarto ciclo espera-se que o aluno tenha, gradativamente, atingido os

objetivos propostos neste documento. Gradativamente é uma palavra importante, e o que

se entende por ela está representado na Figura 1.

À medida que se avança na aprendizagem e que a ênfase no conhecimento sistêmico

passa a ser maior, este passa também a ter maior ênfase na avaliação, levando-se sempre

em conta seu papel ancilar no processo de ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira,

como aqui entendido. Essa avaliação deve, portanto, ser feita sempre de forma

contextualizada e considerando sua relevância na construção do aluno como ser discursivo

em Língua Estrangeira.

A seguir, são apresentados os critérios de avaliação das habilidades comunicativas,

que refletem o que se espera que o aluno aprenda.

Quanto à compreensão escrita, o aluno deverá ser capaz de:

� demonstrar compreensão geral de tipos de textos variados,

apoiado em elementos icônicos (gravuras, tabelas, fotografias,

desenhos) e/ou em palavras cognatas;

� selecionar informações específicas do texto;

� demonstrar conhecimento da organização textual por meio do

reconhecimento de como a informação é apresentada no texto

e dos conectores articuladores do discurso e de sua função

enquanto tais;
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� demonstrar consciência de que a leitura não é um processo

linear que exige o entendimento de cada palavra;

� demonstrar consciência crítica em relação aos objetivos do texto,

em relação ao modo como escritores e leitores estão

posicionados no mundo social;

� demonstrar conhecimento sistêmico necessário para o nível de

conhecimento fixado para o texto.

A avaliação da compreensão oral, quando esta habilidade tiver sido trabalhada,

envolverá aspectos semelhantes àqueles mencionados para a compreensão escrita, acrescidos

do conhecimento dos padrões de natureza fonético-fonológica e de interação social.

A avaliação da produção, tanto escrita quanto oral, dependerá naturalmente da ênfase

com que essas habilidades serão enfocadas no programa de ensino. O aluno deverá ser

capaz de:

� demonstrar adequação na produção, no que diz respeito,

particularmente, a aspectos que afetam o significado no nível

da sintaxe, da morfologia, do léxico e da fonologia;

� demonstrar conhecimento dos padrões interacionais e de tipos

de textos orais e escritos pertinentes a contextos específicos

de uso da língua estrangeira;

� demonstrar conhecimento de que escritores/falantes têm em

mente leitores e ouvintes posicionados de modo específico na

sociedade.

Na produção oral, acrescente-se a necessidade de demonstrar adequação no uso de

traços entonacionais e conhecimentos ao nível fonológico. Em relação à avaliação dessa

habilidade comunicativa, é importante notar que a avaliação decorre mais da observação

constante do que de uma prova ao final do semestre.

Para a produção escrita, os critérios de avaliação deverão basear-se no foco do

ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira no ensino fundamental, ou seja, o

envolvimento do aluno na construção do significado. A avaliação dessa habilidade deverá

ser semelhante à situação de ensino: concentração no significado e na relevância do que é

produzido em termos de como o aluno se constitui como ser discursivo, mais do que na

correção gramatical. Esta aumentará gradativamente ao longo da construção da interlíngua

do aluno.
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O critério principal para a avaliação de qualquer das habilidades é que ela não se dê

em situação diferente da situação de ensino.
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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

A seguir são apresentadas reflexões sobre procedimentos didáticos para o
desenvolvimento das habilidades comunicativas, como parte do componente metodológico.
Os conteúdos procedimentais são, portanto, focalizados aqui conforme indicado nos
conteúdos propostos para terceiro e quarto ciclos. Ao final são apresentadas algumas
orientações para uma avaliação formativa em Língua Estrangeira.

Havendo, na escola, acesso a revistas, jornais, livros, TV, vídeo, gravador, computador
etc., típicos do mundo fora da sala de aula, tais recursos podem ser usados na elaboração de
tarefas pedagógicas, para deixar claro para o aluno a vinculação do que se faz em sala de
aula com o mundo exterior (as pessoas estão no seu dia-a-dia envolvidas na construção
social do significado; as possibilidades que existem fora da sala de aula de se continuar a
aprender Língua Estrangeira.

Antes de tudo, é necessário fazer menção a dois pontos importantes para o trabalho
do professor: o impacto da tecnologia da informática na sociedade e no ensino e
aprendizagem de Língua Estrangeira e a noção de tarefa.

Com relação ao impacto da tecnologia da informática, é necessário atentar para dois
aspectos: o acesso às redes de informação possibilitado pelo conhecimento de língua
estrangeira e os softwares disponíveis para o ensino de Língua Estrangeira.

É inegável que aumenta cada vez mais a possibilidade de acesso às redes de
informação do tipo Internet, como também as exigências do mundo do trabalho passam a
incluir o domínio do uso dessas redes. O conhecimento de Língua Estrangeira é crucial
para se poder participar ativamente dessa sociedade em que, tudo indica, a informatização
passará a ter um papel cada vez maior.

Quanto aos softwares para ensino de Língua Estrangeira, é necessário adotar uma
atitude crítica ao examiná-los, a fim de certificar-se que não sejam meras reproduções de
um tipo de instrução programada31  popular nas décadas de 60 e 70. Exercícios que não
exijam o envolvimento discursivo do aluno são incompatíveis com a visão de linguagem e
de aprendizagem de Língua Estrangeira apresentada nestes parâmetros. Softwares
adequados, no entanto, podem se constituir em apoio eficaz no ensino e aprendizagem,
particularmente se incluírem elementos visuais e sonoros acompanhando o conteúdo
lingüístico.

O outro ponto relevante em relação às orientações pedagógicas é a noção de tarefa.
São várias as definições de tarefa. No contexto específico de ensino e aprendizagem de

31 A instrução programada baseava-se em uma prática instrucional individualizada que consistia de uma série de
exercícios lingüísticos, exigindo a resposta certa do aluno, de forma mecânica, como condição para que prosseguisse
em sua aprendizagem.
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Língua Estrangeira, no entanto, essas definições podem ser resumidas como experiências
de aprendizagem relacionadas a uma meta ou atividade específicas realizadas pelo uso da
linguagem, com algum tipo de relação com o mundo fora da escola ou com alguma atividade
de significado real na sala de aula. Esse uso da linguagem pode se dar tanto em relação à
produção quanto à compreensão, em níveis variados do conhecimento sistêmico e da
profundidade da compreensão exigidos. Por exemplo, uma tarefa pode pedir como resposta
uma representação gráfica, um mapa ou roteiro, uma lista de instruções ou o preenchimento
de um formulário. O objetivo da tarefa é facilitar a aprendizagem, por meio do engajamento
do aluno em um tipo de atividade que corresponda na sala de aula a tarefas da realidade
extraclasse. O essencial é que a tarefa tenha propósitos claramente definidos e que o foco
esteja na atividade ou num tópico e não em um aspecto específico do sistema lingüístico,
ou seja, que o foco esteja mais no significado e na relevância da atividade para o aluno do
que no conhecimento sistêmico envolvido. As tarefas, assim, integrando as dimensões
interacional, lingüística e cognitiva da aprendizagem de Língua Estrangeira, funcionam
como experiências construtoras da aprendizagem.

Como componentes de uma tarefa, podem-se listar os seguintes:

� o insumo, que pode ser verbal ou não-verbal; por exemplo, um
diálogo ou uma seqüência de figuras;

� a atividade, isto é, o que fazer com o insumo; por exemplo,
responder um questionário, resolver um problema, fornecer
informações a partir de gráficos;

� a meta, isto é, o que se quer atingir; por exemplo, a troca de
informações pessoais ou sobre lugares, eventos etc.;

� os papéis, tanto dos alunos quanto do professor; por exemplo,
parceiro num diálogo ou na solução de um problema, monitor;

� a organização, isto é, trabalho em pares, em pequenos grupos
ou a classe toda.

Alguns tipos de tarefas podem ser, por exemplo, transferência de informação,
preenchimento de lacuna informacional (em que um interlocutor tem informação que o
outro não tem), o princípio do quebra-cabeça, a solução de problemas.

As tarefas correspondem, de preferência, a atividades comunicativas do mundo
extraclasse, mas às vezes representam uma simulação, na sala de aula, de comportamentos
do mundo extraclasse, vivenciados em jogos, por exemplo.

A seguir, são apresentadas algumas orientações pedagógicas possíveis para o ensino
das habilidades comunicativas, seguidas de exemplos de tarefas. Essas tarefas, no entanto,
têm caráter apenas ilustrativo. Não devem ser entendidas como um roteiro de aula. Cabe
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ao professor refletir e decidir sobre o que é mais adequado para sua situação concreta de
ensino e aprendizagem. É necessário lembrar ainda que as orientações oferecidas aqui
devem ser complementadas com as sugestões apresentadas anteriormente, que se referem
ao tratamento dos temas transversais de modo integrado ao ensino de Língua Estrangeira.

Habilidades comunicativas

COMPREENSÃO

O processo da compreensão escrita e oral envolve fatores relativos ao processamento
da informação, cognitivos e sociais. Os fatores relativos ao processamento da informação
têm a ver com a atenção, a percepção e decodificação dos sons e letras, a segmentação
morfológica e sintática, a atribuição do significado ao nível léxico-semântico, e a integração
de uma informação a outra. Os fatores cognitivos envolvem a contribuição do leitor/ouvinte,
a construção do significado (a formulação de hipóteses sobre os significados possíveis com
base no seu pré-conhecimento de mundo) e de organização textual e os fatores sociais, que
englobam a interação/falante e escritor/ouvinte localizada na história, na instituição e na
cultura. Isso significa dizer que compreender envolve crucialmente a percepção da relação
interacional entre quem fala, o que, para quem, por que, quando e onde.

Deve-se dizer, ainda, que a compreensão é uma atividade com propósito definido,
pois aqueles envolvidos nesse processo estabelecem objetivos quanto à finalidade do ato
de compreender em que estão engajados (por exemplo, ler um jornal, ouvir uma notícia no
rádio, compreender um texto escrito sobre as regras de um jogo, ler uma bula etc., definem
objetivos de compreensão específicos).

 Outro aspecto importante é que o resultado do processo de compreensão é variado
por estarem envolvidas pessoas diferentes, com propósitos interacionais nem sempre iguais,
e conhecimento de mundo variados. Na sala de aula, esse resultado envolverá, portanto, as
contribuições, as divergências, crenças e valores dos participantes desse contexto na
construção social do significado.

Percebe-se, portanto, a complexidade do processo de compreensão com o qual o
aluno de Língua Estrangeira se depara. Contudo, deve-se ressaltar que esse processo já foi
vivenciado pelo aluno na aprendizagem de sua língua materna, o que deve facilitar a
aprendizagem da compreensão escrita e oral em Língua Estrangeira.

Compreensão escrita

Provavelmente, o fator mais característico da compreensão escrita seja a ausência do
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interlocutor. Ao contrário do que ocorre, em geral, na compreensão oral, normalmente o
interlocutor não está presente face a face, mas os vestígios de sua presença restam nas
marcas que o escritor escolheu deixar no texto. Cabe ao leitor, com base nessas marcas, se
envolver na �conversa� com o escritor. Há evidências dessa conversa entre o leitor e o
escritor em certas marcas do discurso escrito (por exemplo, �em resumo�, �como já apontei
acima� etc.) em que fica clara a natureza interacional do discurso escrito.

No que se refere ao ensino da compreensão escrita em Língua Estrangeira, para
facilitar o engajamento discursivo do leitor-aluno, cabe privilegiar o conhecimento de mundo
e textual que ele tem como usuário de sua língua materna, para se ir pouco a pouco
introduzindo o conhecimento sistêmico. Desse modo, o foco no terceiro ciclo é em
compreensão geral, enquanto no quarto ciclo é em compreensão geral e detalhada.

Um aspecto importante relacionado ao ensino da leitura é que ensinar a ler não
envolve necessariamente fazer ler em voz alta. A leitura em voz alta abarca o conhecimento
sobre a estrutura sonora da língua e pode atrasar o engajamento do aluno na construção do
significado. O que é crucial no ensino de leitura é a ativação do conhecimento prévio do
leitor, o ensino de conhecimento sistêmico previamente definidos para níveis de
compreensão específicos e a realização pedagógica da noção de que o significado é uma
construção social. Além disso, a leitura abarca elementos outros que o próprio texto escrito,
tais como as ilustrações, gráficos, tabelas etc., que colaboram na construção do significado,
ao indicar o que o escritor considera esclarecedor ou principal na estrutura semântica do
texto.

Segue-se a explicitação de cada um desses conhecimentos em relação ao papel que
desempenham na aprendizagem da leitura.

O conhecimento de mundo tem um papel primordial, pois, ao ler, o aluno cria
hipóteses sobre o significado que está construindo com base em seu pré-conhecimento.
Por exemplo, ao encontrar a palavra �cinema� em um texto, o leitor aciona o seu
conhecimento sobre cinema. Assim, caminha pelo texto projetando coerência por meio da
representação do mundo textual que vai elaborando com base do que se sabe sobre cinema.

O conhecimento de organização textual também facilita a leitura ao indicar para o
aluno como a informação está organizada no texto. Por exemplo, ao ler uma história, o
leitor-aluno, confiando em seu conhecimento da organização de histórias, sabe que sua
compreensão será balizada pelo modo como as histórias se organizam. Assim, após encontrar
a situação da história em que estão apresentados os personagens e o contexto em que
atuam, o aluno se prepara para encontrar o problema, em seguida a solução e a avaliação.

O conhecimento sistêmico contribui para a ativação e a confirmação das hipóteses
que o aluno está elaborando. Nos estágios iniciais de aprendizagem, o conhecimento
referente aos itens lexicais é crucial, já que facilita a ativação de conhecimento do mundo
do aluno. O conhecimento da morfologia da Língua Estrangeira, ao indicar o papel gramatical
do item, colabora para a compreensão. Por exemplo, a marca de advérbio � �-mente�, em
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espanhol e português; �-ment�, em francês; e �-ly�, em inglês � indica para o leitor o
modo como a ação verbal está se desenvolvendo. Parte desse tipo de conhecimento também
engloba os elos coesivos que o leitor tem de reconhecer no estabelecimento da referência
pronominal, lexical etc., como também os conectores das partes do discurso. Por exemplo,
ao identificar que os conectores �parce que�, em francês, �because�, em inglês e �porque�,
em espanhol, indicam uma relação semântica de causa entre duas partes do discurso, o
leitor tem sua compreensão facilitada por entender a relação semântica, ainda que tenha
dificuldades com outros elementos sistêmicos. Em relação a esse conhecimento é preciso
não esquecer que o tipo de conhecimento requerido do aluno é em nível de reconhecimento
apenas, não de produção.

Ao ensinar os tipos de conhecimento mencionados, o professor deve se balizar pelos
conhecimentos que o aluno tem de sua língua materna e do mundo. Por exemplo, numa
atividade de leitura, o professor deve fazer com que o aluno tome consciência do que já
sabe ao explorar itens lexicais cognatos.

O estabelecimento de metas realistas faz parte de qualquer processo de ensino e
aprendizagem. No caso da leitura, metas realistas estão intrinsecamente vinculadas à
definição do nível de compreensão que se deseja alcançar. Esse fator, por sua vez, relaciona-
se com a auto-estima do aluno, pois o desafio encontrado é enfrentado com sucesso.

Orientações didáticas para o ensino da compreensão escrita

Primeiramente, é necessário que o professor escolha o texto a ser usado para, a seguir,
estabelecer um propósito para a leitura (o que pode ser feito em conjunto com a classe).
Esse propósito definirá o nível de compreensão a ser alcançado, o que pode abarcar desde
uma compreensão geral em relação ao que é tratado no texto, até a procura de uma
informação específica, por exemplo, uma data, um nome etc. É útil pensar sobre o trabalho
em fases que podem ser chamadas de pré-leitura, leitura e pós-leitura.

Pré-leitura

Esta fase é caracterizada pela sensibilização do aluno em relação aos possíveis
significados a serem construídos na leitura com base na elaboração de hipóteses. Engloba:

� ativar o conhecimento prévio dos alunos em relação ao
conhecimento de mundo: explorar o título, subtítulos, figuras,
gráficos, desenhos, autor, fonte;

� ativar o pré-conhecimento do aluno em relação à organização
textual: explorar itens lexicais (�era uma vez�), cabeçalhos (de
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carta), a distribuição gráfica do texto (listagem de ingredientes)
etc., reveladores da organização textual;

� situar o texto, identificando quem é o autor, o leitor virtual,
quando e onde publicado e com que propósito (a quais
interesses serve), de modo a evidenciar a leitura como uma
prática sociointeracional.

Leitura

É nesta fase que o aluno tem de projetar o seu conhecimento de mundo e a
organização textual nos elementos sistêmicos do texto. Com base no nível de compreensão
previamente estabelecido, o professor capitaliza nas estratégias de leitura que o aluno tem
como leitor em sua língua materna e nos itens lexicais e gramaticais semelhantes aos da
língua materna e em outros itens sistêmicos diferentes, na dependência do nível de
compreensão. É claro que para níveis de compreensão mais detalhada a familiarização com
elementos sistêmicos diferentes da língua materna será necessária. É importante também
que o aluno aprenda a adivinhar o significado de palavras que não conhece, por meio de
pistas contextuais, da mesma forma que é essencial que aprenda a desconsiderar a
necessidade de conhecer todos os itens lexicais para ler. São importantes as estratégias de
integração de uma informação a outra, o estabelecimento dos elos coesivos e a utilização
de estratégias de inferência. É crucial que o aluno aprenda a distinguir entre informações
centrais na estrutura semântica do texto e os detalhes.

Pós-leitura

Ao final da leitura, o professor poderá planejar atividades destinadas a levar os alunos
a pensar sobre o texto, emitir suas reações e avaliar, criticamente, as idéias do autor. O foco
essencial é no relacionamento do mundo do aluno com as idéias do autor. Esses aspectos
mais críticos evidenciados nesta fase devem perpassar toda a atividade de leitura, embora
pedagogicamente estejam concentrados aqui.

Para o desenvolvimento da habilidade de compreensão escrita é necessário poder
dispor de uma grande variedade de textos de diversos tipos, provenientes de jornais, revistas,
instruções de jogos e de funcionamento de aparelhos, livros, da Internet etc. Será importante
envolver os alunos nesse processo de coleta de textos para se assegurar, por um lado, o
interesse dos alunos, e por outro lado, a conexão entre o que se faz na sala de aula de
Língua Estrangeira e o mundo fora da escola onde a língua estrangeira é usada. Neste
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particular, os livros didáticos, em geral, não cumprem esse objetivo, pois os textos que
neles se encontram são, na maioria das vezes, elaborados e/ou selecionados tendo em vista
o ensino do componente sistêmico, que na proposta destes parâmentros não é fim, mas
sim um dos tipos de conhecimento que possibilitam a aprendizagem de Língua Estrangeira
pelo envolvimento no discurso. A visão de leitura adotada difere daquela tradicionalmente
seguida em sala de aula e em material didático, centrada em aspectos de decodificação da
palavra escrita, em que o único conhecimento utilizado pelo leitor-aluno é o sistêmico,
baseando-se numa concepção de leitura em que o significado é inerente ao texto e não
uma construção social.

Exemplos de tarefas de compreensão escrita:

� Exemplo 1

Meta: distinguir as idéias principais dos detalhes com base na
organização textual.

Fase: leitura.

Atividade: identificar as idéias centrais em cada parágrafo de
uma história de modo a produzir um resumo.

� Exemplo 2

Meta: formular hipóteses sobre o conteúdo de textos, usando-
se o conhecimento prévio, de mundo dos alunos.

Fase: pré-leitura.

Atividade: responder perguntas, participar de discussão sobre
determinado assunto, que será posteriormente encontrado em
um texto.

� Exemplo 3

Meta: desenvolver atitude crítica.

Fase: pós-leitura.

Atividade: identificar alguns sinais de preconceitos na maneira
como pessoas ou lugares são tratados no texto.

� Exemplo 4

Meta: localizar e levantar informações em um texto.

Fase: leitura.

Atividade: encontrar nomes de pessoas ou de lugares, datas.
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Comentários:

� o exemplo 1 chama a atenção para como a organização textual
reflete a organização da informação no texto, o que possibilita
distinguir as idéias centrais de idéias secundárias;

� o exemplo 2 indica que a construção do significado depende
da contribuição dos leitores, ao mesmo tempo que mostra que
a leitura é um ato social;

� o exemplo 3 desenvolve a consciência no leitor de que as
pessoas quando usam a linguagem fazem escolhas que refletem
suas visões de mundo, preconceitos etc.

� o exemplo 4 indica que leitores têm propósitos específicos, ou
seja, nem sempre é necessário ler o texto todo, dependendo
do objetivo da leitura.

Compreensão oral

O processo envolvido na compreensão oral assemelha-se ao da compreensão escrita.
Inclui, contudo, dois aspectos principais que o distinguem. A necessidade de utilizar
conhecimento sistêmico ao nível fonético-fonológico e o fato de ser caracterizado por uma
realização interacional imediata, que pode desaparecer sem deixar vestígios se não for
gravada. Além dos tipos de conhecimento mencionados em relação à compreensão escrita
(conhecimento de mundo, do conhecimento sistêmico e do conhecimento da organização
textual), a compreensão de textos orais requer o conhecimento dos padrões de interação
social (os direitos e deveres interacionais, isto é, quem pode tomar o turno, por exemplo).

Com base nesses conhecimentos, os usuários-ouvintes criam expectativas sobre o
que os seus interlocutores vão dizer. Assim, os falantes esperam atingir suas propostas
comunicativas, apoiando-se nas expectativas dos ouvintes em relação ao que devem esperar
do discurso. Os ouvintes, por sua vez, projetam seus conhecimentos nas contribuições dos
falantes na negociação e construção de significados.

Isso não quer dizer, no entanto, que toda comunicação oral seja sempre recíproca,
pois há casos, como em uma conferência ou em uma aula expositiva, em que não há uma
interação recíproca nem uma troca de turnos. O que existe é a preocupação do falante com
aquilo que vai ser dito, com a organização do texto, com os vários níveis de organização
lingüística e com as expectativas dos ouvintes para facilitar a compreensão da informação.
Assim, embora os participantes estejam engajados com o que está ocorrendo, não há uma
participação ativa no processo interacional, uma vez que não podem intervir diretamente
na situação comunicativa. Já na comunicação recíproca, que oferece a possibilidade do
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outro se manifestar, há, além do engajamento, a participação dos interlocutores (falantes e
ouvintes) no ato comunicativo.

Embora as dificuldades típicas da compreensão escrita ocorram igualmente na
compreensão oral, nesta o ouvinte pode solicitar que o seu interlocutor esclareça suas
dificuldades de compreensão. É claro que na compreensão de textos orais do rádio e da
TV, por exemplo, a possibilidade de interromper o interlocutor não se configura.

Do ponto de vista do processo de ensinar e aprender, além das questões relativas ao
ensino da compreensão escrita, convém considerar os tipos de conhecimento específicos
da compreensão oral já discutidos: conhecimento ao nível fonético-fonológico e as regras
da interação oral.

Esse processo de construção do significado é, portanto, determinado pelo modo como
os interlocutores agem pelo discurso realizado num determinado momento (a história) e
espaço (contextos culturais e institucionais).

Orientações didáticas para o ensino da compreensão oral

Tendo em vista as semelhanças entre os processos de compreensão oral e escrita,
guardando-se as diferenças já apontadas, pode-se sugerir o mesmo tratamento pedagógico
para o ensino da compreensão oral, organizando-o em fases, conforme sugerido para a
compreensão escrita.

Exemplos de tarefas de compreensão oral:

� Exemplo 1

Meta: ativar o vocabulário que será encontrado no texto a ser
compreendido para trazer à tona o conhecimento de mundo
facilitador da compreensão oral do texto.

Fase: pré-compreensão oral.

Atividade: listar itens lexicais relativos à temática do texto que
será ouvido.

� Exemplo 2

Meta: captar informações específicas.

Fase: compreensão oral.

Atividade: a partir de uma gravação, preencher, por exemplo,
uma ficha de informações sobre determinado assunto.
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Atividade: após ouvir uma mensagem em uma secretária
eletrônica, preencher uma folha de um bloco de recados para
que um amigo receba as informações de que necessita.

� Exemplo 3

Meta: desenvolver condições para que os alunos percebam as
possibilidades diferentes de padrões entonacionais: pergunta,
afirmação e exclamação.

Fase: compreensão oral.

Atividade: preencher um quadro indicando quais falas de um
diálogo gravado são perguntas, afirmativas ou exclamações.

� Exemplo 4

Meta: desenvolver consciência crítica de que os interlocutores
ocupam posições diferentes na instituição.

Fase: pós-compreensão oral.

Atividade: com base em uma gravação de um diálogo já
trabalhado, identificar marcas da posição hierárquica na
instituição, de formalidade ou informalidade etc., no modo
como os participantes se referem uns aos outros.

Comentários:

� no exemplo 1, a primeira tarefa se baseia na relevância da
ativação do conhecimento lexical que o aluno já tenha para ter
acesso à temática do texto a ser ouvido;

� no exemplo 2, está sendo focalizada a habilidade de selecionar
informação, com base no propósito do ouvinte;

� o exemplo 3 indica como a entonação contribui para a
construção do significado, além de chamar a atenção para a
natureza sociointeracional da linguagem;

� o exemplo 4 novamente chama a atenção para a natureza
sociointeracional da linguagem ao focalizar como os
participantes usam a linguagem, dependendo de como estão
posicionados no mundo social.

P R O D U Ç Ã O

Se de um lado do jogo interacional de construir significados estão as habilidades
comunicativas de compreensão escrita e oral, do outro estão as habilidades de produção
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escrita e oral. As pessoas se envolvem nesse jogo, tendo em mente que querem agir no
mundo social em relação a seus interlocutores. É por isso que ao produzir um texto escrito
ou oral, da mesma forma que no ato da compreensão, as pessoas, além de considerarem
sobre o que estão escrevendo ou falando, levam em conta para quem, por que, onde e
quando estão escrevendo ou falando. Essas considerações se refletem, nos textos produzidos,
nas expectativas que o escritor ou falante têm em relação aos leitores e ouvintes, que estão
situados na cultura, na instituição e na história.

Contudo, é preciso considerar duas diferenças básicas entre a produção escrita e a
oral em razão da presença ou ausência do interlocutor: o nível de planejamento e de
envolvimento com o interlocutor que a tarefa de produzir acarreta. A escrita tende a exigir
mais planejamento (incluindo, portanto, a necessidade de revisar o texto) do que a produção
oral. Em virtude da não simultaneidade do ato interacional típica da fala, o escritor tem de
planejar mais seu texto, antevendo as dificuldades possíveis na construção do significado
que o leitor enfrentará, já que este não pode interromper o escritor e pedir esclarecimentos
sobre seu texto. Deve-se, porém, levar em conta que certos tipos de textos orais, aulas
expositivas, por exemplo, acarretam um alto nível de planejamento da parte do falante e
que em algumas culturas (por exemplo, na Inglaterra) não é comum que um expositor ser
interrompido para esclarecimentos.

A outra diferença diz respeito ao maior ou menor nível de envolvimento com o
interlocutor. A produção oral, em virtude da presença do interlocutor, tende a acarretar
maior envolvimento com ele. À luz do olhar do interlocutor, dos seus gestos e de traços de
sua identidade social (classe social, etnia, opção sexual etc.), pode-se moldar o que se fala
de modo a envolvê-lo mais diretamente na construção do significado. Todavia, há textos
escritos, como cartas pessoais, por exemplo, contendo marcas da oralidade, o que se nota,
entre outras formas, pelo uso de frases questionadoras que envolvem diretamente a opinião
do leitor em relação ao que foi dito: �concorda?�, �não é?�.

A produção de textos orais e escritos envolve uma série de diferenças marcantes
relacionadas às modalidades oral e escrita, determinadas, em última análise, por um lado,
pelo uso da estrutura sonora das línguas, e, por outro, pela representação escrita (escrita
alfabética, ideográfica etc.) do que se tem a dizer. Todavia, a produção de textos orais e
escritos igualmente acarreta o uso de conhecimento de mundo (refletido naquilo sobre o
que se fala ou escreve), da organização da informação em tipos de texto (alguns sendo
típicos da fala � por exemplo, uma entrevista � e outros da escrita � por exemplo, um
ensaio acadêmico) e de elementos sistêmicos (alguns também sendo mais recorrentes na
fala � por exemplo, contrações � e outros na escrita � por exemplo, termos técnicos).

 As diferenças na organização textual têm papel fundamental em relação à produção
de textos em Língua Estrangeira, além das diferenças no nível sistêmico entre as línguas.
As pesquisas no campo de estudos contrastivos em relação aos sistemas e à organização
textual de línguas diferentes têm chamado a atenção para a importância de que o professor
tenha acesso a esses contrastes para colaborar na aprendizagem das habilidades
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comunicativas de produção. Muitas dificuldades na produção de textos orais e escritos são
causadas pelas diferenças entre a língua estrangeira e a língua materna no que se refere,
por exemplo, às diferenças entre os sistemas fonológicos e sintáticos, e em relação a como
as línguas organizam a informação em textos. Um exemplo são os modos diferentes de
organizar uma conversa informal ou um texto escrito expositivo em línguas diferentes.

A seguir, são focalizadas as especificidades das habilidades comunicativas de produção
escrita e de produção oral.

Produção escrita

Um dos primeiros aspectos a considerar em relação ao processo de produção da escrita
é o próprio desafio que ela representa: é uma interação que se estabelece em ausência do
interlocutor, diferençando-se da interação oral, na qual os parceiros encontram-se em
presença na simultaneidade da fala. Logo, o interlocutor do texto escrito � a razão mesma
da existência do texto � vem a ser um projeto do escritor que utilizará estratégias da
língua escrita para suprir essa não-presença. Assim, quem escreve se vê obrigado a expor
informações/idéias de maneira mais clara, planejada e detalhada que na situação de interação
face à face, caracterizando tal processo como aquele que precisa evitar a ambigüidade e
perseguir a clareza. Além disso, há a questão de que o conhecimento exigido do código
lingüístico é de natureza diversa na situação de interação escrita � se comparada com a
oral � e que, ainda, os possíveis contextos socioculturais, relevantes na constituição dos
diferentes sentidos, na escrita precisam ser recuperados por quem escreve, enquanto na
oral ambos os participantes podem estabelecer as referências necessárias.

No contexto social brasileiro, no qual a circulação do escrito é de acesso desigual, é
possível que o jovem aluno dos terceiro e quarto ciclos não tenha tido oportunidade de
conviver com a importância e com o papel social dessa forma de manifestação discursiva.
Não por desconhecimento da modalidade, pois ele se encontra em processo de construção
de sua expressão escrita em língua materna, o problema se constitui no conhecimento
prévio que esse aluno detém em relação aos espaços sociais que requerem o seu uso.

Uma forma de tentar ultrapassar as dificuldades que a escrita apresenta para esse
momento da aprendizagem seria utilizar, como base de todo o planejamento, as relações
que se podem estabelecer entre o conhecimento de mundo e as diferentes formas de
organizá-lo em textos por meio da escrita. Essa aprendizagem requer que se tenha
uma compreensão clara da relação entre o processo de escrita e um determinado produto
(o seu produto específico), considerado(s) seu(s) objetivo(s) e possíveis utilizações
sociointeracionais.

A questão da metacognição do processo da escrita põe em evidência a relação entre
o que se está aprendendo, o como e qual o propósito da aprendizagem. Importa ter clareza
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do que se espera que o aluno produza na modalidade escrita: é preciso que haja uma relação
de possibilidade real de existência da tarefa e o seu resultado, isto é, que a solicitação de
produção escrita ao aluno deixe clara a situação de comunicação: quem escreve, com que
finalidade, para quem, de modo que necessidades e desejos possam vir a ser expressos, já
que o uso da linguagem só se concretiza a partir de um lugar de produção histórico, cultural
e institucionalmente determinado.

Outros elementos dizem respeito a:

� motivações � extremamente ligadas aos interesses da faixa
etária e ao grupo social no qual se inserem os alunos;

� incentivo à criatividade � resultante da possibilidade de se
atenuarem as relações de poder na sala de aula, permitindo
situações de produção nas quais o aluno possa contribuir de
forma mais atuante;

� trabalho em grupo � forma que permite mais facilmente a
concretização da idéia de que os sentidos se produzem na
interação;

� o papel do professor na visão sociointeracionista � o de
responsável pela organização das interações na sala de aula,
bem como o de buscar o equilíbrio das relações nesse contexto.

A ativação desses metaconhecimentos adquiridos ao longo da seriação
escolar é instrumento importante na construção do texto escrito, tanto do ponto de vista
da relação entre leitura e escrita como da possibilidade de transposições do oral para o
escrito.

Outra questão é traçar metas realistas para a produção escrita. Isso é possível a partir
da observação das condições em que se desenvolve a aprendizagem, da definição das etapas
didáticas e da escolha de ferramentas apropriadas. Entre as etapas que podem caracterizar
as tarefas de produção escrita (planejamento, produção e revisão) mereceria especial atenção
a de revisão do texto produzido. Esta pode ser realizada com a cooperação de um colega de
modo a colaborar na construção da aprendizagem; na percepção de que o significado é uma
construção social, viabilizada na própria tarefa de produzir um texto em conjunto; e na
compreensão de que a tarefa de produção escrita requer aprimoramento do texto produzido
em razão da necessidade de perseguir a clareza e de se antever as dificuldades que o leitor
possa ter.

Uma das ferramentas essenciais para a produção escrita diz respeito ao uso de materiais
que devem estar disponíveis como apoio para consulta, inclusive em momentos de avaliações
formais. Porque encontrar saídas e soluções para impasses da escrita como tarefa do próprio
aluno corrobora a busca da autonomia na construção do conhecimento.
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Os materiais a serem utilizados como apoio tanto podem ser adquiridos dentre
publicações disponíveis como ser elaborados pelo grupo de aprendizes e/ou pelo professor.
A opção pelo material dependerá das atividades a serem desenvolvidas, de modo que a
cada grupo pode corresponder um conjunto não exatamente igual ao de outro de mesmo
nível, no que diz respeito aos conteúdos sobre o que se escreve e não propriamente a
conhecimento sistêmico e organizações textuais. A relação material de apoio/tarefa se
estabelece a partir das necessidades e desejos detectados pelo professor em relação ao
grupo.

Seguem alguns recursos que podem ser utilizados como apoio nas aulas de produção
escrita em Língua Estrangeira:

� dicionário, mono ou bilíngüe;

� glossário construído em sala de aula, constituído à medida que
avancem os temas; uma possibilidade é haver um rodízio da
responsabilidade das anotações entre os grupos de aprendizes,
os quais estarão responsáveis por transmitir aos demais o
registro feito em sala;

� guias de apoio, que contenham:

* conjugações: em que constem não só paradigmas, mas
também explicações sobre o uso de modos e tempos verbais
predominantes nos tipos de textos em estudo e os efeitos
de sentido que criam esses usos;

* elementos gramaticais: considerados fundamentais para a
compreensão dos tipos de textos que estejam sendo
produzidos;

* características dos tipos de textos em estudo: informações
sobre quem produziu, para quem, sobre o que, quando,
porque e onde; o texto de suporte escrito ou oral, e ainda, o
tipo de veículo no qual se insere o texto (revista, jornal etc.).

Como forma de estruturar a aprendizagem da produção escrita em Língua Estrangeira,
alguns elementos precisam ser observados. O estímulo escrito e/ou oral deverá ser analisado
quanto às suas regras de organização textual, de modo que o processo de estruturação da
escrita tenha fundamentos e referências bem explicitados. Outra questão importante diz
respeito ao aproveitamento da Língua Estrangeira escrita que existe no contexto
sociocultural da situação escolar: é uma experiência adquirida numa situação concreta de
comunicação, facilitadora da sua utilização em outros contextos.

Consideradas essas observações, não convém solicitar que um aluno produza um
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texto escrito em Língua Estrangeira sem o prévio conhecimento do seu processo de
produção/circulação. O professor pode considerar a análise de um tipo de texto e/ou
conhecimento de mundo como fonte primária de informações. A articulação desses
diferentes conhecimentos é relevante para a organização de todo o planejamento e permite
iluminar os caminhos a serem percorridos pelo aluno.

Produção oral

A proposta de desenvolver a produção oral em sala de aula de Língua Estrangeira
remete a algumas reflexões, tanto no que concerne aos objetivos dessa aprendizagem quanto
à possibilidade de que se possa vir a concretizá-la de uma forma significativa. Trata-se de
buscar que os alunos percebam o papel que a produção oral em língua estrangeira tem no
exercício das interações sociais.

Uma reflexão importante diz respeito ao entendimento da produção oral como
decorrente de situações de interação, cujas macropossibilidades se dividem entre:

� mais centradas no que se diz � por contar com apoio no escrito
�, já que não se prevê a intervenção direta do ouvinte na
interação (por exemplo, uma apresentação em sala de aula);

� mais centradas no ouvinte, já que implica a presença de ambos
os interlocutores na situação de interação próxima ou distante
no espaço (por exemplo, uma conversa face a face ou por
telefone).

Toda situação de interação comporta a existência do interlocutor, porém as formas
de introduzir este outro e de ele atuar sobre quem fala são de natureza diferente. A partir
disso, pode-se afirmar que referências culturais na língua estrangeira serão fundamentais
para que o aluno possa ter acesso às regras interacionais aceitas nessa língua (por exemplo,
o direito de se interromper alguém, mesmo em uma conversa informal em línguas
diferentes).

Outra reflexão diz respeito aos espaços sociais que requerem o seu uso. O contexto
externo à sala de aula oferece estímulo, estabelece influências, desperta motivações.
Contudo, esse quadro não deve se transformar em imposição, cabendo ao professor buscar
relevância desse mundo externo em relação às circunstâncias de sala de aula que se
apresentam. A sala de aula é um espaço no qual a produção oral será estabelecida como
atividade, mais ou menos formalizada, de acordo com o que o grupo definir como
necessidades e desejos.

Duas perguntas se impõem ao se refletir sobre como o professor pode desenvolver a
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produção oral de Língua Estrangeira em sala de aula: que papel atribuir à pronúncia? Com
quem os aprendizes terão oportunidade de falar na língua estrangeira? As respostas a essas
perguntas não são iguais para todos os contextos de ensino e aprendizagem: a diversidade
social, política e geográfica do Brasil terá papel fundamental no direcionamento da resolução
dessas questões.

No que se refere ao ensino de pronúncia, embora o professor não tenha de ser um
especialista em fonética/fonologia, precisará conhecer alguns elementos que podem vir a
atuar sobre o processo de aprendizagem, tais como:

� a interferência � uso do sistema fonético/fonológico da língua
materna que não corresponde ao da língua estrangeira, gerando
incompreensões. São fontes de problemas:

* fonemas existentes na língua estrangeira e não existentes
na língua materna (e vice-versa);

* fonemas que apresentam diferente distribuição na língua
estrangeira e na língua materna;

* fonemas que apresentam diferentes realizações fonéticas;

� a relação entre ortografia e pronúncia, que não é a mesma nas
diferentes línguas.

Esses conhecimentos oferecem ao professor a oportunidade de transformar o
processo de aprendizagem da produção oral em alguma coisa que não uma mera repetição
mecânica.

Recuperar conhecimentos do aluno em relação aos mecanismos da fala em língua
materna é uma forma de trazer à consciência recursos constitutivos da oralidade: um falante
estabelece uma produção oral a partir do momento em que emite uma cadeia de sons
significativos, cuja estruturação mental se dá num espaço de tempo reduzido, sujeito a
hesitações e adequações para garantir a comunicação. Logo, o aluno de Língua Estrangeira
deve ser incentivado a perceber que a situação de interação oral, em especial a face a face,
não é um contínuo homogêneo e linear.

Desse modo, aprender a expressar-se oralmente em língua estrangeira implica utilizar
processos metacognitivos, tais como:

� reconhecer traços supra-segmentais (entonação e variações da
tonicidade que implicam significado);

� identificar níveis de formalidade da fala e suas adequações a
contextos específicos;
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� perceber marcadores de coesão e facilitadores da coerência
típicos da linguagem oral (por exemplo, o uso de determinadas
palavras, em geral curtas, que funcionam como apoio para o
processo de organização do pensamento a ser expresso
oralmente);

� observar procedimentos de iniciar, manter e finalizar a fala,
bem como as formas de tomada de turno aceitas em contextos
interacionais específicos.

A relação entre os contextos de uso e o que se espera que o aluno produza
oralmente na Língua Estrangeira remete a duas questões: uma diz respeito à clareza do
objetivo da produção solicitada e a outra à contextualização da tarefa que deverá buscar
contextos situacionais em sala de aula semelhantes a contextos fora da sala de aula. Ambas
estão intimamente conectadas à definição de metas realistas para produção oral, suas
condições de exeqüibilidade, necessidades, objetivos e características pessoais dos
aprendizes.

Orientações didáticas para o ensino
da produção escrita e da produção oral

Tendo em vista a semelhança entre esses dois processos, serão tratados em conjunto,

ressalvando-se, é claro, as peculiaridades referentes a cada modalidade.

No ensino da produção escrita e oral é particularmente importante fazer com que o

aluno se dê conta de como os três tipos de conhecimento � de mundo, sistêmico e da

organização textual � estão articulados na construção do significado. Além disso, ao escrever

e ao falar, o aluno precisa perceber o ato interacional envolvido na escrita e na fala, pois

quem usa a linguagem o faz em relação a alguém, com um propósito determinado etc., ou

seja, para agir no mundo social. Em suma, não escreve ou fala simplesmente para cumprir

uma tarefa escolar, sem se dar conta de quem são os participantes envolvidos, seus propósitos

etc.

Para melhor esclarecer a articulação desses conhecimentos no ensino de produção

escrita e oral, apresentam-se dois quadros. O Quadro I refere-se à produção escrita e o

Quadro II à oral. Nesses quadros são expostas algumas possibilidades de articulação dos

conhecimentos no uso da linguagem e um conjunto de tratamentos metodológicos,

facilitadores da aprendizagem dessas habilidades comunicativas.

São apresentados, no Quadro I, o tema �Esportes�, e no Quadro II, o tema �Eu e o
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Sugere-se o tema �Esporte�.

A adequação do tema quanto à

duração, profundidade e

detalhamento está relacionada

às condições de exeqüibilidade

de cada situação de

aprendizagem.

Chama-se a atenção para o fato

de que a escolha do tema se

baseia no inventário de

conhecimento de mundo e diz

respeito às experiências e

interesses do grupo; logo só

pode ser definido na situação

de sala de aula.

Cada tema deve ser abrangente

o suficiente de modo a permitir

desdobramentos.

As tarefas de produção

escrita prevêem uma

base de apoio lexical

relacionada ao tema e

organização textual; esse

estímulo pode vir a ser

complementado pelo

material de apoio

disponível.

A seleção dos itens morfo-

sintáticos a serem apresen-

tados está intimamente

relacionada ao(s) tipo(s) de

texto(s) escolhido(s) para

trabalhar o tema.

Os elementos selecionados

para serem estudados podem

receber tratamento cumula-

tivo, isto é, supõe-se que cada

vez que se retoma um

conjunto de itens morfo-

sintáticos, estes podem ser

aprofundados, ampliados,

desdobrados, segundo os

níveis, os interesses e as

necessidades de cada grupo.

Não se apresenta

este tipo de

conhecimento,

pois o foco aqui é

em produção

escrita.

Consideram-se

três tipos básicos

de organização

textual: descrição,

narração e

argumentação.

Outro�, a título de ilustração, a serem desenvolvidos na produção escrita e na produção

oral dos alunos, respectivamente. Algumas indicações em relação ao conhecimento sistêmico

e de organização textual são oferecidas para que possam servir de apoio para o

desenvolvimento de outras propostas.

As indicações em relação ao conhecimento sistêmico são apresentadas em (a), (b),
(c) e (d), de modo a oferecer um conjunto de elementos que possibilitem a abordagem de
um determinado tema a partir da produção de um tipo específico de texto.

Os quadros, portanto, respondem as seguintes perguntas:

� Sobre o que se vai escrever ou falar? Qual é o tema?

� Que tipo de texto será produzido na escrita e na fala?

� Que elementos sistêmicos serão usados para tal?

� Qual o tratamento metodológico?

QUADRO I

TIPOS DE CONHECIMENTO

(1) DE MUNDO

Temas

(a) lexicais

(2) SISTÊMICO

Itens:

(b) morfológicos

(c) sintáticos

(d) fonético-

fonológicos

(3) ORGANIZAÇÃO

TEXTUAL

Tipos de texto

T M

R E

A T

T O

A D

M O

E L

N Ó

T G

O I

C

O



105

S

U

G

E

S

T

Õ

E

S

ESPORTE

Em sala de aula podem ser

negociados com os alunos

modos de enfocar este tema.

Por exemplo, a relação esporte/

cultura, levando em

consideração os diferentes

países onde se praticam as

modalidades em estudo, além

do Brasil.

1) Modalidades espor-

tivas:

(I) componentes utiliza-

dos nos esportes (instru-

mental de apoio, vestuá-

rio, participantes etc.);

(II) regras de jogos;

(III) espaço destinado ao

jogo;

(IV) tempo relacionado à

ação.

2) Corpo humano como

parte inerente ao esporte:

(I) identificação das par-

tes do corpo;

(II) situações de risco:

acidentes.

I - Para a construção da

descrição, selecionam-se

como fundamentais os

processos relativos ao:

1) sintagma nominal:

(I) determinação, no que diz

respeito ao sentido criado

pela presença ou ausência do

emprego de artigos,

pronomes demonstrativos e

indefinidos, e quantificadores;

(II) adjetivação, identificação

do sentido do uso de adjetivos

no processo descritivo, bem

como das possibilidades de

expressar idéias comparativas

e superlativas;

2) sintagma verbal:

papel do tempo verbal

indicador do momento

presente e as suas relações de

sentido no contexto da

descrição.

II - Para a construção da

narração, selecionam-se

como fundamentais os

processos relativos aos:

(I)marcadores de tempo e

espaço;

(II)pronomes de caráter

anafórico;

(III) papel do tempo verbal

indicador de ações passadas.

. Por exemplo,

apresentar o tema

a partir de uma re-

portagem jorna-

lística (de fontes

escritas ou orais)

em que elementos

descritivos e nar-

rativos possam

ser aproveitados

na produção, as-

sim como se pos-

sa acionar os ele-

mentos que indi-

cam a natureza

sociointeracional

da linguagem.

.  A produção a ser

solicitada ao aluno

vai variar confor-

me o conhecimen-

to já adquirido so-

bre os tipos de

texto. Por exem-

plo, no caso do

domínio da estru-

tura de uma comu-

nicação pessoal

escrita, são possí-

veis algumas ativi-

dades: identificar

a partir de traços

físicos persona-

gens do mundo

esportivo, de co-

nhecimento dos

alunos; descrever

colegas que parti-

cipam de ativida-

des esportivas na

escola; narrar em

forma de breve

notícia de jornal

um acontecimen-

to desportivo quer

relacionado à es-

cola, quer a outras

comunidades nas

quais participa o

aluno.
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Sugere-se o tema �Eu e o

outro�.

A adequação do tema quanto à

duração e profundidade está

relacionada às condições de

exeqüibilidade de cada situação

de aprendizagem.

A escolha do tema se baseia no

inventário de conhecimento de

mundo e diz respeito às

experiências e interesses do

grupo; logo só podem ser

definidas na situação de sala de

aula.

Cada tema é suficientemente

abrangente de modo a permitir

desdobramentos.

Os exercícios de

produção oral prevêem

uma base de apoio lexical

relacionada ao tema e

organização textual; esse

estímulo pode vir a ser

complementado pelo

material de apoio

disponível, tanto a partir

de fontes escritas como

orais: por exemplo, fitas

gravadas de emissões de

rádio e/ou TV, canções.

 Para efeito de sistematização,

consideram-se:

. a seleção dos itens morfo-

sintáticos a serem apresenta-

dos está relacionada ao(s)

tipo(s) de texto(s)

escolhido(s) para trabalhar o

tema;

. os elementos selecionados

para serem estudados deverão

receber tratamento cumulati-

vo, isto é, supõe-se que, cada

vez que se retoma um conjun-

to de itens morfo-sintáticos,

estes poderão ser

aprofundados, ampliados,

desdobrados, segundo os ní-

veis, os interesses e as neces-

sidades de cada grupo;

. a gramática de uma língua

falada, que trata dos elemen-

tos da organização sintática

da fala, estuda categorias

como a interrupção � incluí-

das as formas de tomada de

turno �, a hesitação, os pa-

rênteses, as paráfrases etc.;

trata, ainda, da relação entre a

entonação e a construção de

sentidos.

A produção oral
requer que o pro-
fessor de Língua
Estrangeira esta-
beleça padrões
aceitáveis de pro-
núncia, de forma
a que esteja ga-
rantida a comuni-
cação de idéias e,
conseqüentemen-
te, o entendimen-
to do que se quer
transmitir.
As línguas reve-
lam padrões e
restrições carac-
terísticas na com-
binação de fone-
mas; todos os fa-
lantes possuem o
mesmo registro
do aparelho vocal,
porém para o en-
sino de Língua
Estrangeira será
preciso fazer com
que os aprendizes
percebam que os
recursos fônicos
que esse aparelho
é capaz de gerar
são infinitamente
variáveis, pois a
coincidência total
de seleção e dis-
tribuição de fone-
mas entre duas
línguas não cos-
tuma ocorrer.
As atividades de
ouvir e de ouvir-
se são fundamen-
tais para a percep-
ção dos sons da
Língua Estrangei-
ra, dificuldade
que precisa ser
vencida ao lado
do reconhecimen-
to dos padrões de
entonação frasal.

Sugerem-se opor-

tunidades de iden-

tificação de dife-

rentes interações

orais como atos

sociais:

(a)emissões de

rádio e TV, que

contam com apoio

no escrito;

(b)situações em

presença, próxi-

mas ou distantes

no espaço (diálo-

gos, tanto face a

face, como, por

exemplo, por tele-

fone).

Como parte do es-

tudo dessas

interações, cabe

apontar a necessi-

dade da identifica-

ção de diferentes

registros de fala e

suas necessárias

adequações a

contextos.

As interações

orais, além de

suas característi-

cas peculiares, se

articulam a orga-

nizações textuais.

Nesses níveis, a

preferência deve

recair sobre des-

crição e narração.

QUADRO II

TIPOS DE CONHECIMENTO

T M

R E

A T

T O

A D

M O

E L

N Ó

T G

O I

C

O

(1) DE MUNDO

Temas

(a) lexicais

(2) SISTÊMICO

Itens:

(b) morfológicos

(c) sintáticos

(d) fonético-

fonológicos

(3) ORGANIZAÇÃO

TEXTUAL

Tipos de texto
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S

U

G

E

S

T

Õ

E

S

EU E O OUTRO

Em sala de aula podem ser

negociados com os alunos

modos de enfocar este tema,

tomando por base as inter-

relações entre o aluno, seus

companheiros, o professor, a

comunidade escolar e o

contexto sociocultural, desde a

família até povos de outros

países.

No processo de

identificação, poderá

privilegiar-se a descrição

de pessoas, objetos e

lugares, tanto no que diz

respeito a características

externas quanto internas.

. A internalização de padrões

e repertórios de fala poderá

omitir detalhamentos morfo-

sintáticos, que serão

explicitados e aprofundados

em outras situações de ensi-

no e aprendizagem.

. Serão ressaltados elementos

da �gramática da fala� que

auxiliem a internalização dos

padrões e repertórios estuda-

dos; por exemplo como se

estabelecem as interrupções

de turno, aceitas como poli-

das e/ou agressivas por uma

comunidade.

Apresentar o tema

a partir de uma

conversa telefôni-

ca em que uma

pessoa marca um

encontro com ou-

tra sem se conhe-

cerem; a produ-

ção oral a ser so-

licitada ao aluno

variará conforme

o conhecimento já

adquirido sobre o

léxico e as marcas

culturais de uma

conversação tele-

fônica.

Informar algum

acontecimento de

interesse do(s)

interlocutor(es),

de modo que haja

a possibilidade de

que sejam utiliza-

das marcas de co-

erência e coesão

típicas da lingua-

gem oral.

Partir de um estí-

mulo escrito, po-

rém apresentado

de modo oral,

para que se possa

observar o trata-

mento empregado

entre os interlocu-

tores e o uso de

regras de polidez

naquele contexto;

a produção a ser

solicitada poderá

utilizar como estí-

mulo os elemen-

tos identificados.

. Exercício de ou-

vir/ouvir-se de

modo que o alu-

no perceba a pro-

núncia aceitável

dos fonemas da

Língua Estrangei-

ra em estudo.

. Estabelecer situ-

ações de comuni-

cações em que se

possa utilizar di-

ferentes padrões

de entonação (por

exemplo, passar

da declaração

para a surpresa,

para a raiva etc.).

Orientações para uma avaliação formativa

Os alunos e o professor são as fontes de informação no contexto de avaliação formativa.
O principal instrumento é a observação sistemática pelo professor: observação de si mesmo
e do aluno, no que se refere à realização das tarefas, à colaboração com os companheiros e
com o professor, às atitudes e à motivação. É claro que, ao início do trabalho com uma
determinada turma, torna-se necessário ter uma base que possibilite avaliar o
desenvolvimento de suas diferentes etapas. Essa base pode ser obtida a partir de testes
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que forneçam informações referentes ao nível de proficiência, atitudes, opiniões e crenças,
tanto relativas ao objeto de aprendizagem quanto ao processo envolvido naquele tipo de
aprendizagem.

Entrevistas, conversas informais, pequenos relatos podem revelar qual é a percepção
de língua estrangeira do aluno, não só quanto à função social, mas também quanto ao que
está envolvido em sua aprendizagem; podem evidenciar qual é a atitude face outras culturas;
podem indicar o nível de motivação para a aprendizagem da língua. Essas informações
serão de grande importância para direcionar o curso no seu planejamento que, dentro do
espírito desse tipo de avaliação, deve estar sempre sujeito às reformulações indicadas pela
situação de ensino e aprendizagem. Para que se possa tirar o maior proveito de todas essas
informações e de outras obtidas ao longo do curso, é indispensável, no entanto, que todas
as decisões e todos os eventos sejam registrados para reflexão conjunta de professor e
alunos. O objetivo é sempre o de ter informações contínuas e imediatas, à medida que o
processo se desenvolve. Assim, para se ter melhor acesso a esse processo, a avaliação deve
ser flexibilizada para que os tópicos a serem testados não precisem ser iguais para todos, os
testes podem ser realizados em conjunto na execução de um projeto etc.

Um procedimento que pode ser útil em relação à participação do aluno no processo
avaliativo é solicitar-lhes que nos últimos cinco minutos da aula registrem no papel sua
avaliação da própria aprendizagem: o que aprendi nesta aula? Esses registros, coletados
com periodicidade a critério do professor, por certo vão lhe fornecer informações relevantes
sobre o desenvolvimento da aprendizagem de indivíduos e da classe como um todo.
Devolvidos aos alunos, os registros passarão a constituir um diário de sua aprendizagem.
Esse procedimento tem relação com os aspectos metacognitivos de aprendizagem, além
de indicar para o professor as diferenças entre aquilo que ele tem no seu planejamento
como alvo de ensino e o que os alunos indicam ter aprendido. Por exemplo, o professor
pode ter tido como objetivo para uma determinada aula ensinar uma forma verbal e o
aluno registrar que aprendeu itens lexicais específicos.

Duas questões podem ser levantadas ainda no que se refere à avaliação formativa.
Dizem respeito às dificuldades de se viabilizar na prática este tipo de avaliação tendo em
vista, por um lado, a tradição de se usar a avaliação somativa na prática educacional, criando
problemas para o professor repensar sobre o processo avaliativo de outra forma; e, por
outro, o cotidiano extremamente complicado da vida do professor dificulta o uso de um
tipo de avaliação, que requer múltiplas formas de avaliar o processo pelo qual o aluno
passa. Esse tipo de avaliação exige mais tempo de um profissional que está, via de regra,
tentando melhorar seu salário ao assumir cargas horárias inconcebíveis para quem precisa,
necessariamente, refletir sobre o que faz. Isso é ainda mais complicado para o professor de
Língua Estrangeira, pois, pelo fato de suas turmas terem poucas aulas semanais, trabalha
com um número maior de alunos.
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UMA PALAVRA FINAL: A AÇÃO DOS
PARÂMETROS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES

DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

A ação dos Parâmetros Curriculares Nacionais na sala de aula está diretamente
relacionada ao seu uso pelos professores. Isso dependerá da compreensão que terão deste
documento. É preciso, assim, que se invista na formação continuada de professores que já
estão na prática da sala de aula, como também daqueles que estão em formação, de modo
que possam compreender estes parâmetros para traduzi-los nas práticas de ensinar e
aprender. Isso exige essencialmente o envolvimento do professor na reflexão sobre a sua
prática em sala de aula.

Tradicionalmente, pensava-se que seria suficiente que o professor fosse exposto a
princípios para que sua prática mudasse imediatamente ao abraçar uma nova proposta.
Hoje em dia, contudo, sabe-se que o processo é muito mais demorado e complexo, pois a
pesquisa indica que, embora os professores freqüentemente compreendam princípios
teóricos, ao retornarem para a sala de aula, costumam interpretar as inovações em termos
de crenças e práticas anteriores.

Desse modo, acredita-se, atualmente, que além de se expor o professor aos princípios
subjacentes a parâmetros, faz-se necessário seu envolvimento em um processo de reflexão
sobre o seu trabalho em sala de aula. Essa reflexão é entendida como o modo mais eficiente
para que as práticas em sala de aula sejam questionadas e alteradas, gerando um
desenvolvimento contínuo da prática de ensinar Língua Estrangeira, e, conseqüentemente,
da própria proposta curricular inovadora. Na base da formulação deste documento está a
idéia de que os parâmetros curriculares representam um meio explícito de diálogo entre os
profissionais de Língua Estrangeira que leve a críticas e reformulações da proposta, ou
seja, este documento não tem um caráter dogmático. Para que isso seja possível, é necessário
que o professor aprenda a refletir sobre sua prática de forma sistemática. É esta reflexão
que vai gerar massa crítica na comunidade de professores de que participa, levando ao
desenvolvimento na profissão.

É por esse motivo que os cursos de formação ou de formação continuada de
professores de Língua Estrangeira têm sido cada vez mais entendidos como contextos
para a reflexão por meio do envolvimento dos professores em práticas de investigação.
Estas têm seguido os princípios da pesquisa-ação, da pesquisa colaborativa e da auto-
etnografia ou de histórias de vida32 .

32 A pesquisa-ação pode ser entendida como um tipo de investigação desenvolvida pelos professores sobre suas
práticas na sala de aula; a pesquisa colaborativa é caracterizada por uma investigação colaborativa entre um pesquisador
externo e o professor; e a pesquisa auto-etnográfica ou de histórias de vida envolve essencialmente as narrativas do
professor sobre sua vida como um meio de refletir sobre seu trabalho.
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Sugere-se que, ao implementar-se esta proposta, leve-se em conta a perspectiva
aqui preconizada para a formação de professores como agentes reflexivos e decisórios.
Este documento é oferecido, portanto, como um instrumento para mediar a reflexão na
área de ensino e aprendizagem de Língua Estrangeira no Brasil.
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AO PROFESSOR

O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades
amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta para a necessidade de se
construir uma escola voltada para a formação de cidadãos. Vivemos numa era marcada pela
competição e pela excelência, onde progressos científicos e avanços tecnológicos definem
exigências novas para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho. Tal demanda impõe
uma revisão dos currículos, que orientam o trabalho cotidianamente realizado pelos
professores e especialistas em educação do nosso país.

Assim, é com imensa satisfação que entregamos aos professores das séries finais do
ensino fundamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais, com a intenção de ampliar
e aprofundar um debate educacional que envolva escolas, pais, governos e sociedade e dê
origem a uma transformação positiva no sistema educativo brasileiro.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de um
lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro,
considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo
em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições, nas escolas, que
permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados
e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania.

Os documentos apresentados são o resultado de um longo trabalho que contou com
a participação de muitos educadores brasileiros e têm a marca de suas experiências e de
seus estudos, permitindo assim que fossem produzidos no contexto das discussões
pedagógicas atuais. Inicialmente foram elaborados documentos, em versões preliminares,
para serem analisados e debatidos por professores que atuam em diferentes graus de ensino,
por especialistas da educação e de outras áreas, além de instituições governamentais e não-
governamentais. As críticas e sugestões apresentadas contribuíram para a elaboração da
atual versão, que deverá ser revista periodicamente, com base no acompanhamento e na
avaliação de sua implementação.

Esperamos que os Parâmetros sirvam de apoio às discussões e ao desenvolvimento
do projeto educativo de sua escola, à reflexão sobre a prática pedagógica, ao planejamento
de suas aulas, à análise e seleção de materiais didáticos e de recursos tecnológicos e, em
especial, que possam contribuir para sua formação e atualização profissional.

Paulo Renato Souza
Ministro da Educação e do Desporto





OBJETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental
que os alunos sejam capazes de:

� compreender a cidadania como participação social e política,
assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e
sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade,
cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e
exigindo para si o mesmo respeito;

� posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma
de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;

� conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões
sociais, materiais e culturais como meio para construir
progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o
sentimento de pertinência ao país;

� conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 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 ou outras características individuais e sociais;

� perceber-se integrante, dependente e agente transformador
do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre
eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio
ambiente;

� desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o
sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física,
cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção
social, para agir com perseverança na busca de conhecimento
e no exercício da cidadania;

� conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando
hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade
de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde
e à saúde coletiva;

� utilizar as diferentes linguagens � verbal, musical, matemática,
gráfica, plástica e corporal � como meio para produzir,



expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das
produções culturais, em contextos públicos e privados,
atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação;

� saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos;

� questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de
resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a
criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica,
selecionando procedimentos e verificando sua adequação.
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APRESENTAÇÃO

A proposta de História para o ensino fundamental apresenta reflexões amplas para
estimular o debate da área. Objetiva levar os educadores a refletirem sobre a presença da
História no currículo e a debaterem a contribuição do estudo da História na formação dos
estudantes.

Por ser um documento de âmbito nacional, esta proposta contempla a pluralidade
de posturas teórico-epistemológicas do campo do conhecimento histórico. Ao valorizar
professor e aluno com suas respectivas inserções históricas, como sujeitos críticos da
realidade social e como sujeitos ativos no processo de ensino e de aprendizagem, ela assume
a objetividade metodológica de como ensinar História.

Este documento está organizado em duas partes. Na primeira parte estão algumas
das concepções curriculares elaboradas para o ensino de História no Brasil; características,
importância, princípios e conceitos pertinentes ao saber histórico escolar; objetivos gerais
de História para o ensino fundamental; critérios para as escolhas conceituais, métodos,
conteúdos e articulações com os Temas Transversais.

Na segunda parte são apresentadas propostas de ensino e aprendizagem para as
últimas quatro séries do ensino fundamental, os objetivos para os ciclos, os conteúdos e os
critérios de avaliação. Traz também orientações didáticas nas quais se destacam alguns
pontos importantes da prática de ensino, sem esgotá-los. São sugeridos métodos e recursos
à reflexão de professores e alunos, sobre o conhecimento histórico e suas relações com a
realidade social. A bibliografia apenas referencia autores utilizados para a redação deste
documento e que fundamentam os conceitos históricos e os procedimentos de ensino e de
aprendizagem apresentados.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais reconhecem a realidade brasileira como
diversa, e as problemáticas educacionais das escolas, das localidades e das regiões como
múltiplas. É no dia-a-dia das escolas e das salas de aula, a partir das condições, contradições
e recursos inerentes à realidade local e educacional, que são construídos os currículos reais.
São grupos de professores e alunos, de pais e educadores, em contextos sociais e educacionais
concretos e peculiares, que formulam e colocam em prática as propostas de ensino. Estes
parâmetros oferecem mais um instrumento de trabalho para o cotidiano escolar.

Secretaria de Educação Fundamental
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE HISTÓRIA

A História no ensino fundamental

Nem sempre está claro para os educadores por que a História faz parte do currículo
escolar e qual a importância da sua aprendizagem na formação do jovem. Mas essas questões
são fundamentais quando se pretende refletir, repensar ou posicionar-se em relação ao
ensino de História praticado.

Na intenção de auxiliar o professor na reflexão sobre os pressupostos históricos e
pedagógicos de concepções de ensino e sobre as abordagens e conteúdos selecionados
para os estudos escolares, apresenta-se na seqüência um histórico da área no Brasil sem
pretender esgotar o seu elenco de problemáticas. Esse histórico pretende contribuir para
que o professor se posicione diante do ensino de História, especialmente quanto às suas
finalidades e possibilidades de transformações.

De modo geral, o ensino de História pode ser caracterizado a partir de dois
grandes momentos. O primeiro teve início na primeira metade do século XIX, com a
introdução da área no currículo escolar. Após a Independência, com a preocupação de criar
uma �genealogia da nação�, elaborou-se uma �história nacional�, baseada em uma matriz
européia e a partir de pressupostos eurocêntricos. O segundo momento ocorreu a partir
das décadas de 30 e 40 deste século, orientado por uma política nacionalista e
desenvolvimentista. O Estado também passou a realizar uma intervenção mais normativa
na educação e foram criadas as faculdades de filosofia no Brasil, formando pesquisadores e
professores, consolidando-se uma produção de conhecimento científico e cultural mais
autônoma no país.

A História como área escolar obrigatória surgiu com a criação do Colégio Pedro II,
em 1837, dentro de um programa inspirado no modelo francês. Predominavam os estudos
literários voltados para um ensino clássico e humanístico e destinados à formação de cidadãos
proprietários e escravistas.

A História foi incluída no currículo ao lado das línguas modernas, das ciências
naturais e físicas e das matemáticas, dividindo espaço com a História Sagrada, a qual tinha
o mesmo estatuto de historicidade da História Universal ou Civil, pois ambas estavam
voltadas para a formação moral do aluno. Esta dava exemplos dos grandes homens da
História, com prevalência para o estudo do espaço do Oriente Médio, berço do monoteísmo,
e da Antiguidade clássica � grega e romana. Já aquela concebia os acontecimentos como
providência divina e fornecia as bases de uma formação cristã. Nas salas de aula, existiam
porém divergências nas abordagens e na importância atribuída à Igreja na História,
dependendo da formação dos professores (laicos ou religiosos) e do fato de as escolas serem
públicas ou de ordens católicas.
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A este programa acrescentou-se a História do Brasil seguindo o modelo da História
Sagrada. As narrativas morais sobre a vida dos santos foram substituídas por ações realizadas
por heróis considerados construtores da nação, especialmente governantes e clérigos. No
quadro da época, cabia à História Universal dimensionar a nação brasileira no mundo
ocidental cristão.

Os objetivos da inserção da História do Brasil no currículo estavam voltados para a
constituição da idéia de Estado Nacional laico, mas articulado à Igreja Católica. O Estado
brasileiro organizava-se politicamente e necessitava de um passado que legitimasse a sua
constituição. Os acontecimentos históricos ensinados iniciavam com a história portuguesa
� a sucessão de reis em Portugal e seus respectivos governos � e, na seqüência, introduzia-
se a história brasileira � as capitanias hereditárias, os governos gerais, as invasões
estrangeiras ameaçando a integridade nacional. Os conteúdos culminavam com os �grandes
eventos� da Independência e da Constituição do Estado Nacional, responsáveis pela
condução do Brasil ao destino de ser uma �grande nação�.

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), criado no mesmo ano do
Colégio Pedro II, produziu uma série de trabalhos que gerou conseqüências para o ensino
da História nacional. Seus membros lecionavam no colégio e foram responsáveis pela
formulação dos programas, elaboração de manuais e orientação do conteúdo a ser ensinado
nas escolas públicas. Nas escolas confessionais, mantinha-se o ensino da História Universal
e da História Sagrada.

A primeira proposta de História do Brasil elaborada pelo Instituto e que repercutiu
no ensino de História destacava a contribuição do branco, do negro e do índio na constituição
da população brasileira. Apesar de valorizar a idéia de miscigenação racial, ela defendia a
hierarquização que resultava na idéia da superioridade da raça branca. Privilegiava o Estado
como o principal agente da história brasileira, enfatizando alguns fatos essenciais na
constituição do processo histórico nacional � as façanhas marítimas, comerciais e guerreiras
dos portugueses, a transferência e o desenvolvimento das instituições municipais
portuguesas no Brasil, o papel dos jesuítas na catequese e as relações entre a Igreja e o
Estado. A História era relatada sem transparecer a intervenção do narrador, apresentada
como uma verdade indiscutível e estruturada como um processo contínuo e linear que
determinava a vida social no presente.

Na educação brasileira, o final do século XIX foi marcado por embates envolvendo
reformulações curriculares. Projetos continuavam a defender o currículo humanístico, com
ênfase nas disciplinas literárias, tidas como formadoras do espírito. Outros desejavam
introduzir um currículo mais científico, mais técnico e prático, adequado à modernização a
que se propunha ao país. Tanto no currículo humanístico como no científico a História,
entendida como disciplina escolar, mantinha sua importância para a formação da
nacionalidade.

Nas últimas décadas do século XIX, mesmo antes do advento da República,
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começaram a surgir críticas à redução da História a uma classificação cronológica de dinastias
ou a um catálogo de fatos notáveis dos dois Reinados. No discurso republicano, inspirado
em idéias positivistas, a escola e o ensino deveriam denunciar os atrasos impostos pela
monarquia e assumir o papel de regenerar os indivíduos e a própria nação, colocando o país
na rota do progresso e da civilização. Como conseqüência, o ensino de História passou a
ocupar no currículo um duplo papel: o civilizatório e o patriótico. Ao lado da Geografia e da
Língua Pátria, ela deveria fundamentar a nova nacionalidade projetada pela República e
modelar um novo tipo de trabalhador, o cidadão patriótico.

Nesse contexto, a História Universal foi substituída pela História da Civilização,
completando o afastamento entre o laico e o sagrado e deslocando o estudo dos
acontecimentos da religião para o processo civilizatório. O Estado, sem a intervenção da
Igreja, permaneceu como o principal agente histórico, visto agora como o condutor da
sociedade ao estágio de civilização. Abandonou-se a identificação dos Tempos Antigos
com o tempo bíblico da criação e o predomínio do sagrado na História. A periodização,
ainda construída com base no currículo francês, continuou a privilegiar o estudo da
Antiguidade do Egito e da Mesopotâmia, momento histórico relacionado, no novo contexto,
à gênese da Civilização e associado ao aparecimento do Estado forte e centralizado e à
invenção da escrita.

A História Nacional identificava-se com a História Pátria, cuja missão, juntamente
com a História da Civilização, era integrar o povo brasileiro à moderna civilização ocidental,
reforçando a visão linear, determinista e eurocêntrica da História. Na sua especificidade, a
História Pátria era entendida como o alicerce da �pedagogia do cidadão� e seus conteúdos
deveriam enfatizar as tradições do passado homogêneo de lutas pela defesa do território e
da unidade nacional e os feitos gloriosos de personagens identificados com ideais
republicanos. É no contexto do final do século XIX que são construídos alguns mitos da
História brasileira, presentes até hoje no ensino (bandeirantes como Raposo Tavares e
Borba Gato, militares como Duque de Caxias, mártires como Tiradentes etc.).

A moral religiosa foi absorvida pelo civismo, orientando a idéia de que os conteúdos
da História Pátria não deveriam ficar restritos ao âmbito específico da sala de aula. Práticas
e rituais cívicos, como festas, desfiles, eventos comemorativos e celebrações de culto aos
símbolos da Pátria, foram desenvolvidos para envolver o conjunto da escola e estabelecer o
ritmo do cotidiano escolar. Esperava-se que o estudante recebesse uma formação moral
cristã atrelada a uma consciência patriótica, sustentada na ideologia da ciência, do progresso
e da ordem.

Apesar dos discursos e das sucessivas reformas, os governos republicanos das
primeiras décadas do século XX pouco fizeram para alterar a situação da escola pública,
mantendo-se a já precária formação de professores, geralmente autodidatas. Mesmo assim
ou por isso mesmo, o período constituiu-se em momento de fortalecimento do debate dos
problemas educacionais. Surgiram propostas alternativas ao modelo oficial de ensino, logo
reprimidas pelo governo republicano, como as escolas anarquistas, com currículo e métodos
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de ensino próprios, nos quais a História deixava de enfocar a hierarquia entre povos e
raças, para identificar-se com os principais momentos das lutas sociais, como a Revolução
Francesa, a Comuna de Paris, a Abolição etc.

A partir de 1930, com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública e a
Reforma Francisco Campos, acentuou-se o fortalecimento do poder central do Estado e o
controle sobre o ensino. Com a criação das universidades inicia-se a formação do professor
secundário. Ao mesmo tempo amplia-se e consolida-se, ainda que com dificuldades, um
campo cultural autônomo com a expansão do cinema e do rádio.

Nesse contexto, a História Geral e do Brasil foram integradas em uma
única área, História da Civilização. A História brasileira era unicamente uma conti-
nuidade da História da Europa ocidental. Permanecia a identidade do Brasil com a ci-
vilização européia e enfatizava-se, contraditoriamente, a população brasileira como
mestiça.

No caso da História do Brasil, mantinha-se a ênfase na formação do Estado Nacional
brasileiro. As mudanças históricas eram conseqüência de ações de governantes e de heróis
moldados pela República para legitimá-la. A periodização obedecia a uma cronologia política
marcada por tempos uniformes, sucessivos e regulares, sem rupturas ou descontinuidades.
O ensino de História era um instrumento de desenvolvimento do patriotismo e da unidade
étnica, administrativa, territorial e cultural da nação.

Com o processo de industrialização e urbanização, repensou-se sobre o papel da
população brasileira na História. Enquanto alguns estudos continuavam a identificar as
razões do atraso do país no predomínio de um povo mestiço, outros apontavam a necessidade
de se buscar conhecer a identidade nacional, sua especificidade cultural em relação a outros
países, como meio de assegurar condições de igualdade na integração da sociedade brasileira
à civilização ocidental.

No debate educacional na década de 30, tornou-se vitoriosa a tese da �democracia
racial� expressa em programas e livros didáticos de ensino de História. Por esta tese, na
constituição do povo brasileiro predominavam a miscigenação e a total ausência de
preconceitos raciais e étnicos. O povo brasileiro era estudado como descendente de brancos
portugueses, índios e negros, e, a partir dessa tríade, de mestiços. Nessa perspectiva, todos
conviviam harmonicamente em uma sociedade multirracial e caracterizada pela ausência
de conflitos. Cada etnia colaborava, com seu heroísmo ou com seu trabalho, para a grandeza
e riqueza do país.

Legitimando o discurso da �democracia racial�, o ensino de História representava
o africano como pacífico diante do trabalho escravo e como elemento peculiar para a
formação de uma cultura brasileira; estudava os povos indígenas de modo simplificado, na
visão romântica do �bom selvagem�, sem diferenças entre as culturas desses povos,
mencionando a escravização apenas antes da chegada dos africanos e não informando acerca
de suas resistências à dominação européia. E projetava os portugueses como aqueles que
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descobriram e ocuparam um território vazio, silenciando sobre as ações de extermínio dos
povos que aqui viviam.

Em meados dos anos 30, por inspiração da pedagogia norte-americana, a educação
brasileira começou a adotar propostas do movimento escolanovista, entre as quais a que
propunha a introdução dos chamados Estudos Sociais no currículo escolar, em substituição
a História e Geografia, especialmente para o ensino elementar. A intenção era, com Estudos
Sociais, superar o conteúdo livresco e decorativo que caracterizava o ensino das duas
áreas.

Apesar do movimento escolanovista propor abordagens e atividades diferenciadas,
que foram adotadas por professores e por escolas que inovaram métodos e conteúdos, de
modo geral permaneceram os procedimentos de ensino até então vigentes. Nas salas de
aula ainda era prática comum os alunos recitarem as lições de �cor�, com datas e nomes
dos personagens considerados os mais significativos da História.

A partir de 1942, o ensino secundário passou por novas reformas conduzidas pelo
ministro Gustavo Capanema. A Lei Orgânica do Ensino Secundário estabeleceu três cursos:
inicialmente o primário, com quatro anos de escolaridade; depois o ginasial, com quatro
anos também; e o clássico ou científico, com três anos. Equivalentes a eles foram criados os
ginásios e os colégios profissionais. A formação docente foi sendo igualmente estruturada.
As Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, criadas nos primeiros anos da década de 30,
encarregaram-se neste momento, além da formação de pesquisadores, da profissionalização
do magistério.

Em meio a debates e ampliação da produção acadêmica, a política educacional da
época limitou o currículo. No contexto do Estado Novo, a História tinha como tarefa
enfatizar o ensino patriótico, capaz de criar nas �gerações novas a consciência da
responsabilidade diante dos valores maiores da pátria, a sua independência, a sua ordem e
o seu destino�1 . A carga horária de História no ginásio aumentou consideravelmente e
História Geral e História do Brasil passaram a ser áreas distintas, saindo privilegiada a
História brasileira. Os conteúdos ditados pela tradição foram reforçados ainda pela produção
didática e pela preocupação de garantir um bom desempenho dos estudantes nos exames
finais de admissão ao ginásio ou ao ensino superior. A leitura que o Estado Novo fez dos
métodos escolanovistas acabou por enfatizar a comemoração de heróis em grandes
festividades cívicas.

Nos anos imediatos ao pós-guerra e no contexto da democratização do país com o
fim da ditadura Vargas, a História passou a ser novamente objeto de debates quanto às
suas finalidades e relevância na formação política dos alunos. Tornou-se uma disciplina
significativa na formação de uma cidadania para a paz. A Unesco � Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e Cultura � passou a interferir na elaboração de livros

1 Lei Orgânica do Ensino Secundário, de 1942.
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escolares e nas propostas curriculares, indicando possíveis perigos na ênfase dada às histórias
de guerras, no modo de apresentar a história nacional e nas questões raciais, em especial na
disseminação de idéias racistas, etnocêntricas e preconceituosas. A História deveria revestir-
se de um conteúdo mais humanístico e pacifista, voltando-se ao estudo dos processos de
desenvolvimento econômico das sociedades, bem como dos avanços tecnológicos, científicos
e culturais.

Sob inspiração do nacional-desenvolvimentismo, nas décadas de 50 e 60 o ensino
de História voltou-se especialmente para as temáticas econômicas. O reconhecimento do
subdesenvolvimento brasileiro levou ao questionamento da predominância da produção
agrícola-exportadora e à valorização do processo de industrialização. Enfatizou-se o estudo
dos ciclos econômicos, sua sucessão linear no tempo � cana-de-açúcar, mineração, café e
industrialização � e, exclusivamente, a História de cada centro econômico regional que
era hegemônico em cada época. A ordenação sucessiva e linear indicava a determinação
histórica de que o desenvolvimento só seria alcançado com a industrialização. Ao mesmo
tempo, a presença norte-americana na vida econômica nacional fortaleceu o lugar da História
da América no currículo, com a predominância da História dos Estados Unidos, inserindo-
se na meta da política da �boa vizinhança� norte-americana.

A formação de professores em cursos superiores afetou o ensino de História
gradativamente. A formação intelectual e científica dos alunos de graduação passou a integrar
os objetivos das propostas curriculares, como no caso da produção didática chamada História
Nova, do início dos anos 60, com estudos baseados nos modos de produção, sob a influência
da historiografia marxista, que enfatizava transformações econômicas e conflitos entre as
classes sociais, contrariamente à História que valorizava o político e a trajetória vitoriosa da
classe burguesa na consolidação harmoniosa do mundo moderno. Nessa tendência, apesar
da ênfase atribuída às classes sociais como agentes das transformações históricas,
predominou no ensino uma abordagem estruturalista na qual a História era estudada como
conseqüência de estágios sucessivos e evolutivos.

Nesta época, além da constatação da importância do ensino de História na formação
do cidadão político, ele passou a ser considerado também fundamental para a formação
intelectual do estudante. Incorporou objetivos para promover o seu pensamento crítico.

O período que vai da Segunda Guerra Mundial até o final da década de 70
caracterizou-se por dois momentos significativos na implantação dos Estudos Sociais. O
primeiro ocorreu no contexto da democratização do país com o fim da ditadura Vargas e o
segundo durante o governo militar depois de 1964.

A política educacional brasileira após 1945 foi marcada por um prolongado debate
sobre a educação nacional, que resultou, em 1961, na Lei 4.024, de Diretrizes e Bases. Por
essa lei, o sistema continuou a ser organizado segundo a legislação anterior, sendo suprimida
a prescrição do currículo fixo e rígido para todo o território brasileiro. Prevaleceu, inclusive,
a abertura para estados e estabelecimentos de ensino anexarem áreas optativas ao currículo
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mínimo prescrito pelo Conselho Federal de Educação. Essa flexibilidade vinha de encontro
à emergência do regionalismo, das propostas desenvolvimentistas e das políticas que
incorporavam noções de centro e periferia. Tal abertura no currículo possibilitou, por
exemplo, o desenvolvimento de experiências educacionais alternativas, como foi o caso
das escolas vocacionais e das escolas de aplicação em algumas regiões do Brasil.

Sob influência norte-americana e de uma difusa concepção tecnocrática, em pleno
contexto de Guerra Fria, desvalorizaram-se as áreas de Humanas, em favor de um ensino
técnico para a formação da mão-de-obra da indústria crescente. História e Geografia
acabaram, nesse período, tendo suas cargas horárias reduzidas, perdendo espaços
significativos nas grades curriculares. A partir de então, intensificou-se o embate sobre a
permanência da História e da Geografia no currículo e o avanço dos Estudos Sociais �
elaborados como área de integração e articulação dos diferentes saberes das Ciências
Humanas. Contudo, esse debate foi interrompido com o golpe de 1964.

Em 1971, os conteúdos escolares foram reunidos em núcleos comuns concebidos
de modo diferente para cada série, a partir do tratamento metodológico que deveriam
receber. O núcleo de Estudos Sociais visava, segundo resolução da época, ao �ajustamento
crescente do educando ao meio cada vez mais amplo e complexo, em que deve não apenas
viver, como conviver, dando-se ênfase ao conhecimento do Brasil na perspectiva atual do
seu desenvolvimento�2 . Nas primeiras cinco séries do primeiro grau, o núcleo de Estudos
Sociais assumia a forma de atividades de integração social, isto é, estudos das experiências
vividas. Nas séries seguintes, passou a ser tratado como área de estudo, integrando conteúdos
das Ciências Humanas. No segundo grau, subdividia-se nas áreas de História, Geografia e
Organização Social e Política Brasileira (OSPB).

Os governos militares, referendando uma série de medidas tomadas após 1964,
permitiram a proliferação dos cursos de Licenciatura Curta3 . Contribuíram, assim, para o
avanço das entidades privadas no ensino superior e para uma desqualificação profissional
do docente. Principalmente na década de 1970, algumas faculdades passaram a formar
professores licenciados em Estudos Sociais, com programas de formação para o desempenho
de atividades puramente escolares, desconsiderando preocupações e temas de
conhecimentos específicos. A Licenciatura Curta em Estudos Sociais contribuiu, em parte,
para um afastamento entre universidades e escolas de primeiro e segundo graus e prejudicou
o diálogo entre pesquisa acadêmica e o saber escolar, dificultando a introdução de
reformulações do conhecimento histórico e das ciências pedagógicas no âmbito da escola.

Principalmente a partir da Lei no 5.692/71, ao lado da Educação Moral e Cívica
(EMC) e da Organização Social e Política Brasileira (OSPB), os Estudos Sociais esvaziaram,
diluíram e despolitizaram os conteúdos de História e de Geografia e, novamente, foram

2 Resolução no 8/71.
3 Reforma Universitária de 1968.
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valorizados conteúdos e abordagens de um nacionalismo de caráter ufanista, agora destinados
a justificar o projeto nacional do governo militar após 1964.

Os Estudos Sociais contemplavam os chamados pré-requisitos de aprendizagem,
apresentando a necessidade da aquisição de noções e de conceitos relacionados às Ciências
Humanas. Para compreender a realidade social, o aluno deveria dominar, em princípio,
entre outras noções, a de tempo histórico. Mas, o desenvolvimento dessa noção limitava-
se a atividades de organização do tempo cronológico e de sucessão: datações, calendário,
ordenação temporal, seqüência passado-presente-futuro. A linha do tempo, amarrada a
uma visão linear, foi sistematicamente utilizada como referência para organizar
progressivamente os acontecimentos e os períodos históricos.

A ênfase no estudo de noções e conceitos gerais das Ciências Humanas levou ao
esvaziamento da dimensão histórica no ensino. Conceitos como o de trabalho e de sociedade
foram tratados como categorias abstratas e universalizantes, perdendo suas dimensões
temporais e espaciais. O agente histórico das mudanças continuou a ser o Estado, estando
ele agora corporificado abstratamente na �humanidade� e sendo ele responsável pela
transformação da natureza, pelo bem-estar de todos e pela construção dos caminhos do
progresso, sinônimo da época de conquistas tecnológicas.

As transformações ocorridas durante o governo militar não se limitaram aos currículos
e métodos de ensino. O fim do exame de admissão e o ensino obrigatório de oito anos da
escola de primeiro grau afetaram significativamente o aproveitamento do público escolar.
À medida que eram ampliadas as oportunidades de acesso à escola para a maioria da
população, ocorria paradoxal deterioração na qualidade do ensino público.

O ensino de História conviveu com contradições. Uma parcela significativa de
professores continuou a ter formação universitária específica em História com habilitação
para lecionar também Estudos Sociais, Educação Moral e Cívica e Organização Social e
Política Brasileira. Professores com licenciatura plena, apesar de assumirem as cargas horárias
das disciplinas cívicas, na sala de aula ensinavam na realidade conteúdos de seu domínio,
isto é, História.

No decorrer dos anos 70 e 80, as lutas de profissionais, desde a sala de aula até a
universidade, ganharam maior expressão com o crescimento das associações de historiadores
e geógrafos, que se abriram aos docentes de primeiro e segundo graus e ampliaram a batalha
pela volta de História e Geografia aos currículos escolares e a extinção dos cursos de
Licenciatura de Estudos Sociais.

No processo de democratização dos anos 80, os conhecimentos escolares passaram
a ser questionados e redefinidos por reformas curriculares dos estados e municípios.
Simultaneamente, as transformações da clientela composta por vários grupos sociais que
viviam um intenso processo de migração, do campo para as cidades, e entre os estados,
com acentuada diferenciação econômica, social e cultural, também forçaram mudanças na
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educação. As novas gerações de alunos habituaram-se à presença de novas tecnologias de
comunicação, especialmente o rádio e a televisão, que se expandiam como importantes
canais de informação e de formação cultural. Entrava pelas portas das escolas uma
nova realidade que não poderia ser mais ignorada. O currículo real forçava mudanças
no currículo formal. Diversos agentes educacionais passaram a discutir e desenvolver
novas possibilidades de ensino. Neste contexto, os professores tiveram papel
importante na constituição do saber escolar, diminuindo o poder dos chamados técnicos
educacionais.

Na época foi reforçado o diálogo entre pesquisadores e docentes do ensino médio,
ao mesmo tempo em que se assistia à expansão dos cursos de pós-graduação em História,
com presença expressiva de professores de primeiro e segundo graus. Essa nova produção
acadêmica foi absorvida parcialmente pela expansão editorial na área do ensino de História
e de historiografia.

As propostas curriculares passaram a ser influenciadas, também, pelo debate entre
as diversas tendências historiográficas. Os historiadores voltaram-se para novas
problemáticas e temáticas de estudo, sensibilizados por questões ligadas à história social,
cultural e do cotidiano, sugerindo possibilidades de rever, no ensino fundamental, o
formalismo das abordagens históricas sustentadas nos eventos políticos e administrativos
dos estados ou exclusivamente nas análises econômicas estruturais. A apresentação do
processo histórico num eixo espaço-temporal eurocêntrico, seguindo um processo evolutivo,
seqüencial e homogêneo, foi denunciada como produto pronto e acabado, redutor da
capacidade de o aluno se sentir na condição de sujeito comum, parte integrante e agente
da História, e restritivo ao discernimento da diferença entre o conhecimento histórico
produzido por estudiosos e as ações dos homens realizadas no passado. Introduziu-se, na
mesma época, a preocupação em desenvolver nos estudantes domínios procedimentais de
pesquisa histórica no espaço escolar e atitudes intelectuais de desmistificação das ideologias,
da sociedade de consumo e dos meios de comunicação de massa.

O debate gerou a reavaliação no ensino de História ilustrado pelas múltiplas
abordagens históricas possíveis. Nas décadas de 80 e 90, alguns professores começaram a
denunciar a impossibilidade de transmitir o conhecimento de toda a história da humanidade
em todos os tempos. Outros questionaram se deveriam iniciar o ensino pela História do
Brasil ou pela Geral, optando alguns por uma ordenação seqüencial e processual, que
intercalasse os conteúdos num processo contínuo da Antiguidade até nossos dias. Partindo
da crítica à abordagem eurocêntrica, alguns iniciaram estudos pela ótica dos povos da
América. Outros introduziram conteúdos relacionados à história local e regional. Uma outra
parcela optou por trabalhar com temas e, nessa perspectiva, desenvolveram-se as primeiras
propostas curriculares por eixos temáticos. Para os que optaram por esta última via, iniciou-
se um debate ainda em curso, sobre questões relacionadas ao tempo histórico, revendo
concepções de linearidade e progressividade, noções de decadência e de evolução.

Paralelamente, ocorreram novos estudos no âmbito das ciências pedagógicas,
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especialmente no campo da psicologia cognitiva e social. Difundiram-se reflexões sobre o
processo de ensino e aprendizagem, nos quais os alunos passaram a ser considerados como
participantes ativos do processo de construção do conhecimento � uma perspectiva que
interfere nas terminologias utilizadas para definir os objetivos de ensino de História. Verbos
como identificar, descrever, caracterizar, ordenar foram sendo complementados com outros,
que explicitam a preocupação em valorizar atitudes intelectuais nos estudantes, como
comparar, analisar e relacionar. Em consonância com a visão de alguns educadores sobre
propostas pedagógicas construtivistas, valorizaram-se também as atitudes ativas dos alunos
como sujeitos construtores de sua história.

Nessa linha, na defesa da idéia de que os acontecimentos não podem ser estudados
isoladamente e que é preciso ensinar o estudante a pensar/refletir historicamente, alguns
professores passaram a ensinar métodos de pesquisa histórica, retomando parte do debate
das décadas de 50 e 60. Compreendendo a História como movimento social e memória
difundida socialmente, cujo discurso é construído sobre o passado e o presente, outros
docentes incorporaram aos métodos de ensino a confrontação de diferentes versões
históricas, de memórias diferenciadas de grupos sociais e a valorização do saber, das vivências
e das interpretações dos alunos. Alguns passaram a usar diferentes fontes de informação,
principalmente como recurso didático para fazer aflorar tradições e discursos variados sobre
um mesmo tema.

Os métodos tradicionais de ensino � memorização e reprodução � passaram a ser
questionados com maior ênfase. Os livros didáticos difundidos amplamente e enraizados
nas práticas escolares foram criticados nos conteúdos e nos exercícios propostos. A
simplificação dos textos, os conteúdos carregados de ideologias, os testes ou exercícios
sem exigência de nenhum raciocínio foram apontados como comprometedores de qualquer
avanço no campo curricular formal.

Por isso, o ensino está em processo de mudanças substantivas nos objetivos,
conteúdos e métodos. Parte dessas mudanças é decorrente da ansiedade em diminuir
distâncias entre o que é ensinado na escola fundamental e a produção universitária, isto é,
entre o saber histórico escolar e as pesquisas e reflexões que acontecem no plano do
conhecimento acadêmico. A tentativa de aproximação entre estas duas realidades, nas quais
o saber histórico está presente, faz com que a escola se envolva a seu modo no debate
historiográfico atual, incorporando parte de suas tensões e contradições.

Paralelamente, nas últimas décadas, passaram a ser difundidas percepções diferentes
do processo de aprendizagem, do papel que os materiais didáticos desempenham, dos
instrumentos e significados das avaliações e das funções sociais e culturais atribuídas à
escola e ao professor. Essas novas percepções, hoje desenvolvidas por docentes e
pesquisadores, têm levado a reflexões profundas quanto à interação entre teoria e prática
no espaço escolar e às relações estabelecidas entre o currículo formal � elaborado por
especialistas e instituições � e o currículo real que, efetivamente, se concretiza na escola
e na sala de aula.
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A escola vive hoje contradições fundamentais. Seus agentes lutam simultaneamente
por mudanças e pela manutenção de tradições escolares. Mantêm articulações com esferas
políticas e institucionais, incorporam expectativas provocadas por avaliações de desempenho
do sistema educacional brasileiro, orientam-se por avaliações para ingresso no ensino médio
ou superior, buscam contribuições de pesquisas e experiências acadêmicas e procuram
atender parte das expectativas sociais e econômicas das famílias, dos alunos e dos diferentes
setores da sociedade.

A constatação dessas contradições fortalece, cada vez mais, a convicção de que o
saber escolar está relacionado a uma diversidade de tradições próprias da história da educação
brasileira e mantém relações com poderes e valores diversificados da realidade social. Impõe
a necessidade de valorizar o professor como um trabalhador intelectual ativo no espaço
escolar, responsável junto com seus iguais pela clareza e definição dos objetivos e dos
conteúdos para a disciplina que leciona. Aponta para o fato de que a transformação da
prática do docente só acontece quando, no exercício de seu trabalho, ele coloca em discussão
suas ações, explicita seus pressupostos, problematiza a prática, busca e experimenta
alternativas de abordagens e de conteúdos, desenvolve atividades interdisciplinares, faz
escolhas diversificadas de recursos didáticos, analisa dificuldades e conquistas, compartilha
experiências e relaciona a prática com a teoria.

A História tem permanecido no currículo das escolas, constituindo o que se chama
de saber histórico escolar. No diálogo e no confronto com a realidade social e educacional,
no contato com valores e anseios das novas gerações, na interlocução com o conhecimento
histórico e pedagógico, o saber histórico escolar tem mantido tradições, tem reformulado e
inovado conteúdos, abordagens, métodos, materiais didáticos e algumas de suas finalidades
educacionais e sociais. Nesse diálogo tem permanecido, principalmente, o papel da História
em difundir e consolidar identidades no tempo, sejam étnicas, culturais, religiosas, de classes
e grupos, de Estado ou Nação. Nele, fundamentalmente, têm sido recriadas as relações
professor, aluno, conhecimento histórico e realidade social, em benefício do fortalecimento
do papel da História na formação social e intelectual de indivíduos para que, de modo
consciente e reflexivo, desenvolvam a compreensão de si mesmos, dos outros, da sua
inserção em uma sociedade histórica e da responsabilidade de todos atuarem na construção
de sociedades mais igualitárias e democráticas.

O conhecimento histórico:
características e importância social

Desde que foi incorporada ao currículo escolar, a História ensinada tem mantido
uma interlocução com o conhecimento histórico. De longa data, muitos dos profissionais
que atuam no ensino e/ou produzem material didático são pesquisadores e produtores de
conhecimento historiográfico. Apesar de em certos momentos da história da educação
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brasileira algumas políticas públicas romperem com os vínculos diretos entre o que se
ensina na escola e a produção histórica específica ou, ainda, estimularem a formação de
docentes para reproduzirem um saber puramente escolar, permanecem as lutas de
professores/historiadores para aproximarem o ensino de História das questões, das
abordagens e dos temas desenvolvidos pela pesquisa teórica e científica.

Nas últimas décadas, por diferentes razões, nota-se uma crescente preocupação
dos professores do ensino fundamental em acompanhar e participar do debate
historiográfico, criando aproximações entre o conhecimento histórico e o saber histórico
escolar. Reconhece-se que o conhecimento científico tem seus objetivos sociais e é
reelaborado, de diversas maneiras, para o conjunto da sociedade. Na escola, ele adquire,
ainda, uma relevância específica quando é recriado para fins didáticos.

O saber histórico tem, desse modo, possibilitado e fundamentado alternativas para
métodos de ensino e recursos didáticos, principalmente para valorizar o aluno como sujeito
ativo no processo de aprendizagem. Por outro lado, ao constatarem que as abordagens e os
conteúdos escolares não explicam as problemáticas sociais contemporâneas nem as
transformações históricas a elas relacionadas, professores e educadores buscam outros modos
de compreender a relação presente/passado e de historicizar as questões do cotidiano. Além
disso, os profissionais da escola têm procurado manter relações e compromissos mais
estreitos com a realidade social, propondo uma melhor compreensão dessa realidade e
encarando-a como diversificada, múltipla, conflituosa, complexa e descontínua.

Considerando as indagações e as problemáticas atuais do conhecimento e do ensino
de História são apresentadas, na seqüência, linhas gerais de algumas tendências e reflexões
de pesquisadores e estudiosos da História.

Como em muitas outras áreas de conhecimento, a História é um campo de pesquisa
e produção de saber em permanente debate que está longe de apontar para um consenso.

Novas abordagens iluminam as análises políticas de instituições, de líderes
governamentais, de partidos, de lutas sociais e de políticas públicas. Ao mesmo tempo,
novos temas sociais e culturais ganham relevância. É o caso de pesquisas destinadas a
aprofundar e revelar as dimensões da vida cotidiana de trabalhadores, mulheres, crianças,
grupos étnicos, velhos e jovens e das pesquisas que estudam práticas e valores relacionados
às festas, à saúde, à doença, ao corpo, à sexualidade, à prisão, à educação, à cidade, ao
campo, à natureza e à arte. Nesse propósito, continua sendo utilizada como fonte de pesquisa
a documentação escrita e institucional, enquanto são considerados também documentos
de diferentes linguagens � textos, imagens, relatos orais, objetos e registros sonoros.

Na pesquisa histórica podem ser encontradas diferentes abordagens teórico-
metodológicas. Entre elas, tendem a se esgotar as que procuram explicar a vida social e a
dinâmica de seu movimento no tempo por meio de teorias globalizantes, fazendo uso de
categorias teóricas abstratas e de métodos hipotético-dedutivos. Têm sido fortalecidas,
por outro lado, diferentes abordagens que enfatizam a problematização do social, procurando
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ora nos grandes movimentos coletivos, ora nas particularidades individuais, de grupos e
nas suas inter-relações, o modo de viver, sentir, pensar e agir de homens, mulheres,
trabalhadores, que produzem, no dia-a-dia e ao longo do tempo, as práticas culturais e o
mundo social.

Nesta última tendência, que não deixa de abrigar diferentes modelos analíticos e
conceituais, as obras de arte, as articulações de poderes religiosos, os rituais, os costumes,
as tradições, os desvios de comportamento, as resistências cotidianas, os valores presentes
em imagens e textos, as relações e papéis interpessoais e intergrupais, são abordados em
suas particularidades, em suas inter-relações ou na perspectiva de suas permanências e
transformações no tempo. Tais estudos têm contribuído para revelar dimensões da história
cultural, mentalidades e práticas de construção de identidades socioculturais. Têm
solicitado, por sua vez, outras metodologias e teorias capazes de iluminar os significados
simbólicos das representações sociais e as relações que as práticas cotidianas mantêm com
os processos históricos. Demandam, ainda, abordagens capazes de lidar com a idéia de
permanência na História, estimulando debates sobre o tempo e suas durações.

A ampliação de temas de estudo e de possibilidades teórico-metodológicas tem
auxiliado o pesquisador a refletir cada vez mais sobre os fatores que interferem na construção
do conhecimento histórico. Os estudos da cultura e das representações alertam, por exemplo,
para o fato de que, assim como as obras de arte, os artefatos, os textos e as imagens estão
repletos de significações � complementares e contraditórias �, as obras historiográficas,
do mesmo modo, possuem seu tempo, seu lugar, seus valores e suas ideologias. O tema de
estudo, as fontes, as análises, as interpretações, como também o estilo e a estrutura textual,
expressam a historicidade do conhecimento, a sua legitimidade científica e a sua inserção
em um contexto histórico mais amplo. Assim, alguns historiadores preocupam-se com a
explicitação de que também as suas escolhas fazem parte de momentos históricos
específicos, de processos contínuos e descontínuos e de diálogos com outros estudiosos e
com as realidades vividas e estudadas.

O historiador tem igualmente refletido sobre as relações que estabelece com o seu
objeto de estudo. Se fica clara a distinção entre o sujeito e o objeto de investigação nas
abordagens teórico-metodológicas de caráter científico e racionalista, que enfatizam a
objetividade como meio de aproximação da realidade histórica, essa distinção se dilui quando
são interpretados os indícios de valores e mentalidades das representações construídas
historicamente. No segundo caso, cabe efetivamente ao pesquisador, a partir de sua
formação e de seus domínios cognitivos, identificar, relacionar e interpretar tais indícios
simbólicos como expressões de vivências e de modos de pensar contraditórios de uma
realidade social e cultural representada. Isso não significa que o conhecimento histórico
abandonou o domínio da racionalidade, mas que, assim como outras disciplinas, busca
uma nova racionalidade.

Tais reflexões têm fortalecido a consciência do historiador de que exerce um papel
ativo na elaboração do conhecimento e de que as formas de estudar o passado são plurais.
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Reconhece que o produto final de seu trabalho decorre da sua abordagem teórica, da escolha
da metodologia de pesquisa, de suas hipóteses iniciais, da sua escolha do tema, da sua
sensibilidade para estabelecer relações entre problemáticas de sua época e problemáticas
históricas, das fontes de pesquisa que escolhe analisar, de suas interpretações e do estilo
de texto que opta para organizar o seu trabalho.

Essa diluição das distâncias e a interpenetração entre o sujeito e o objeto de estudo
instigou alguns historiadores a assumirem plenamente uma subjetividade interpretativa,
questionando a dimensão do real e o comprometimento do conhecimento histórico com a
�verdade� em termos de vínculos com a realidade social. Nessas dimensões, a especificidade
e a cientificidade do conhecimento histórico foram redimensionadas. A referência passou
a ser o diálogo que o historiador estabelece com seus iguais, a coerência de sua abordagem
teórico-metodológica e a organização do conhecimento por meio de uma formalização da
linguagem científica da História.

Essa diversidade de temas e abordagens tem sido alimentada e fundamentada
pelo diálogo da História com outras áreas de conhecimento das Ciências Humanas � a
Filosofia, a Economia, a Política, a Geografia, a Sociologia, a Psicologia, a Antropologia, a
Arqueologia, a Crítica Literária, a Lingüística e a Arte. Em diferentes momentos do século
XX é possível identificar a convergência de abordagens e temáticas entre as diferentes
humanidades, ora predominando estudos histórico-sociais, histórico-geográficos, histórico-
culturais, histórico-políticos, histórico-econômicos, histórico-literários, ora existindo a
procura de uma �história total�. Nesse diálogo, diferentes campos das Ciências Humanas
introduziram, também, preocupações próprias da História, como no caso da valorização do
estudo das transformações das culturas, das significações e dos valores no tempo.

A aproximação da História com as demais Ciências Humanas conduziu aos estudos
de povos de todos os continentes, redimensionando o papel histórico das populações não
européias. Orientou estudos sobre a diversidade de vivências culturais, estimulou a
preocupação com as diferentes linguagens. A investigação histórica passou a considerar a
importância da utilização de outras fontes documentais e da distinção entre a realidade e a
representação da realidade expressa nas gravuras, desenhos, gráficos, mapas, pinturas,
esculturas, fotografias, filmes e discursos orais e escritos. Aperfeiçoou, então, métodos para
extrair informações de diferentes naturezas dos vários registros humanos já produzidos,
reconhecendo que a comunicação entre os homens, além de escrita, é oral, gestual, figurada,
musical e rítmica.

O aprofundamento de estudos culturais, principalmente no diálogo da História
com a Antropologia, tem contribuído, ainda, para um debate sobre os conceitos de cultura
e de civilização. Alguns historiadores rejeitam o conceito de civilização por considerá-lo
impregnado de uma perspectiva evolucionista e otimista face aos avanços e domínios
tecnológicos, isto é, com uma culminância de etapas sucessivas em direção a uma cultura
superior antecedida por períodos de selvageria e barbárie. Nessa linha, valorizam a idéia
de diversidade cultural e multiplicam as concepções de tempo. A idéia de um tempo apenas
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contínuo e evolutivo, igual e único para toda a humanidade, também é confrontada com o
esforço de perceber e iluminar a descontinuidade das mudanças, evidenciando, por exemplo,
a convivência, na mesma época, de povos que utilizam diferentes tecnologias, como no
caso de sociedades coletoras que são contemporâneas de nações que dominam recursos
tecnológicos capazes de explorar o planeta Marte.

Muitas reflexões inerentes à pesquisa histórica são significativas para o ensino na
escola fundamental. As abordagens teóricas que problematizam a realidade social e
identificam a participação ativa de �pessoas comuns� na construção da História � nas suas
resistências, divergência de valores e práticas, reelaboração da cultura � instigam, por
exemplo, propostas e métodos de ensino que valorizam os alunos como protagonistas da
realidade social e da História e sujeitos ativos no processo de aprendizagem.

O diálogo da História com as demais Ciências Humanas tem favorecido, por outro
lado, estudos de diferentes problemáticas contemporâneas em suas dimensões temporais.
Por meio de trabalhos interdisciplinares, novos conteúdos podem ser considerados em
perspectiva histórica, como no caso da apropriação, atuação, transformação e representação
da natureza pelas culturas, da relação entre trabalho e tecnologia e das políticas públicas de
saúde com as práticas sociais, além da especificidade cultural de povos e das inter-relações,
diversidade e pluralidade de valores, práticas sociais, memórias e histórias de grupos étnicos,
de sexo e de idade.

A consciência de que o conhecimento histórico é sempre fruto de seu tempo sugere,
também, outros trabalhos didáticos. As obras de cunho histórico � textos historiográficos,
artigos de jornais e revistas, livros didáticos � são estudadas como versões históricas que
não podem ser ensinadas como prontas e acabadas nem confundidas com a realidade vivida
pelos homens no passado. Considera-se, por exemplo, a importância da identificação e da
análise de valores, intencionalidades e contextos dos autores; a seleção dos eventos e a
relevância histórica atribuída a eles; a escolha dos personagens que são valorizados como
protagonistas da história narrada; e a estrutura temporal que organiza os eventos e que
revela o tempo da problemática inicial e dos contextos históricos estudados. Trabalhos
nessa linha possibilitam para o docente, entre outras coisas, reconhecer sua atuação na
construção do saber histórico escolar, na medida em que é ele que seleciona, avalia e insere
a obra em uma situação didática e tal obra adquire novos significados ao ser submetida aos
novos interlocutores (ele e alunos).

As pesquisas históricas desenvolvidas a partir de diversidade de documentos e da
multiplicidade de linguagens têm aberto portas para o educador explorar diferentes fontes
de informação como material didático e desenvolver métodos de ensino que, no tocante ao
aluno, favorecem a aprendizagem de procedimentos de pesquisa, análise, confrontação,
interpretação e organização de conhecimentos históricos escolares. Essas são experiências
e vivências importantes para os estudantes distinguirem o que é realidade e o que é
representação, refletirem sobre a especificidade das formas de representação e comunicação
utilizadas hoje e em outros tempos e aprenderem a extrair informações de documentos
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(das suas formas e conteúdos) para o estudo, a reflexão e a compreensão de realidades
sociais e culturais.

Os diálogos entre o ensino de História e o conhecimento científico redimensionam,
assim, a importância social da área na formação dos estudantes. Sinalizam e fundamentam
possibilidades de estudos e atividades que valorizam as atitudes intelectuais dos alunos, o
seu envolvimento nos trabalhos e o desenvolvimento de sua autonomia para aprender.
Instigam, também, a reflexão crítica na escola e na sala de aula sobre suas práticas, seus
valores e seus conhecimentos, aprofundando as relações do seu cotidiano com contextos
sociais específicos e com processos históricos contínuos e/ou descontínuos.

Ao longo da história da educação brasileira, também os currículos escolares
apontavam para a importância social do ensino de História. Uma das tradições da área tem
sido a de contribuir para a construção da identidade, sendo esta entendida como a formação
do �cidadão patriótico�, do �homem civilizado� ou da �pessoa ajustada ao seu meio�. Isto
é, caberia à História desenvolver no aluno a sua identidade com a �pátria�, com o mundo
�civilizado� ou com o �país do trabalho e do desenvolvimento�.

Atualmente é preciso considerar essa tradição no ensino de História, mas é
necessário, simultaneamente, repensar sobre o que se entende por identidade e qual a sua
relevância para a sociedade brasileira contemporânea.

Nas últimas décadas, a sociedade brasileira vive internamente um intenso processo
migratório e, nas suas relações com o mundo, a assimilação e o intercâmbio de
comportamentos, valores e tecnologias que desarticulam formas tradicionais de trabalho e
de relações socioculturais. Os deslocamentos populacionais e a expansão da economia e da
cultura mundial criam situações dramáticas para a identidade local, regional e nacional, na
medida em que desestruturam relações historicamente estabelecidas e desagregam valores,
situações cujo alcance ainda não se pode avaliar.

Nesse contexto, os estudos históricos desempenham um papel importante, na
medida em que contemplam pesquisas e reflexões das representações construídas
socialmente e das relações estabelecidas entre os indivíduos, os grupos, os povos e o mundo
social, em uma época. Nesse sentido, o ensino de História pode fazer escolhas pedagógicas
capazes de possibilitar ao aluno refletir sobre seus valores e suas práticas cotidianas e
relacioná-los com problemáticas históricas inerentes ao seu grupo de convívio, à sua
localidade, à sua região e à sociedade nacional e mundial.

Uma das escolhas pedagógicas possíveis, nessa linha, é o trabalho favorecendo a
construção, pelo aluno, de noções de diferença, semelhança, transformação e permanência.
Essas são noções que auxiliam na identificação e na distinção do �eu�, do �outro� e do
�nós� no tempo; das práticas e valores particulares de indivíduos ou grupos e dos valores
que são coletivos em uma época; dos consensos e/ou conflitos entre indivíduos e entre
grupos em sua cultura e em outras culturas; dos elementos próprios deste tempo e dos
específicos de outros tempos históricos; das continuidades e descontinuidades das práticas
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e das relações humanas no tempo; e da diversidade ou aproximação entre essas práticas e
relações em um mesmo espaço ou nos espaços.

A construção de noções interfere nas estruturas cognitivas do aluno, modificando a
maneira como ele compreende os elementos do mundo e as relações que esses elementos
estabelecem entre si. Isso significa dizer que quando o estudante apreende uma noção,
grande parte do que ele sabe e pensa é reorganizado a partir dela. Na medida em que o
ensino de História lhe possibilita construir noções, ocorrem mudanças no seu modo de
entender a si mesmo, os outros, as relações sociais e a História. Os novos domínios cognitivos
do aluno podem interferir, de certo modo, nas suas relações pessoais e sociais e nos seus
compromissos e afetividades com as classes, os grupos sociais, as culturas, os valores e as
gerações do passado e do futuro.

A percepção do �outro� (diferente) e do �nós� (semelhante) é diversa em cada
cultura e no tempo. Ela depende de informações e de valores sociais historicamente
construídos. É sempre mediada por comportamentos e por experiências pessoais e da
sociedade em que se vive. Em diferentes momentos da História, indivíduos, grupos e
povos conheceram as desigualdades, as igualdades, as identidades, as diferenças, os
consensos e os conflitos, seja na convivência social, espacial, política, econômica, cultural e
religiosa, seja na convivência entre etnias, sexos e idades. Esses convívios mantiveram
relações com valores, padrões de comportamentos e atitudes de identificação, distinção,
equiparação, segregação, submissão, dominação, luta ou resignação, entre aqueles que se
consideravam iguais, inferiores ou superiores, próximos ou distantes, conhecidos ou
desconhecidos, compatriotas ou estrangeiros.

Hoje em dia, a percepção do �outro� e do �nós� está relacionada à possibilidade de
identificação das diferenças e, simultaneamente, das semelhanças. A sociedade atual solicita
que se enfrente a heterogeneidade e que se distinga as particularidades dos grupos e das
culturas, seus valores, interesses e identidades. Ao mesmo tempo, ela demanda que o
reconhecimento das diferenças não fundamente relações de dominação, submissão,
preconceito ou desigualdade. Todavia, esse não é um exercício fácil. Ao contrário, requer
o esforço e o desejo de reconhecer o papel que é exercido pelas mediações construídas por
experiências sociais e culturais na organização de valores, que sugerem, mas não impõem,
o que é bom, mau, belo, feio, superior, inferior, igual, perfeito ou imperfeito, puro ou
impuro; que orientam, mas não restringem, as ações de aproximação, distanciamento,
isolamento, assimilação, rejeição, submissão ou indiferença; e que possibilitam o
conhecimento ou o desconhecimento da presença ou da existência da diversidade individual,
de grupo, de classe ou de culturas.

A percepção da alteridade está relacionada à distinção, de modo consciente, das
diferenças, das lutas e dos conflitos internos aos grupos sociais ou presentes entre aqueles
que vivem ou viveram em outro local, tempo ou sociedade. E está relacionada à construção
de uma sensibilidade ou à consolidação de uma vontade de acolher a produção interna das
diferenças e de moldar valores de respeito por elas. A percepção do �nós�, por sua vez, está
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ligada ao desejo de reconhecimento de semelhanças entre o �eu� e �outros�, na busca de
identificação de elementos comuns no grupo local, na população nacional ou nos outros
grupos e povos próximos ou distantes no tempo e no espaço.

O trabalho com noções de transformação e de permanência, envolvendo
especificamente a dimensão temporal, está relacionado, por outro lado, à percepção de
que o �eu� e o �nós� do tempo presente são distintos de �outros� de outros tempos, que
viviam, compreendiam o mundo, trabalhavam, vestiam-se e se relacionavam de outra
maneira. E está relacionado, simultaneamente, com a compreensão de que o �outro� é,
também, o �antepassado�, aquele que legou uma história e um mundo específico para ser
vivido e transformado.

O domínio das noções de diferença, semelhança, transformação e permanência
possibilita ao aluno estabelecer relações e, no processo de distinção e análise, adquirir
novos domínios cognitivos e aumentar o seu conhecimento sobre si mesmo, seu grupo, sua
região, seu país, o mundo e outras formas de viver e outras práticas sociais, culturais, políticas
e econômicas construídas por diferentes povos. As atividades escolares com essas noções
também evidenciam para o aluno as dimensões da História entendida como conhecimento,
experiência e prática social. Contribui, assim, para desenvolver sua formação intelectual,
para fortalecer seus laços de identidade com o presente e com gerações passadas e para
orientar suas atitudes como cidadão no mundo de hoje.

A seu modo, o ensino de História pode favorecer a formação do estudante como
cidadão, para que assuma formas de participação social, política e atitudes críticas diante
da realidade atual, aprendendo a discernir os limites e as possibilidades de sua atuação, na
permanência ou na transformação da realidade histórica na qual se insere. Essa
intencionalidade não é, contudo, esclarecedora nela mesma. É necessário que a escola e
seus educadores definam e explicitem para si e junto com as gerações brasileiras atuais o
significado de cidadania4  e reflitam sobre suas dimensões históricas.

A idéia de cidadania foi inicialmente construída em uma época e em uma sociedade,
mas foi reconstruída por outras épocas e culturas. A cidadania não é compreendida de
modo semelhante por todos os indivíduos e grupos hoje no Brasil, como não era em outras
épocas. É diferente ainda do sentido atribuído pelos atenienses da época de Péricles ou
pelos revolucionários franceses de 1789, nem é idêntica às práticas e crenças da população
norte-americana atual. Os sentidos que a palavra assume para os brasileiros incluem os
demais sentidos historicamente construídos, mas ultrapassam os seus contornos,
incorporando problemáticas e debates especificamente nacionais, que são e que foram
moldados, no presente e no passado, por indivíduos, grupos, classes, instituições, governos
e Estado e, também, nas suas inter-relações.

Para se formar cidadãos conscientes e críticos da realidade em que estão inseridos,
é necessário fazer escolhas pedagógicas pelas quais o estudante possa conhecer as

4 Sobre a questão da cidadania, ver Apresentação dos Temas Transversais.
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problemáticas e os anseios individuais, de classes e de grupos � local, regional, nacional e
internacional � que projetam a cidadania como prática e ideal; distinguir as diferenças do
significado de cidadania para vários povos; e conhecer conceituações históricas delineadas
por estudiosos do tema em diferentes épocas.

Do ponto de vista da historiografia e do ensino de História, a questão da cidadania
tem sido debatida como um problema fundamental das sociedades deste final de milênio.
Se em outras épocas a sua abrangência estava relacionada principalmente à questão da
participação política no Estado, aliando-se à questão dos direitos sociais, hoje sua dimensão
tem sido sistematicamente ampliada para incluir novos direitos conforme as condições de
vida do mundo contemporâneo. Têm sido reavaliadas as contradições e as tensões manifestas
na realidade ligadas ao distanciamento entre os direitos constitucionais e as práticas
cotidianas. Assim, a questão da cidadania envolve hoje novos temas e problemas tais como,
dentre outros: o desemprego; a segregação étnica e religiosa; o reconhecimento da
especificidade cultural indígena; os novos movimentos sociais; o desrespeito pela vida e
pela saúde; a preservação do patrimônio histórico-cultural; a preservação do meio ambiente;
a ausência de ética nos meios de comunicação de massa; o crescimento da violência e da
criminalidade.

As questões envolvendo a cidadania só podem ser entendidas em dimensão histórica.
A luta pela terra, por exemplo, tem envolvido gerações. Os territórios indígenas, reduzidos
pela expansão da colonização européia e pelo avanço das fronteiras agrícolas e minerais,
até hoje pedem políticas públicas efetivas. As terras dos antigos quilombos estão em pleno
debate. Do mesmo modo, é possível falar da longevidade e profundidade da questão étnica
construída por quatrocentos anos de escravidão e perpetuada pela desigualdade social e
pelo preconceito racial. Assim, tanto a exclusão como a luta em prol de direitos e igualdades
marcam a questão da cidadania no Brasil.

Todas essas considerações são importantes para explicitar objetivos, conteúdos e
metodologias do ensino de História propostos para os dois primeiros ciclos do ensino
fundamental e, neste documento, também para o terceiro e o quarto ciclos. Existe, nesse
sentido, a preocupação de manter coerência e continuidade na formação do estudante ao
longo do curso a ele oferecido.

Aprender e ensinar História no ensino fundamental

Como se aprende História? Como se ensina História?

Não se aprende História apenas no espaço escolar. As crianças e jovens têm acesso
a inúmeras informações, imagens e explicações no convívio social e familiar, nos festejos
de caráter local, regional, nacional e mundial. São atentos às transformações e aos ciclos da
natureza, envolvem-se com os ritmos acelerados da vida urbana, da televisão e dos
videoclipes, são seduzidos pelos apelos de consumo da sociedade contemporânea e
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preenchem a imaginação com ícones recriados a partir de fontes e épocas diversas. Nas
convivências entre as gerações, nas fotos e lembranças dos antepassados e de outros tempos,
crianças e jovens socializam-se, aprendem regras sociais e costumes, agregam valores,
projetam o futuro e questionam o tempo.

Rádio, livros, enciclopédias, jornais, revistas, televisão, cinema, vídeo e
computadores também difundem personagens, fatos, datas, cenários e costumes que
instigam meninos e meninas a pensarem sobre diferentes contextos e vivências humanas.
Nos Jogos Olímpicos, no centenário do cinema, nos cinqüenta anos da bomba de Hiroshima,
nos quinhentos anos da chegada dos europeus à América, nos cem anos de República e da
abolição da escravidão, os meios de comunicação reconstituíram com gravuras, textos,
comentários, fotografias e filmes, glórias, vitórias, invenções, conflitos que marcaram tais
acontecimentos.

Os jovens sempre participam, a seu modo, desse trabalho da memória, que sempre
recria e interpreta o tempo e a História. Apreendem impressões dos contrastes das técnicas,
dos detalhes das construções, dos traçados das ruas, dos contornos das paisagens, dos
desenhos moldados pelas plantações, do abandono das ruínas, da desordem dos entulhos,
das intenções dos monumentos, que remetem ora para o antigo, ora para o novo, ora para a
sobreposição dos tempos, instigando-os a intuir, a distinguir e a olhar o presente e o passado
com os olhos da História. Aprendem que há lugares para guarda e preservação da memória,
como museus, bibliotecas, arquivos, sítios arqueológicos.

Entre os muitos momentos, meios e lugares que sugerem a existência da História,
estão, também, os eventos e os conteúdos escolares. Os jovens, as crianças e suas famílias
agregam às suas vivências, informações, explicações e valores oferecidos nas salas de aula.
É, muitas vezes, a escola que cria estímulos ou significados para lembrar ou silenciar sobre
este ou aquele evento, esta ou aquela imagem, este ou aquele processo.

Algumas das informações e questões históricas, adquiridas de modo organizado ou
fragmentado, são incorporadas significativamente pelo adolescente, que as associa, relaciona,
confronta e generaliza. O que se torna significativo e relevante consolida seu aprendizado.
O que ele aprende fundamenta a construção e a reconstrução de seus valores e práticas
cotidianas e as suas experiências sociais e culturais. O que o sensibiliza molda a sua
identidade nas relações mantidas com a família, os amigos, os grupos mais próximos e mais
distantes e com a sua geração. O que provoca conflitos e dúvidas estimula-o a distinguir,
explicar e dar sentido para o presente, o passado e o futuro, percebendo a vida como
suscetível de transformação.

É preciso diferenciar, entretanto, o saber que os alunos adquirem de modo informal
daquele que aprendem na escola. No espaço escolar, o conhecimento é uma reelaboração
de muitos saberes, constituindo o que se chama de saber histórico escolar. Esse saber é
proveniente do diálogo entre muitos interlocutores e muitas fontes e é permanentemente
reconstruído a partir de objetivos sociais, didáticos e pedagógicos. Dele fazem parte as
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tradições de ensino da área; as vivências sociais de professores e alunos; as representações
do que e como estudar; as produções escolares de docentes e discentes; o conhecimento
fruto das pesquisas dos historiadores, educadores e especialistas das Ciências Humanas; as
formas e conteúdos provenientes dos mais diferentes materiais utilizados; as informações
organizadas nos manuais e as informações difundidas pelos meios de comunicação.

Nas suas relações com o conhecimento histórico, o ensino e a aprendizagem da
História envolvem seleção criteriosa de conteúdos e métodos que contemplem o fato, o
sujeito e o tempo.

Os eventos históricos eram tradicionalmente apresentados por autores de modo
isolado, deslocados de contextos mais amplos, como muitas vezes ocorria com a história
política, em que se destacavam apenas ações de governantes e heróis. Hoje prevalece a
ênfase nas relações de complementariedade, continuidade, descontinuidade, circularidade5 ,
contradição e tensão com outros fatos de uma época e de outras épocas. Destacam-se
eventos que pertencem à vida política, econômica, social e cultural e também aqueles
relacionados à dimensão artística, religiosa, familiar, arquitetônica, científica, tecnológica.
Valorizam-se eventos do passado mais próximo e/ou mais distante no tempo. Há a
preocupação com as mudanças e/ou com as permanências na vida das sociedades.

De modo geral, pode-se dizer que os fatos históricos remetem para as ações
realizadas por indivíduos e pelas coletividades, envolvendo eventos políticos, sociais,
econômicos e culturais.

No caso dos sujeitos históricos, há trabalhos que valorizam atores individuais, quer
sejam lideranças políticas, militares, diplomáticas, intelectuais ou religiosas, quer sejam
homens anônimos tomados como exemplos para permitir o entendimento de uma
coletividade. Outros trabalhos preocupam-se com sujeitos históricos coletivos, destacando
a identidade e/ou a discordância entre grupos sociais. Em ambos os casos, há uma
preocupação em relacionar tais atores com valores, modos de viver, pensar e agir.

De modo geral, pode-se dizer que os sujeitos históricos são indivíduos, grupos ou
classes sociais participantes de acontecimentos de repercussão coletiva e/ou imersos em
situações cotidianas na luta por transformações ou permanências.

No caso do tempo histórico, de uma tradição marcada por datas alusivas a sujeitos
e fatos, passa-se a enfatizar diferentes níveis e ritmos de durações temporais. As durações
estão relacionadas à percepção dos intervalos das mudanças ou das permanências nas
vivências humanas. O ritmo relaciona-se com a percepção da velocidade das mudanças
históricas.

O tempo histórico baseia-se em parte no tempo institucionalizado � tempo
cronológico � e o transforma à sua maneira. O tempo cronológico � calendários e datas �

5 A circularidade diz respeito a valores, idéias, visões de mundo e práticas, vividas ou produzidas por certos grupos
ou classes, que são absorvidas ou recriadas por outros grupos de uma mesma sociedade ou de outra sociedade, em
um tempo específico, ou de tempos diferentes.
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possibilita referenciar o lugar dos momentos históricos na sucessão do tempo, mas pode
remeter à compreensão de acontecimentos datados relacionados a um determinado ponto
de uma longa e infinita linha numérica. Os acontecimentos identificados dessa forma podem
assumir uma concepção de uniformidade, de regularidade e, ao mesmo tempo, de sucessão
crescente e cumulativa. A seqüência cronológica dos acontecimentos pode sugerir que
toda a humanidade seguiu ou deveria seguir o mesmo percurso, criando a idéia de povos
atrasados e civilizados.

Na prática dos historiadores, o tempo não é concebido como um fluxo uniforme,
em que os fenômenos são mergulhados tais como os corpos num rio cujas correntezas
levam sempre para mais longe. O tempo da História é o tempo intrínseco aos processos
e eventos estudados. São ritmados não por fenômenos astronômicos ou físicos, mas
por singularidades dos processos, nos pontos onde eles mudam de direção ou de nature-
za.

As várias temporalidades e ritmos da História são categorias produzidas por aqueles
que estudam os acontecimentos no tempo. Mas, na perspectiva da realidade social e
histórica, os indivíduos e os grupos vivem os ritmos das mudanças, das resistências e das
permanências. Imersos no tempo, apreendendo e sentindo os sinais de sua existência vivem,
simultaneamente, as diferentes temporalidades.

A apropriação de noções, métodos e temas próprios do conhecimento histórico,
pelo saber histórico escolar, não significa que se pretende fazer do aluno um �pequeno
historiador� e nem que ele deve ser capaz de escrever monografias. A intenção é que ele
desenvolva a capacidade de observar, de extrair informações e de interpretar algumas
características da realidade do seu entorno, de estabelecer algumas relações e confrontações
entre informações atuais e históricas, de datar e localizar as suas ações e as de outras pessoas
no tempo e no espaço e, em certa medida, poder relativizar questões específicas de sua
época.

No processo de aprendizagem, o professor é o principal responsável pela criação
das situações de trocas, de estímulo na construção de relações entre o estudado e o vivido,
de integração com outras áreas de conhecimento, de possibilidade de acesso dos alunos a
novas informações, de confrontos de opiniões, de apoio ao estudante na recriação de suas
explicações e de transformação de suas concepções históricas. Nesse sentido, a avaliação
não deve acontecer apenas em determinados momentos do calendário escolar. A avaliação
faz parte do trabalho do professor para diagnosticar quando cabe a ele problematizar,
confrontar, informar, instigar questionamentos, enfim criar novas situações para que o
aprendizado aconteça.

Assim, a avaliação não revela simplesmente as conquistas pessoais dos jovens ou
do grupo de estudantes. Ela possibilita ao professor problematizar o seu trabalho, discernindo
quando e como intervir e quais as situações de ensino-aprendizagem mais significativas ao
longo do ciclo. Para atender à diversidade de situações que encontra quando se coloca
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diante dos alunos, deve conhecer uma variedade de atividades didáticas. Nessa linha, deve
aprender a registrar as situações significativas vividas no processo de ensino, procurar
conhecer experiências de outros docentes e socializar as suas com outros educadores.

Um importante instrumento do professor para avaliar a coerência de seu trabalho,
identificar as pistas para recriá-lo, construir um acervo de experiências didáticas e socializar
suas vivências de sala de aula, é a produção de relatórios escritos. Com isso, ele estimula o
exercício de explicitar em uma comunicação com as outras pessoas as intenções, as reflexões
e as fundamentações, as hipóteses dos alunos e as intervenções pedagógicas, recuperando,
entre inúmeros aspectos, aqueles que poderiam ser modificados ou recriados em uma outra
oportunidade.
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OBJETIVOS GERAIS DE HISTÓRIA

Espera-se que ao longo do ensino fundamental os alunos gradativamente possam
ampliar a compreensão de sua realidade, especialmente confrontando-a e relacionando-a
com outras realidades históricas, e, assim, possam fazer suas escolhas e estabelecer critérios
para orientar suas ações. Nesse sentido, os alunos deverão ser capazes de:

� identificar relações sociais no seu próprio grupo de convívio,
na localidade, na região e no país, e outras manifestações
estabelecidas em outros tempos e espaços;

� situar acontecimentos históricos e localizá-los em uma
multiplicidade de tempos;

� reconhecer que o conhecimento histórico é parte de um
conhecimento interdisciplinar;

� compreender que as histórias individuais são partes integrantes
de histórias coletivas;

� conhecer e respeitar o modo de vida de diferentes grupos, em
diversos tempos e espaços, em suas manifestações culturais,
econômicas, políticas e sociais, reconhecendo semelhanças e
diferenças entre eles, continuidades e descontinuidades,
conflitos e contradições sociais;

� questionar sua realidade, identificando problemas e possíveis
soluções, conhecendo formas político-institucionais e
organizações da sociedade civil que possibilitem modos de
atuação;

� dominar procedimentos de pesquisa escolar e de produção de
texto, aprendendo a observar e colher informações de diferentes
paisagens e registros escritos, iconográficos, sonoros e materiais;

� valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a diversidade
social, considerando critérios éticos;

� valorizar o direito de cidadania dos indivíduos, dos grupos e
dos povos como condição de efetivo fortalecimento da
democracia, mantendo-se o respeito às diferenças e a luta contra
as desigualdades.
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CONTEÚDOS DE HISTÓRIA:
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E ORGANIZAÇÃO

É consensual a impossibilidade de estudar a História de todos os tempos e sociedades.

Torna-se necessário fazer seleções baseadas em determinados critérios para estabelecer os

conteúdos a serem ensinados. A seleção de conteúdos na história do ensino da área

tem sido variada, sendo feita geralmente segundo uma tradição já consolidada

mas permanentemente rearticulada de acordo com temas relevantes a cada momento

histórico.

Na escolha dos conteúdos, a preocupação central desta proposta é propiciar aos alunos

o dimensionamento de si mesmos e de outros indivíduos e grupos em temporalidades

históricas. Assim, estes conteúdos procuram sensibilizar e fundamentar a compreensão de

que os problemas atuais e cotidianos não podem ser explicados unicamente a partir de

acontecimentos restritos ao presente. Requerem questionamentos ao passado, análises e

identificação de relações entre vivências sociais no tempo.

Isto significa que os conteúdos a serem trabalhados com os alunos não se restringem

unicamente ao estudo de acontecimentos e conceituações históricas. É preciso ensinar

procedimentos e incentivar atitudes nos estudantes que sejam coerentes com os objetivos

da História.

Entre os procedimentos é importante que aprendam a coletar informações

em bibliografias e fontes documentais diversas; selecionar eventos e sujeitos

históricos e estabelecer relações entre eles no tempo; observar e perceber

transformações, permanências, semelhanças e diferenças; identificar ritmos e durações

temporais; reconhecer autorias nas obras e distinguir diferentes versões históricas; diferenciar

conceitos históricos e suas relações com contextos; e elaborar trabalhos individuais e coletivos

(textos, murais, desenhos, quadros cronológicos e maquetes) que organizem estudos,

pesquisas e reflexões.

É importante que adquiram, progressivamente, atitudes de iniciativa para realizar

estudos, pesquisas e trabalhos; desenvolvam o interesse pelo estudo da História; valorizem

a diversidade cultural, formando critérios éticos fundados no respeito ao outro; demonstrem

suas reflexões sobre temas históricos e questões do presente; valorizem a preservação do

patrimônio sociocultural; acreditem no debate e na discussão como forma de crescimento

intelectual, amadurecimento psicológico e prática de estudo; demonstrem interesse na

pesquisa em diferentes fontes � impressas, orais, iconográficas, eletrônicas etc.; tenham

uma postura colaborativa no seu grupo-classe e na relação com o professor; demonstrem a

compreensão que constroem para as relações sociais e para os valores e interesses dos

grupos nelas envolvidos; expressem e testem explicações para os acontecimentos históricos;
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construam hipóteses para as relações entre os acontecimentos e os sujeitos históricos; e

troquem e criem idéias e informações coletivamente.

Os conteúdos expressam três grandes intenções:

� contribuir para a formação intelectual e cultural dos estudantes;

� favorecer o conhecimento de diversas sociedades

historicamente constituídas, por meio de estudos que

considerem múltiplas temporalidades;

� propiciar a compreensão de que as histórias individuais e

coletivas se integram e fazem parte da História.

A proposta sugere que o professor problematize o mundo social em que ele e o

estudante estão imersos e construa relações entre as problemáticas identificadas e questões

sociais, políticas, econômicas e culturais de outros tempos e de outros espaços a elas

pertinentes, prevalecendo a História do Brasil e suas relações com a História da América e

com diferentes sociedades e culturas do mundo.

Tais problemáticas e relações orientam o estudo de acontecimentos históricos sem a

prescrição de uma ordem de graduação espacial e sem a ordenação temporal, como se

encontra no que se denomina �História Integrada�6 . Na escolha dos conteúdos, os docentes

devem considerar para a formação social e intelectual do aluno:

� a importância da construção de relações de transformação,

permanência, semelhança e diferença entre o presente, o

passado e os espaços local, regional, nacional e mundial;

� a construção de articulações históricas como decorrência das

problemáticas selecionadas;

� o estudo de contextos específicos e de processos, sejam eles

contínuos ou descontínuos.

A partir de problemáticas amplas optou-se por organizar os conteúdos em eixos

temáticos e desdobrá-los em subtemas, orientando estudos interdisciplinares e a construção

de relações entre acontecimentos e contextos históricos no tempo.

O trabalho com eixos temáticos não esgota verticalmente os subtemas. Por sua vez,

os conteúdos contemplados nos subtemas não esgotam as virtualidades dos eixos temáticos

6 �História Integrada� é uma proposta de história total que articula a História do Brasil, da América e Geral em um
único processo, explicado por relações de causalidade, contigüidade e de simultaneidade no tempo.
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e dos subtemas propostos. A apresentação de um amplo leque de conteúdos � nos quais

se pode identificar acontecimentos, conceitos, procedimentos e atitudes � é uma sugestão

para o professor fazer escolhas de acordo com:

� o diagnóstico que realiza dos domínios conquistados pelos

alunos para estudarem e refletirem sobre questões históricas;

� aquilo que avalia como sendo importante para ser ensinado e

que irá repercutir na formação histórica, social e intelectual do

estudante;

� as problemáticas contemporâneas pertinentes à realidade social,

econômica, política e cultural da localidade onde leciona, de

sua própria região, do seu país e do mundo.

Esta é uma opção de ensino de História que privilegia a autonomia e a reflexão do

professor na escolha dos conteúdos e métodos de ensino. É igualmente uma concepção

metodológica de ensino de História que incentiva o docente a criar intervenções pedagógicas

significativas para a aprendizagem dos estudantes e que valoriza reflexões sobre as relações

que a História, principalmente a História do Brasil, estabelece com a realidade social vivida

pelo aluno.

Para o terceiro ciclo está sendo proposto o eixo temático �História das relações sociais,

da cultura e do trabalho�. Para o quarto ciclo, �História das representações e das relações

de poder�. Estes são recortes históricos e didáticos que procuram propiciar a compreensão

e a interpretação de realidades históricas em suas múltiplas inter-relações, respeitando-se

as características e domínios dos alunos em cada ciclo.

Os eixos temáticos e subtemas que deles derivam procuram dar conta de duas grandes

questões históricas tão clássicas quanto atuais. A primeira refere-se aos contatos culturais,

inter-relações e confrontos entre grupos, classes, povos, culturas e nações. As lutas sociais

de grupos e de classes, que reivindicam respeito às diferenças e igualdades, e as lutas de

culturas e de etnias na defesa de seus territórios e de suas identidades são problemas

cruciais do mundo de hoje. São importantes temas de estudo, na medida em que buscam

a compreensão da diversidade de modos de vida, de culturas e de representações internas

das sociedades e das organizações sociais. São historicamente relevantes por possibilitarem

estudos sobre trocas, intercâmbios e confrontos que contribuem para as transformações e

as permanências históricas. Favorecem a percepção dos conflitos geradores de situações

de dominação, discriminação, luta, igualdade e desigualdade.

A segunda questão refere-se às grandes transformações políticas e tecnológicas atuais,

que têm modificado as relações de trabalho, as relações internacionais e marcado
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profundamente o modo de vida das populações. Os computadores estão nos bancos, nas

farmácias, nos supermercados, nas escolas e nas residências. O cartão magnético, o código

de barras, a leitura óptica, o fac-símile aceleraram as atividades cotidianas, transformando

as noções humanas de duração e percepção temporal. As grandes redes de comunicação

via satélite por computador, televisão, rádio, telefone, romperam com as distâncias entre

os locais do mundo, difundindo e socializando informações e redimensionando as formas

de poder. A mecanização da produção agrícola e a agro-indústria transformaram a paisagem

rural, os hábitos e os valores. As cidades não pararam de crescer e nelas se multiplicaram os

shopping centers, os fastfood, os congestionamentos e a poluição ambiental. Na indústria, a

mão-de-obra está sendo substituída gradativamente pelos robôs e inicia-se um processo de

rompimento com a produção especializada e seriada do trabalho e uma profunda

transformação sociocultural. Mudou o ritmo de vida, assim como, em outras épocas, outras

revoluções tecnológicas interferiram no destino dos povos e da humanidade. Não se pode

negar que este tema de estudo remete para questões atuais e históricas, favorecendo a

percepção de transformações na relação dos homens entre si, com a natureza e com as

formas de apreensão da realidade e do tempo.

Os conteúdos estão articulados, igualmente, com os temas transversais, privilegian-
do:

� as relações de trabalho existentes entre os indivíduos e as

classes, envolvendo a produção de bens, o consumo, as

desigualdades sociais, as transformações das técnicas e das

tecnologias e a apropriação ou a expropriação dos meios de

produção pelos trabalhadores;

� as diferenças culturais, étnicas, etárias, religiosas, de costume,

gênero e poder econômico, na perspectiva do fortalecimento

de laços de identidade e reflexão crítica sobre as conseqüências

históricas das atitudes de discriminação e segregação;

� as lutas e as conquistas políticas travadas por indivíduos, classes

e movimentos sociais;

� a relação entre o homem e a natureza, nas dimensões culturais

e materiais, individuais e coletivas, contemporâneas e históricas,

envolvendo a construção de paisagens e o discernimento das

formas de manipulação, uso e preservação da fauna, flora e

recursos naturais;

� reflexões históricas sobre saúde, higiene, vida e morte, doenças

endêmicas e epidêmicas e as drogas;
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� as imagens, representações e valores em relação ao corpo, à

sexualidade, aos cuidados e embelezamento do indivíduo, aos

tabus coletivos, à organização familiar, à educação sexual e à

distribuição de papéis entre homens, mulheres, crianças e

velhos nas diferentes sociedades historicamente constituídas;

� os acordos ou desacordos que favorecem ou desfavorecem

convivências humanas mais igualitárias e pacíficas e que podem

auxiliar no respeito à paz, à vida e à concepção e prática da

alteridade.
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TERCEIRO CICLO

Ensino e aprendizagem

No terceiro ciclo, os alunos já adquiriram tanto na escolaridade anterior quanto no
convívio social um conjunto de informações e reflexões de caráter histórico. Assim, no
processo de ensino e de aprendizagem, os professores devem considerar a importância de
investigar o que é de domínio dos alunos e quais são as suas hipóteses explicativas para os
temas estudados.

É preciso considerar que hoje em dia os alunos recebem um grande número de
informações sobre as relações interpessoais e coletivas por intermédio dos meios de
comunicação. Muitos têm a oportunidade de conhecer em seu próprio ambiente familiar
memórias de outras épocas. Alguns lêem jornais, revistas e livros, vão ao cinema e ao teatro.
Muitos assistem a televisão, ouvem rádio, apreciam música, conversam e trocam idéias
com parentes e amigos, vão sozinhos à escola, utilizam transportes coletivos, circulam pelos
espaços físicos e sociais. Todas essas são vivências que lhes fornecem informações valiosas,
porém fragmentadas, sobre as quais o professor, por meio do diálogo, do debate e da crítica,
inerentes à sua prática docente, pode atuar como agregador e catalisador.

Como sistemática permanente da ação educativa é importante que os professores
realizem diagnósticos sobre como os alunos estão compreendendo os temas de estudo e
identifiquem quais os procedimentos e atitudes que favorecem a compreensão dos temas
em dimensões históricas. Nas situações de intervenção pedagógica, pode propor
questionamentos, orientar pesquisas, confrontar versões históricas, desenvolver trabalhos
com documentos, realizar visitas e/ou estudo do meio, fornecer novas informações
complementares e/ou contraditórias, promover momentos de socialização e debates,
selecionar materiais com explicações, opiniões e argumentos diferenciados e propor resumos
coletivos.

É fundamental que ao longo de sua escolaridade os estudantes transformem suas
reflexões sobre as vivências sociais no tempo, considerando a diversidade de modos de
vida em uma mesma época e em épocas diferentes, as relações entre acontecimentos nos
contextos históricos e as relações entre os acontecimentos ao longo de processos contínuos
e descontínuos. É igualmente importante que aprendam procedimentos para realizar
pesquisas históricas, para discernir e refletir criticamente sobre os indícios das manifestações
culturais, dos interesses econômicos e políticos e dos valores presentes na sua realidade
social. E que possam refletir sobre a importância dos estudos históricos e assumir atitudes
éticas, criteriosas, reflexivas, de respeito e de comprometimento com a realidade social.

No sentido de contribuir para que os alunos compreendam a realidade atual em
perspectiva histórica, é significativo o desenvolvimento de atividades nas quais possam
questionar o presente, identificar questões internas às organizações sociais e suas relações
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em diferentes esferas da vida em sociedade, identificar relações entre o presente e o passado,
discernindo semelhanças e diferenças, permanências e transformações no tempo.

Nessa faixa de idade do estudante, sugere-se ao professor iniciar o estudo dos temas
na perspectiva da História do cotidiano. Essa é uma escolha didática para os alunos
distinguirem suas vivências pessoais dos hábitos de outras épocas e relativizarem, em parte,
os padrões de comportamento do seu próprio tempo. É possível destacar a maneira de as
pessoas trabalharem, vestirem-se, pensarem, conviverem, evidenciando relações sociais,
econômicas e políticas mais amplas, que caracterizam o modo de vida das sociedades. Na
dimensão particular da vida, na repetição de hábitos no dia-a-dia, existem experiências
acumuladas ao longo de processos históricos.

Os alunos já dominam algumas noções temporais e conhecem o calendário atual no
início do terceiro ciclo. Cabe ao professor identificar seus conhecimentos e desenvolver
trabalhos mais aprofundados sobre padrões de medida de tempo e respectivas histórias,
para que possam, de modo autônomo, localizar fatos e sujeitos nas devidas épocas e, dessa
forma, ao longo da escolaridade, aprenderem a discerni-los por critérios de anterioridade,
posterioridade e simultaneidade. Cabe ao professor, em diferentes momentos de estudo,
incentivar a construção de relações entre eventos, para que os estudantes possam caracterizar
contextos históricos e dimensionar suas durações, identificar indícios e ritmos das suas
transformações e das suas permanências no tempo.

Objetivos para o terceiro ciclo
Espera-se que ao final do terceiro ciclo os alunos sejam capazes de:

� conhecer realidades históricas singulares, distinguindo
diferentes modos de convivência nelas existentes;

� caracterizar e distinguir relações sociais da cultura com a
natureza em diferentes realidades históricas;

� caracterizar e distinguir relações sociais de trabalho em
diferentes realidades históricas;

� refletir sobre as transformações tecnológicas e as modificações
que elas geram no modo de vida das populações e nas relações
de trabalho;

� localizar acontecimentos no tempo, dominando padrões de
medida e noções para distingui-los por critérios de
anterioridade, posterioridade e simultaneidade;

� utilizar fontes históricas em suas pesquisas escolares;
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� ter iniciativas e autonomia na realização de trabalhos individuais
e coletivos.

Conteúdos para o terceiro ciclo

Para o terceiro ciclo está sendo proposto o eixo temático �História das relações sociais,
da cultura e do trabalho�, que se desdobra nos dois subtemas �As relações sociais e a
natureza� e �As relações de trabalho�. Cabe ressaltar que essa separação é meramente
analítica.

O eixo temático e os subtemas remetem para o estudo de questões sociais relacionadas
à realidade dos alunos; acontecimentos históricos e suas relações e durações no tempo;
discernimento de sujeitos históricos como agentes de transformações e/ou permanências
sociais; abordagens históricas e suas aproximações e diferenças; e conceitos históricos e
seus contextos. Solicitam, por sua vez, atividades e situações didáticas que favoreçam a
aprendizagem de procedimentos de pesquisa, observação, identificação, confrontação,
distinção e reflexão; e de atitudes de comprometimento, envolvimento, respeito, ética,
colaboração e amadurecimento moral e intelectual.

O primeiro subtema sugere pesquisas e estudos históricos sobre as relações entre as
sociedades e a natureza. Entre muitas possibilidades, podem ser trabalhadas questões
pertinentes aos recursos naturais, às matérias-primas e à produção de alimentos, vestimentas,
utensílios e ferramentas, aos mitos sobre a origem do mundo e do homem, às relações
entre os ciclos naturais e as organizações culturais, às explicações e valores construídos
para os elementos da natureza, às representações da natureza na arte, ao tipo de propriedade
e uso da terra, aos patrimônios ambientais, às relações entre a natureza e as atividades de
lazer.

O segundo subtema sugere pesquisas e estudos históricos sobre como as sociedades
estruturaram em diferentes épocas suas relações sociais de trabalho, como construíram
organizações sociais mais amplas e como cada sociedade organizava a divisão de trabalho
entre indivíduos e grupos sociais. Nesse sentido, podem ser pesquisadas, relacionadas,
confrontadas e analisadas diferentes formas de trabalho, como o comunitário, o servil, o
escravo, o trabalho livre, o trabalho assalariado; a divisão de trabalho no espaço doméstico,
no espaço urbano, no rural e na indústria; os tipos de remuneração, as diferenças entre
sexos, idades, etnias e formação escolar; e os valores culturais atribuídos ao trabalho manual
e criativo.

Os dois subtemas se desdobram em conteúdos apresentados apenas como sugestões
de possibilidades, que não devem ser trabalhados na sua integridade. O professor pode
selecionar alguns temas históricos, alguns procedimentos de estudo e atitudes importantes
de serem valorizados de acordo com o diagnóstico que faz dos domínios dos alunos e de
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acordo com questões contemporâneas pertinentes à realidade social, econômica, política e
cultural, da localidade onde mora, da sua região, do seu país e do mundo. Por exemplo, se
escolher como recorte a alimentação, no subtema �As relações sociais e a natureza�, é
possível fazer um levantamento com os alunos sobre os alimentos cotidianos, identificando
os que são naturais, os industrializados, onde foram produzidos, de onde são originários,
como são preparados etc. Como a alimentação atual tem uma história, é possível pesquisar
em livros, analisar relatos de viajantes, confrontar desenhos e pinturas para identificar quais
eram os alimentos na época da chegada dos europeus ao Brasil, como eram obtidos, servidos
e consumidos pelas populações indígenas; quais as diferenças e semelhanças dos consumidos
em geral pelos europeus, distinguindo quais eram, como eram produzidos, adquiridos,
preparados, comercializados, se houve adaptação à nova terra, se trouxeram tais alimentos
de outras partes do mundo e se havia diferença entre a alimentação dos mais pobres, dos
senhores, dos escravos, por região etc. Um trabalho semelhante pode ser feito em relação
às outras épocas históricas.

Na reflexão a ser feita ao longo do ano sobre as escolhas de conteúdos, as atividades
propostas e os materiais didáticos selecionados, é importante que o professor avalie o trabalho
desenvolvido, seus resultados, o envolvimento dos alunos e replaneje ao longo do ano e de
um ano para o outro.

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA DAS RELAÇÕES SOCIAIS,
DA CULTURA E DO TRABALHO

O eixo temático para o terceiro ciclo orienta estudos de relações entre a realidade
histórica brasileira, a História da América, da Europa, da África e de outras partes do mundo.
Está organizado de modo a permitir o conhecimento de momentos históricos nas suas
singularidades, favorecer estudos de processos e relações de semelhanças, diferenças,
permanências e transformações entre diferentes épocas.

Propõe-se que as questões atuais sensibilizem os alunos para o estudo do passado.
Conhecendo outras realidades temporais e espaciais os alunos podem dimensionar a sua
inserção e adesão a grupos sociais diversificados.

Os subtemas propostos estão relacionados a muitas situações do presente. Cabe ao
professor identificá-las e selecionar uma ou mais que possam orientar a escolha dos
conteúdos a serem estudados. Tais escolhas podem e devem ser feitas em conjunto com
outras disciplinas, enriquecendo o conhecimento que é por essência interdisciplinar.

Exemplos de questões que podem orientar estudos, pesquisas e atividades diversas
do subtema �As relações sociais e a natureza�: a produção e o consumo de alimentos; os
sistemas de irrigação no campo; o abastecimento de água nas cidades e o saneamento
urbano; as hidrelétricas, a produção de energia e a procura por novas fontes energéticas; os
transportes nos rios, nos mares, na terra e no ar; as reservas naturais, as praias e as estâncias
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de água, o lazer e o turismo; a poluição da água, do ar, as campanhas ambientalistas; a
sobrevivência das espécies e sua relação com o homem; a natureza no espaço doméstico;
parques e rios nas grandes cidades; a natureza na arte; o imaginário sobre as águas, os rios,
os mares e as florestas; o regime de propriedade privada e a posse coletiva da terra; os
mitos e a religiosidade que falam da relação do homem com a natureza; o tempo medido
pelo relógio e outras concepções de tempo.

Para o subtema �As relações de trabalho� outros exemplos podem ser elencados: a
diversidade de atividades e profissões que convivem em uma mesma sociedade e que
existiram em diferentes tempos; a divisão de trabalho e sua transformação no tempo; a
divisão de tarefas no espaço doméstico; as crianças e o trabalho; o trabalho da mulher; as
técnicas, as máquinas, a informatização e a robotização; a relação entre sexo, idade, etnia e
formação escolar na remuneração do trabalho; os tipos de remuneração do trabalho; as
políticas governamentais e sindicais de salário; direitos sociais do trabalho.

Algumas possibilidades de conteúdo exemplificadas abaixo não esgotam todas as
alternativas de estudos históricos que os subtemas podem sugerir. O professor não deve
ter a preocupação de estudar todos os exemplos apresentados. A idéia é que se problematize
a realidade atual e se identifique um ou mais problemas para estudo em dimensões históricas
em espaços próximos e mais distantes. A partir daí, devem ser selecionados conteúdos da
História brasileira, da História da América, da Europa, da África e do Oriente e articulados
em uma organização que permita ao aluno questionar, aprofundar, confrontar e refletir
sobre as amplitudes históricas da realidade atual, como são construídos os processos
dinâmicos e contraditórios das relações entre as culturas e os povos.

Os conteúdos listados a partir dos subtemas incluem acontecimentos históricos
pontuais e problemáticas gerais que favorecem estudos das suas relações no tempo. No
segundo caso, algumas vezes as mesmas problemáticas aparecem de modo recorrente na
História de diferentes locais.

Os conteúdos da História do Brasil, da América e do mundo estão agrupados
separadamente, a fim de permitir a especificação de acontecimentos históricos pertinentes.
Aparecem em uma seqüência que pretende expor a importância que as Histórias brasileira,
americana, européia e africana possuem para a compreensão das dimensões históricas da
realidade social dos alunos. Isso não significa que as diferentes histórias devam ser estudadas
em momentos distintos ou seguindo uma seqüência de hierarquia espacial. Prevalecem os
estudos das relações no tempo, as reflexões sobre as contradições sociais e sobre os processos
históricos contínuos e descontínuos.

As relações sociais, a natureza e a terra

� Relações entre a sociedade, a cultura e a natureza, em diferentes
momentos da História brasileira:
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* primeiros homens no território brasileiro, povos coletores e
caçadores, a natureza representada na arte, nos mitos e nos
ritos dos povos indígenas;

* natureza e povos indígenas na visão dos europeus,

exploração econômica de recursos naturais pelos

colonizadores europeus, agricultura de subsistência e

comercial, criação de animais; os sertões, os caminhos, a

conquista, a ocupação e a produção e a extração de riquezas

naturais;

* a extração, produção e comercialização de alimentos;

alimentos da terra e aqui adaptados; costumes e práticas

alimentares; usos da água, costumes, acesso e

abastecimento;

* usos da terra, diferentes formas de posse e propriedade da

terra; locais de povoamento e suas relações com o mar, os

rios e o relevo; meios de transporte e interferências na

natureza na implantação de infra-estruturas; natureza

transformada na implantação de serviços e equipamentos

urbanos;

* técnicas e instrumentos de transformação de elementos da

natureza; matérias-primas e a indústria;

* a natureza, o corpo, a sexualidade e os adornos; a natureza

nas manifestações artísticas brasileiras;

* paisagens naturais, rurais e urbanas; memórias das paisagens;

relações entre natureza e cidade; impacto social da

destruição das matas, florestas e suas formas de vida;

natureza e economia do turismo.

� Relações entre a sociedade, a cultura e a natureza na História

dos povos americanos na Antiguidade7  e entre seus

descendentes hoje:

7 Podem ser culturas como as equatorianas (Valdívia, Chorrera, Manteño e Milagro), a Barrancóide na Venezuela
oriental, as colombianas (Santo Agostinho, Chibchas, Tairona, Paez e Guambinos), as peruanas (Chavin, Paracas,
Nazca, Mochica, Huari, Chimu, Inca e Amuesha), a de Tiahuanaco nos limites do Peru com a Bolívia, de Valiserrana
e de Aguada do noroeste da Argentina, as da América Central (Olmeca, Maia, Teotihuacán, Zapoteca, Tolteca e
Asteca), as culturas nativas da Bolívia (Chimano) e do Chile (Araucan e Maput), as da América do Norte (Navajo,
Cherokee, Sioux e outros) etc.
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* primeiros povos no continente americano; povos coletores

e caçadores; povos ceramistas, pescadores e agrícolas; a

criação de animais;

* a natureza nos mitos, nos ritos e na religião; ciclos naturais e

calendários;

* uso da água, seu represamento, irrigação e adubos; usos da
terra; adaptação cultural à diversidade natural;

* alimentação e recursos naturais nas habitações, vestimentas
e utensílios;

* natureza nas cidades; meios de transporte e interferências
na natureza na implantação de infra-estruturas; paisagens
naturais, rurais e urbanas;

* natureza e povos da América na visão dos europeus;
exploração econômica de recursos naturais pelos
colonizadores europeus;

* a natureza nas manifestações artísticas americanas.

� Relações entre a sociedade, a cultura e a natureza, na História
de povos do mundo em diferentes tempos:

* mitos de origem do mundo e do homem; a natureza nos
mitos, ritos e na religião; religiosidade, deuses zoomorfos,
divindades femininas e masculinas e valores sobre a vida e
a morte; relações entre ciclos naturais, organizações culturais
e econômicas e calendários;

* origem do homem na África, povos coletores e caçadores,
os rios e a revolução agrícola na África e no Oriente, criação
de animais; alimentação, seu armazenamento e
comercialização; domínio dos rios e mares; o conhecimento,
as representações e o imaginário do mar; expansão marítima
e comercial européia e oriental; exploração e comercialização
das riquezas naturais da África; desenvolvimento da
agricultura e a tecnologia agrícola;

� a natureza, o corpo, a sexualidade e os adornos dos povos
africanos e europeus; a natureza no imaginário europeu
medieval e renascentista; a natureza nas manifestações
artísticas africanas e européias;
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* crescimento populacional, ocupação de territórios e
destruição das florestas; paisagens naturais, rurais e urbanas;
a memória das paisagens;

* natureza e cidade; meios de transporte e interferências na
natureza na implantação de infra-estruturas; técnicas e
instrumentos de transformação de elementos da natureza;
Revolução Industrial; natureza e economia do turismo na
África.

� Diferenças, semelhanças, transformações e permanências nas
relações entre a sociedade, a cultura e a natureza, construídas
no presente e no passado:

* confrontar mitos de origem do mundo e do homem; a
presença de elementos da natureza na religião;
representações da natureza e das populações na arte; tempos
biológicos, geológicos, da natureza, da fábrica e da
informatização; modalidades de uso e de valor da terra;
modos dos povos se relacionarem com rios, mares e florestas;
o tempo de deslocamento entre espaços; matérias-primas,
técnicas de transformação e fontes de energia;

* referenciar e localizar cronologicamente os povos estudados;
identificar e refletir sobre os ritmos de transformação das
relações sociais e culturais dos povos e nas suas relações
com a natureza.

As relações de trabalho

� Relações de trabalho em diferentes momentos da História
brasileira:

* o trabalho entre os povos indígenas hoje; a divisão de
trabalho entre sexo, idade etc. em comunidades indígenas
específicas; produção de alimentos e de utensílios pelos
povos indígenas;

* escravização, trabalho e resistência indígena na sociedade
colonial; tráfico de escravos e mercantilismo; escravidão
africana na agricultura de exportação, na mineração,
produção de alimentos e nos espaços urbanos; lutas e
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resistências de escravos africanos e o processo de
emancipação; trabalho livre no campo e na cidade após a
abolição; o trabalhador negro no mercado de trabalho livre;
imigração e migrações internas em busca de trabalho;

* grandes proprietários, administradores coloniais, clérigos,
agregados e trabalhadores livres;

* o trabalho de mulheres e crianças na agricultura, na indústria
e nos serviços urbanos, nas atividades domésticas etc.;

* organizações de trabalhadores, ligas, sindicatos, organizações
patronais e partidos políticos; valores culturais atribuídos às
diferentes categorias de trabalhadores e ao trabalho através
do tempo.

� Relações de trabalho em diferentes momentos da História dos
povos americanos:

* o trabalho entre os povos indígenas hoje; produção de
alimentos e de utensílios entre populações indígenas
coletoras e caçadoras em diferentes épocas; divisão de
trabalho nas culturas agrícolas e urbanas;

* escravidão e servidão entre os antigos povos americanos;
europeus e escravidão indígena; religiosos e as missões;

* mineração, pecuária e monocultura colonial; comerciantes
e mercadores de escravos; escravidão indígena e africana na
América colonial;

* a manufatura espanhola e inglesa; a industrialização; o
artesanato; trabalhadores das minas e suas lutas sociais e
por melhores condições de trabalho.

� Relações de trabalho em diferentes momentos na História de
povos do mundo:

* caçadores e coletores na África e na Europa em diferentes
épocas; agricultores, sacerdotes, guerreiros e escribas na
África e no Oriente; artífices, comerciantes e navegadores
na África e no Oriente;

* escravidão antiga na África, no Oriente e na Europa;

* servos, artesãos e corporações de ofício na Europa; nobreza,
clero, camponeses, mercadores e banqueiros na Europa;
navegadores e comerciantes coloniais;
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* trabalho operário e trabalhadores dos serviços urbanos na
Europa; trabalho das mulheres e das crianças na indústria
inglesa; agricultura, comércio, indústria, artesanato e serviços
urbanos na África e Ásia;

* lutas e organizações camponesas e operárias.

� Diferenças, semelhanças, transformações e permanências nas
relações de trabalho, no presente e no passado:

* caracterizar e analisar diferentes tipos de escravidão,
servidão e trabalho livre; caracterizar a diversidade de
trabalho no campo e na cidade, diferentes organizações de
trabalhadores, suas demandas, lutas e conquistas;

* referenciar e localizar cronologicamente as relações sociais
de trabalho e identificar as suas durações no tempo.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

No processo de avaliação é importante considerar o conhecimento prévio, as hipóteses
e os domínios dos alunos e relacioná-los com as mudanças que ocorrem no processo de
ensino e aprendizagem. O professor deve identificar a apreensão de conteúdos, noções,
conceitos, procedimentos e atitudes como conquistas dos estudantes, comparando o antes,
o durante e o depois. A avaliação não deve mensurar simplesmente fatos ou conceitos
assimilados. Deve ter um caráter diagnóstico e possibilitar ao educador avaliar o seu próprio
desempenho como docente, refletindo sobre as intervenções didáticas e outras
possibilidades de como atuar no processo de aprendizagem dos alunos.

Ao final do terceiro ciclo, depois de terem vivenciado inúmeras situações de
aprendizagem, os alunos dominam conteúdos. Para avaliar tais conteúdos, destacam-se de
modo amplo os seguintes critérios:

� Reconhecer relações entre a sociedade, a cultura e a
natureza, no presente e no passado.

Este critério pretende avaliar se, por meio dos estudos desenvolvidos, o
aluno é capaz de identificar relações entre a sociedade, a cultura e a natureza hoje em dia
e em outros momentos do passado e se é capaz de distinguir diferenças e semelhanças
entre tais relações.

� Dimensionar, em diferentes temporalidades, as relações
entre a sociedade, a cultura e a natureza.
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Este critério pretende avaliar se o aluno é capaz de identificar, em
perspectivas históricas, diferentes relações entre a sociedade, a cultura e a natureza,
discernindo características, contextos, mudanças, permanências, continuidades e
descontinuidades no tempo.

� Reconhecer diferenças e semelhanças entre relações de
trabalho construídas no presente e no passado.

Este critério pretende avaliar se o aluno é capaz de distinguir diferentes
relações de trabalho na realidade atual e em outros momentos do passado e se é capaz de
apontar diferenças e semelhanças entre tais relações.

� Reconhecer laços de identidade e/ou diferenças entre
relações de trabalho do presente e do passado.

Este critério pretende avaliar se o aluno é capaz de identificar, em
perspectivas históricas, diferentes relações de trabalho, discernindo características,
contextos, mudanças, permanências, continuidades e descontinuidades no tempo.

� Reconhecer a diversidade de documentos históricos.

Este critério pretende avaliar se o aluno é capaz de identificar as
características básicas de documentos históricos, seus autores, momento e local de produção,
e de compará-los entre si.
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QUARTO CICLO

Ensino e aprendizagem

No quarto ciclo, os alunos já dominam um conjunto de noções, informações,
explicações, procedimentos e reflexões históricas e temporais, que possibilitam estudos
mais conceituais das vivências humanas no tempo. Cabe, contudo, ao professor sempre
investigar esses domínios para saber quando introduzir novas temáticas históricas.

Como no terceiro ciclo, é importante considerar que o aluno recebe, hoje em dia,
grande número de informações e que a partir delas elabora reflexões sobre as relações
presente-passado. Cabe ao professor, nos processos de ensino e de aprendizagem, valorizar
tais reflexões dos estudantes e considerar a necessidade de elas sofrerem transformações
ao longo da escolaridade. As interpretações dos alunos acerca das relações interpessoais,
sociais, econômicas, políticas e culturais, presentes no mundo de hoje e em realidades
históricas distintas, devem ser cada vez mais críticas e estarem cada vez mais permeadas
pela compreensão da diversidade, das convivências, das contradições, das mudanças, das
permanências, das continuidades e das descontinuidades históricas no tempo. Visando
uma aprendizagem que não se limite a domínio de informações, o professor deve propor
questionamentos, fornecer dados complementares e contrastantes, estimular pesquisas,
promover momentos de socialização e debates, selecionar materiais com explicações,
opiniões e argumentos diferenciados e propor resumos coletivos.

Dando continuidade à proposta dos ciclos anteriores, são favorecidos os trabalhos
com fontes documentais e com obras que contemplam conteúdos históricos. Podem ser
desenvolvidas atividades de levantamento e de organização de informações internas e
externas às obras estudadas e de pesquisa acerca das histórias das técnicas, das estéticas e
dos suportes de registro. O confronto de informações contidas em diversas fontes
bibliográficas e documentais pode ser decisivo no processo de conquista da autonomia
intelectual dos alunos. Pode favorecer situações para que expressem suas próprias
compreensões e opiniões sobre os assuntos, investiguem outras possibilidades de explicação
para os acontecimentos estudados, considerem a autoria das obras e seus contextos de
produção, realizem entrevistas, levantamentos e organizações de dados, pesquisem em
bibliotecas e museus e, além disso, observem, comparem e analisem espaços públicos e
privados.

Como os estudantes nessa faixa de idade já estão prestes a adquirir o direito ao voto
e alguns já o adquiriram, é importante estimulá-los a questionar o presente, para que possam
discernir as relações sociais e políticas atuais a partir de perspectivas históricas, identificando
possíveis semelhanças ou discordâncias, construindo suas opiniões e estando atentos para
localizar nos discursos, nas propagandas e nas práticas políticas propostas e atitudes coerentes
e/ou contraditórias.
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O estudo da História, nessa faixa de idade, pode abordar os temas a partir de uma
perspectiva mais geral e teórica, não deixando de considerar que as análises, as interpretações
e os conceitos históricos são construídos a partir de estudos de realidades concretas situadas
no fluxo temporal.

Como nos ciclos anteriores, cabe ao professor fornecer informações sobre padrões
de medida de tempo, que sejam estruturantes para que os alunos localizem os fatos e os
sujeitos nas respectivas épocas e para que possam discerni-los por critérios de anterioridade,
posterioridade e simultaneidade. Cabe ao professor, também, em diferentes momentos de
estudo, incentivar a construção de relações entre eventos, para que os estudantes possam
caracterizar contextos históricos, identificar os indícios e os ritmos das suas transformações
e das suas permanências no tempo, tendo como dimensionar suas durações.

Objetivos para o quarto ciclo

Espera-se que ao final do quarto ciclo os alunos sejam capazes de:

� utilizar conceitos para explicar relações sociais, econômicas e
políticas de realidades históricas singulares, com destaque para
a questão da cidadania;

� reconhecer as diferentes formas de relações de poder inter e
intragrupos sociais;

� identificar e analisar lutas sociais, guerras e revoluções na
História do Brasil e do mundo;

� conhecer as principais características do processo de formação
e das dinâmicas dos Estados Nacionais;

� refletir sobre as grandes transformações tecnológicas e os
impactos que elas produzem na vida das sociedades;

� localizar acontecimentos no tempo, dominando padrões de
medida e noções para compará-los por critérios de
anterioridade, posterioridade e simultaneidade;

� debater idéias e expressá-las por escrito e por outras formas de
comunicação;

� utilizar fontes históricas em suas pesquisas escolares;

� ter iniciativas e autonomia na realização de trabalhos individuais
e coletivos.
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Conteúdos para o quarto ciclo

Para o quarto ciclo está sendo proposto o eixo temático �História das representações
e das relações de poder�, que se desdobra nos dois subtemas �Nações, povos, lutas, guerras
e revoluções� e �Cidadania e cultura no mundo contemporâneo�.

O primeiro subtema sugere pesquisas, estudos e debates sobre os vários modelos de
organização política, com destaque para a constituição dos Estados Nacionais, a sua relação
com o processo de organização e conquista de territórios e as representações e mitos que
legitimam a organização das nações e os confrontos políticos internacionais, além de destacar
estudos sobre contatos e confrontos entre povos, grupos sociais e classes e diferentes formas
de lutas sociais e políticas, guerras e revoluções. O segundo subtema sugere estudos e
debates sobre o processo de expansão e crises da cultura no mundo contemporâneo e das
questões pertinentes à cidadania na História.

Como no terceiro ciclo, os subtemas se desdobram em conteúdos apresentados apenas
como sugestões de possibilidades, que não devem ser trabalhados na sua integridade. O
professor deve selecionar alguns deles de acordo com o diagnóstico que faz dos
conhecimentos, domínios e atitudes dos alunos e de acordo com questões contemporâneas
pertinentes à realidade social, econômica, política e cultural, da localidade onde mora, da
sua região, do seu país e do mundo. Por exemplo, se escolher como recorte a luta pela terra,
no subtema �Nações, povos, lutas, guerras e revoluções�, é possível fazer um levantamento
sobre questões locais, regionais ou nacionais, na atualidade, partindo do que os alunos
sabem sobre elas. Nesse sentido, identifica-se quais são os grupos envolvidos, suas
reivindicações, práticas de luta, resistências, mediadores dos conflitos etc. Para compreender
estas lutas em contextos históricos maiores é preciso averiguar quando se agravaram as
lutas pela terra no Brasil, quais e como estavam organizados os grupos nelas envolvidos,
como foram resolvidos ou reprimidos os conflitos etc. Esses conflitos podem ser abordados
nas suas relações com processos ocorridos na América e em outras regiões do mundo.

Como no ciclo anterior, refletindo ao longo do ano sobre as escolhas de conteúdos, as
atividades propostas e os materiais didáticos selecionados, é importante que o professor
avalie a aprendizagem dos alunos e replaneje ao longo do ano e de um ano para o outro.

EIXO TEMÁTICO: HISTÓRIA DAS REPRESENTAÇÕES
E DAS RELAÇÕES DE PODER

O eixo temático para o quarto ciclo privilegia estudos sobre as relações de poder na
História brasileira e de outras partes do mundo. Está organizado de modo a permitir o
conhecimento de momentos históricos nas suas singularidades, favorecer estudos de relações
de semelhanças, diferenças, permanências e transformações entre diferentes épocas e
estudos de processos contínuos e descontínuos.
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Ainda conforme o ciclo anterior, a proposta destina-se a sensibilizar os alunos para
estudos do passado e suas relações com questões atuais. Nunca é demais lembrar que na
História as reflexões partem do presente para melhor compreender o passado. É conhecendo
outras realidades temporais e espaciais que os alunos dimensionam a sua inserção e adesão
a grupos sociais.

Os subtemas propostos nesse ciclo estão também relacionados a muitas questões do
presente. Ao professor compete identificá-las e selecionar uma ou mais que orientem a
escolha dos conteúdos a serem estudados. Tais escolhas podem e devem ser feitas em
conjunto com outras áreas, enriquecendo um conhecimento que é, por essência,
interdisciplinar.

Eis algumas questões gerais da atualidade, que podem orientar a seleção dos
conteúdos e suas relações históricas para o subtema �Nações, povos, lutas, guerras e
revoluções�: os Estados Nacionais; os regimes políticos e as organizações partidárias; as
organizações políticas internacionais, a diversidade cultural interna às nações; confrontos
políticos regionais e nacionais; lutas por direitos civis, políticos e sociais, lutas pela
propriedade da terra e por moradia; lutas de grupos étnicos e de gênero por identidade
cultural; manifestações de banditismo, violência urbana e guerras civis. Para o subtema
�Cidadania e cultura no mundo contemporâneo�, são exemplos: as relações de trabalho na
sociedade pós-fabril � políticas econômicas e sociais; a mundialização da economia
capitalista; as relações econômicas internacionais; as migrações de populações asiáticas e
africanas para a Europa e de populações latino-americanas para os Estados Unidos; o
desemprego e a crise do trabalho assalariado; a expansão dos meios de comunicação, da
informática e da robótica; a expansão da vida urbana; a industrialização do campo, a sociedade
de consumo e a juventude.

Como no ciclo anterior, os conteúdos são só exemplos de possibilidades. Não esgotam
todas as alternativas de estudos históricos dos subtemas. Além disso, o professor não deve
ter a preocupação de estudar todos os exemplos apresentados. A idéia é que problematize
a realidade atual e identifique um ou mais problemas para estudo em dimensões históricas.
A partir daí, selecione conteúdos da História brasileira, da História da América, da Europa,
da África e do Oriente, e articule-os em uma organização que permita ao aluno questionar,
aprofundar, analisar e refletir sobre as amplitudes históricas da realidade atual e como são
construídos os processos dinâmicos e contraditórios das relações entre as culturas e os
povos.

Os conteúdos listados a partir dos subtemas incluem acontecimentos históricos e
problemáticas gerais que favorecem estudos das relações no tempo. Neste segundo caso
as mesmas problemáticas aparecem de modo recorrente na História de diferentes locais.

Os conteúdos da História do Brasil, da América, da Europa e da África estão agrupados
separadamente para permitir a especificação de acontecimentos históricos pertinentes.
Aparecem em uma seqüência para destacar a importância que adquirem na compreensão
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do processo histórico de construção da realidade social brasileira. Isso não significa que
devam ser estudados em momentos distintos ou seguindo uma seqüência de hierarquia
espacial. Prevalecem os estudos das relações no tempo, reflexões sobre as contradições
sociais e sobre os processos históricos contínuos e descontínuos.

Nações, povos, lutas, guerras e revoluções

� Processo de constituição do território, da nação e do Estado
brasileiro, confrontos, lutas, guerras e revoluções:

* conquista e preservação do território brasileiro pelos
portugueses, acordo de Madri, Guerra Cisplatina, Guerra
do Paraguai, Guerra do Acre, políticas de integração do
território brasileiro no século XX;

* administração política colonial, coroa portuguesa no Brasil,
Independência política, Estado Monárquico, Estado
Republicano, alianças e políticas internacionais no Império
e na República, o Estado brasileiro e suas alianças políticas
e econômicas regionais;

* lutas pela independência política, processo político de
independência do Brasil, guerras provinciais (Confederação
do Equador, Guerra dos Farrapos etc.);

* confrontos entre europeus e populações indígenas no
território brasileiro (Guerras dos Bárbaros, Confederação do
Cariri, Confederação dos Tamoios etc.), revoltas e
resistências de escravos (quilombos, Palmares, Revolta dos
Malês etc.), revoltas sociais coloniais, lutas pelo fim da
escravidão, Canudos, Contestado, banditismo e cangaço;

* mitos da confraternização étnica e cultural, mitos dos heróis
nacionais, nacionalismo, construção de memórias de grupos,
elite econômica nacional e poder político, mitos sobre o
caráter da população brasileira;

* as lutas políticas na implantação da República, Revolução
de 1930, Revolução Constitucionalista de 1932, governos
autoritários � o Estado Novo e o regime militar pós-64;

* lutas operárias, lutas sociais rurais e urbanas, lutas feministas,
lutas pela reforma agrária, movimentos populares e
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estudantis, lutas dos povos indígenas pela preservação de
seus territórios, Movimento de Consciência Negra etc.

� Processos de constituição dos Estados Nacionais na América,
confrontos, lutas, guerras e revoluções:

* administração das colônias espanholas, subjugação das etnias
e das culturas nativas, esfacelamento do império espanhol
na América, constituição dos Estados Nacionais
independentes, ditaduras na América Latina, organizações
internacionais latino-americanas, Mercosul e outros
exemplos de integração política e econômica;

* colônias inglesas na América, processo de constituição do
Estado Nacional norte-americano, expansão do território dos
Estados Unidos (marcha para o Oeste, conquista do Texas),
elaboração dos ideais liberais e republicanos;

* intervencionismo norte-americano na América Latina, Canal
do Panamá, Porto Rico, Cuba, El Salvador e Nicarágua,
política externa norte-americana para a América Latina
(Doutrina Monroe, Pan-Americanismo, Punta del Este,
Aliança para o Progresso);

* guerras e expansão do império Inca e do império Asteca,
confronto entre europeus e populações nativas da América
espanhola, lutas sociais no processo de independência das
nações sul-americanas, lutas dos mineiros na Bolívia, revoltas
dos Zapatistas no México;

* Guerra do Paraguai (do ponto de vista do Paraguai), Guerra
do Chaco, Guerra do Acre, Revolução Mexicana, Revolução
Cubana, socialismo e golpe militar no Chile, militarismo na
América Latina, Guerra de El Salvador, Guerra da
Nicarágua, processo de democratização latino-americano;

* confronto entre europeus e populações nativas da América
inglesa, confronto entre ingleses e franceses pelo território
americano, Guerra Civil Americana, confrontos entre negros
e brancos nos Estados Unidos, os latinos nos Estados Unidos
etc.

� Processos de constituição dos Estados Nacionais, confron-
tos, lutas, guerras e revoluções na Europa, na África e no
Oriente:
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* cidades-estado gregas, República romana, descentralização
política na Idade Média, Cruzadas, lutas de conquista na
Península Ibérica, consolidação do Estado Nacional
português, reis católicos na Espanha;

* Guerra dos Cem Anos, Reforma, Contra-Reforma, Estados
Absolutistas, organização do Parlamentarismo na Inglaterra,
Iluminismo, Revolução Francesa, Democracia Moderna,
unificação política da Alemanha e da Itália;

* nacionalismo na Europa dos séculos XIX e XX, expansão
imperialista dos Estados europeus, mudanças nas fronteiras
dos Estados nacionais europeus na Primeira e na Segunda
Guerra Mundial, organização dos Estados socialistas e
comunistas, esfacelamento dos Estados socialistas, queda
do Muro de Berlim etc.;

* lutas étnicas e religiosas na Antiguidade, lutas sociais em
Atenas, lutas sociais na Roma antiga, lutas dos cristãos em
Roma, lutas camponesas, religiosas, operárias e étnicas na
Europa etc.;

* migrações e guerras no Oriente antigo, Guerra do
Peloponeso, Império Persa, Império Macedônio, Império
Romano, confrontos entre povos bárbaros e Império
Romano etc;

* guerras napoleônicas, guerras na África e Ásia na expansão
imperialista européia, Primeira Guerra Mundial, Revolução
Russa, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Guerra da
Coréia, Guerra do Vietnã etc;

* culturas tradicionais dos povos africanos, colonialismo e
imperialismo na África, descolonização das nações africanas,
Estados Nacionais africanos, experiências socialistas na
África (Angola, Moçambique etc.); apartheid e África do Sul,
fome e guerras civis na África, guerras entre as nações
africanas, povos, culturas e nações africanas hoje;

* culturas tradicionais do mundo árabe, expansão muçulmana,
imperialismo no Oriente Médio, confrontos entre palestinos
e israelenses, revolução iraniana, Guerra do Golfo;

* portugueses na Índia, domínio inglês na Índia, processo de
independência política da Índia, Paquistão e Bangladesh;
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* cultura tradicional chinesa, resistência chinesa ao
imperialismo, Guerra do Ópio, Revolução Comunista,
Revolução Cultural, China hoje;

* cultura tradicional japonesa, portugueses no Japão,
imperialismo japonês, Japão depois da Segunda Guerra
Mundial, Japão hoje.

� Diferenças, semelhanças, transformações e permanências entre
formas de organização dos Estados Nacionais, confrontos, lutas,
guerras e revoluções, procurando sintetizar os estudos
realizados:

* estudos das relações presente-passado sobre as organizações
políticas, a constituição dos Estados Nacionais, as
representações e os mitos construídos para as nações, os
ideais nacionalistas e os confrontos políticos internacionais;

* estudos das relações sobre mortandade nos confrontos e
guerras e sobre o emprego de tecnologias bélicas;

* compreensão dos conceitos de revolução, lutas sociais e
guerras, considerando as especificidades históricas dos
contextos em que se realizaram;

* identificação de transformações e permanências históricas
provocadas por lutas sociais e políticas, confrontos sociais
de grupos, classes e nações, guerras e revoluções;

* estudos de localização cronológica e das durações temporais
das formas de organização política dos Estados, dos
organismos internacionais, das lutas sociais e políticas, das
guerras e revoluções.

Cidadania e cultura no mundo contemporâneo

� Problemáticas pertinentes à questão da cidadania na História:

* no Brasil � os �homens bons� no período colonial; a
escravidão e a luta pela liberdade; o poder oligárquico, o
coronelismo e o voto na República Velha; as Constituições
e as mudanças nos direitos e deveres dos cidadãos, as
ditaduras e a supressão de direitos políticos e civis (Estado
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Novo e governo militar após 1964), experiência liberal
democrática de 1945-1964, o conceito de cidadania hoje no
Brasil e a percepção da condição de cidadão pela população
brasileira, as desigualdades econômicas e sociais e as
aspirações de direitos pela população brasileira hoje;

* no mundo � a cidadania em Atenas e em Roma; a cidadania
nas comunas medievais; os ideais iluministas e as práticas
de cidadania durante a Revolução Francesa; as práticas de
cidadania a partir da independência dos Estados Unidos; o
socialismo, o anarquismo, o comunismo, a social-democracia,
o nazismo e o fascismo na Europa, experiências históricas
autoritárias na América Latina, as declarações dos Direitos
Universais do Homem e os contextos de suas elaborações.
Os direitos das mulheres, dos jovens, das crianças, das etnias
e das minorias culturais, a pobreza e a desigualdade social e
econômica no mundo.

� Processo de formação, expansão e dominação do capitalismo
no mundo:

* a expansão do comércio na Europa no Renascimento, a
expansão colonial e o acúmulo de riquezas pelos Estados
Nacionais europeus, as alianças entre a burguesia e os
Estados Absolutistas, a industrialização e a concentração
urbana, as políticas econômicas liberais, a divisão
internacional do trabalho, os projetos socialistas, o
imperialismo europeu e o capitalismo monopolista, a
expansão imperialista norte-americana, os países socialistas
e comunistas, a crise do capitalismo na década de 30, a
divisão do mundo nos blocos capitalista e socialista, as crises
do capitalismo nas décadas de 70 e 80, desestruturação do
mundo socialista, etc.;

� Problemáticas pertinentes à cultura contemporânea:

* rádio, televisão, livros, jornais, revistas, cinema, computador,
propaganda, criação artística.

� Diferenças, semelhanças, transformações e permanências no
conceito de cidadania, procurando sintetizar os estudos
realizados:
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* estudos das relações presente-passado das economias
capitalista e socialista, das idéias e práticas acerca da
cidadania e das lutas por mudanças na vida cotidiana e na
qualidade de vida;

* estudos de localização cronológica e das durações temporais
dos conceitos e das práticas dos cidadãos.

Critérios de avaliação

Como no terceiro ciclo, é importante realizar uma avaliação diagnóstica, considerando
o conhecimento prévio, os domínios e as atitudes dos alunos, as suas conquistas ao longo
dos estudos e se as intervenções didáticas foram significativas e repercutiram em
aprendizagens.

Ao final do quarto ciclo, depois de terem vivenciado inúmeras situações de
aprendizagem, os alunos dominam alguns conteúdos e procedimentos. Para avaliar esses
domínios, esta proposta destaca de modo amplo os seguintes critérios:

� Dimensionar, em diferentes temporalidades, as formas de
organização política nacionais e internacionais.

Este critério pretende avaliar se o aluno identifica, em perspectiva histórica,
as formas de organização política e as organizações econômicas nacionais e mundiais,
discernindo de algumas características, contextos, mudanças, permanências, continuidades
e descontinuidades no tempo.

� Reconhecer diferenças e semelhanças entre os confrontos,
as lutas sociais e políticas, as guerras e as revoluções, do
presente e do passado.

Este critério pretende avaliar se, por meio dos estudos desenvolvidos, o
aluno identifica as especificidades de lutas, guerras e revoluções, entre grupos, classes
e povos, e suas interferências nas mudanças ou nas permanências das realidades
históricas.

� Reconhecer características da cultura contemporânea
atual e suas relações com a História mundial nos últimos
séculos.

Este critério pretende avaliar se o aluno identifica, em perspectiva histórica,
a sua vivência cultural, cotidiana, e se a relaciona com o sistema dominante e seus
valores.
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� Reconhecer algumas diferenças, semelhanças,
transformações e permanências entre idéias e práticas
envolvidas na questão da cidadania, construídas e vividas
no presente e no passado.

Este critério pretende avaliar se o aluno identifica distintas conceituações
históricas para a cidadania, discernindo suas características, seus contextos, suas mudanças,
suas permanências, suas continuidades e suas descontinuidades no tempo.

� Reconhecer a diversidade de documentos históricos.

Este critério pretende avaliar se o aluno é capaz de identificar as
características básicas de documentos históricos, seus autores, momento e local de produção
e de compará-los entre si.

� Organizar idéias articulando-as oralmente, por escrito e
por outras formas de comunicação.

Este critério pretende avaliar se o aluno é capaz de organizar os conteúdos
e conceitos apreendidos e expressá-los de maneira a se fazer compreender.



76



77

ORIENTAÇÕES E MÉTODOS DIDÁTICOS

Quais são os métodos específicos do ensino de História? Quais os instrumentos
didáticos que favorecem o aprendizado de conteúdos históricos pelos alunos?

De modo geral, os conhecimentos históricos tornam-se significativos para os
estudantes, como saber escolar e social, quando contribuem para que eles reflitam sobre
suas vivências e suas inserções históricas. Por essa razão, é fundamental que aprendam a
reconhecer costumes, valores e crenças em suas atitudes e hábitos cotidianos e nas
organizações da sociedade; a identificar os comportamentos, as visões de mundo, as formas
de trabalho, as formas de comunicação, as técnicas e as tecnologias em épocas datadas; e a
reconhecer que os sentidos e significados para os acontecimentos históricos e cotidianos
estão relacionados com a formação social e intelectual dos indivíduos e com as possibilidades
e os limites construídos na consciência de grupos e de classes. Assim o trabalho com
diferenças e semelhanças, bem como continuidades e descontinuidades, tem o objetivo
de instigá-los à reflexão, à compreensão e à participação no mundo social.

É tarefa do professor criar situações de ensino para os alunos estabelecerem relações
entre o presente e o passado, o particular e o geral, as ações individuais e coletivas, os
interesses específicos de grupos e as articulações sociais.

Podem ser privilegiadas as seguintes situações didáticas:

� questionar os alunos sobre o que sabem, quais suas idéias,
opiniões, dúvidas e/ou hipóteses sobre o tema em debate e
valorizar seus conhecimentos;

� propor novos questionamentos, fornecer novas informações,
estimular a troca de informações, promover trabalhos
interdisciplinares;

� desenvolver atividades com diferentes fontes de informação
(livros, jornais, revistas, filmes, fotografias, objetos etc.) e
confrontar dados e abordagens;

� trabalhar com documentos variados como sítios arqueológicos,
edificações, plantas urbanas, mapas, instrumentos de trabalho,
objetos cerimoniais e rituais, adornos, meios de comunicação,
vestimentas, textos, imagens e filmes;

� ensinar procedimentos de pesquisa, consulta em fontes
bibliográficas, organização das informações coletadas, como
obter informações de documentos, como proceder em visitas
e estudos do meio e como organizar resumos;
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� promover estudos e reflexões sobre a diversidade de

modos de vida e de costumes que convivem na mesma

localidade;

� promover estudos e reflexões sobre a presença na atualidade

de elementos materiais e mentais de outros tempos e incentivar

reflexões sobre as relações entre presente e passado, entre

espaços locais, regionais, nacionais e mundiais;

� debater questões do cotidiano e suas relações com contextos

mais amplos;

� propor estudos das relações e reflexões que destaquem

diferenças, semelhanças, transformações, permanências,

continuidades e descontinuidades históricas;

� identificar diferentes propostas e posições defendidas por

grupos e instituições para solução de problemas sociais e

econômicos;

� propor aos alunos que organizem suas próprias soluções e

estratégias de intervenção na realidade (organização de regras

de convívio, atitudes e comportamentos diante de questões

sociais, atitudes políticas individuais e coletivas etc.);

� distinguir diferentes padrões de medidas de tempo, trabalhar

com a idéia de durações e ritmos temporais e construir

periodizações para os temas estudados;

� solicitar resumos orais ou em forma de textos, imagens, gráficos,

linhas do tempo, propor a criação de brochuras, murais,

exposições e estimular a criatividade expressiva.

É importante que o professor sempre explicite sua proposta de trabalho para os
estudantes e retome, algumas vezes, a proposta inicial a fim de que eles possam decidir
sobre novos procedimentos no decorrer das atividades. Assim, por exemplo, é a problemática
inicial que orienta a escolha das fontes de informação que são mais significativas. Entre as
pesquisas realizadas, algumas podem ser descartadas e outras confrontadas em um processo
de avaliação da importância de suas informações. Imagens podem ser selecionadas entre
as muitas recolhidas, para reforçarem argumentos defendidos ou por revelarem situações
não imaginadas. Textos sobre episódios do passado podem ser organizados para
demonstrarem a especificidade no modo de pensar da época e exemplificarem conflitos
entre grupos sociais.
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Materiais didáticos e pesquisas escolares

Todo material, que no acesso ao conhecimento tem a função de ser mediador na
comunicação entre o professor e o aluno, pode ser considerado material didático. Isto é,
são materiais didáticos tanto os elaborados especificamente para o trabalho de sala de aula
� livros-manuais, apostilas e vídeos �, como, também, os não produzidos para esse fim,
mas que são utilizados pelo professor para criar situações de ensino.

Faz parte do trabalho do docente saber o que pretende ensinar, diagnosticar o que
os alunos sabem e pensam sobre o tema de estudo, definir suas intenções de ensino, escolher
a atividade pedagógica adequada e o material didático pertinente para cada situação, avaliar
as repercussões de suas intervenções e quais as dificuldades na aprendizagem. O material
didático é um instrumento específico de trabalho na sala de aula: informa, cria conflitos,
induz à reflexão, desperta outros interesses, motiva, sistematiza conhecimentos já
dominados, introduz problemáticas, propicia vivências culturais, literárias e científicas,
sintetiza ou organiza informações e conceitos. Avalia conquistas.

O ambiente da sala de aula, o número excessivo de alunos por sala, a quantidade de
classes assumidas pelos professores e os controles administrativos exigidos no espaço escolar
contribuem para a escolha de práticas educacionais que se adaptem à diversidade de
situações enfrentadas pelos docentes. Geralmente, isso significa a adoção ou a aceitação de
um livro, um manual ou uma apostila, como únicos materiais didáticos utilizados para o
ensino. Muitas vezes, tal escolha implica a transferência parcial ou integral, para o autor do
material e editores responsáveis, da definição dos objetivos, abordagens, conteúdos, métodos
e recursos didáticos trabalhados nas salas de aula. Tais materiais já foram organizados com
a preocupação de que textos, exercícios e questionários garantam uma educação �eficiente�,
independentemente das situações reais, diversificadas e concretas dos professores, alunos,
escolas e realidades sociais.

Os livros, os manuais e apostilas são bem aceitos no sistema educacional brasileiro.
Atendem a expectativas e concretizam modelos, concordâncias e aceitações por parte de
um grande número de agentes sociais e institucionais. Para o Estado e algumas escolas
particulares, representam um instrumento de controle do sistema escolar, a garantia de
uma certa qualidade de ensino e a difusão de valores. Para o professor, asseguram um
modelo de prática, segurança no processo de desenvolvimento do trabalho e eficiência na
transmissão de conteúdos exigidos por programas ou currículos. Para as famílias, expressam
um sinal de qualidade da educação. E para a indústria editorial garantem mercado certo e
seguro.

Existem livros, manuais e apostilas de boa e de má qualidade. Todos precisam ser
analisados e avaliados cuidadosamente pelos professores. Podem ser considerados nessa
avaliação: os objetivos educacionais e a concepção de ensino da área; a abordagem teórico-
epistemológica da História, os acontecimentos históricos privilegiados para estudo, as
relações entre os acontecimentos e os sujeitos históricos; a organização dos acontecimentos
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no tempo, as periodizações utilizadas e as relações entre presente/passado; os sentidos e
significados construídos para a História, os conceitos trabalhados e os problemas propostos
ou obtidos; as posições assumidas pelo autor e a forma de exposição dessas posições nos
textos e na seleção das imagens; os valores, as ideologias e os mitos da História veiculados;
a concepção de aprendizagem presente nos exercícios, questionários e outras atividades
propostas; a qualidade editorial, a clareza do texto, a preocupação didática na organização e
apresentação dos conteúdos; a potencialidade informativa atribuída às imagens, e
disponibilização de diferentes fontes de informação e linguagens etc.

Existem muitos estudos, análises e pesquisas que podem auxiliar o professor na
avaliação dos livros e dos manuais didáticos, de suas propostas e abordagens, dos valores,
ideologias e mitos difundidos, da relação entre a sua composição editorial e seu potencial
didático e suas influências nas visões de mundo, nos comportamentos sociais e nos domínios
lingüísticos e intelectuais dos estudantes8 .

Ao optar ou não por incorporar o manual didático na sua prática escolar, o professor
deve ter sempre em mente que o trabalho do docente não consiste em reproduzir
conhecimentos e métodos de ensino pré-fixados ou pré-concebidos. As vivências escolares
são cheias de momentos imprevisíveis, que precisam ser reconhecidos como particulares e
não como rotinas padronizadas em modelos. Os materiais, os recursos e os métodos didáticos
podem e devem ser múltiplos e diversificados.

A realidade educacional brasileira e as vivências escolares demonstram que as escolas
e as salas de aula são espaços permeados por conflitos e contradições. Por isso mesmo,
podem ser espaços de transgressões, criatividade, experimentação, pesquisa e avaliação
permanente. Do mesmo modo, instigam o professor a estar aberto às realidades singulares,
instáveis e heterogêneas e a reconhecer que os alunos são atores ativos no processo de
aprendizagem e na construção do saber escolar. Eles têm suas particularidades individuais
e suas vivências culturais e coletivas que, de um modo ou de outro, são colocadas em jogo
nas salas de aula. Interferem e recriam significados e sentidos para os conteúdos estudados
e para as relações que a História estabelece com a realidade social e cotidiana.

Faz parte da profissão docente reconhecer que o saber escolar é construído na
interlocução. Incorpora a dimensão do diálogo interpessoal, da diversidade cultural, das
significâncias múltiplas de seus interlocutores. Cada situação de sala de aula requer escolhas
didáticas específicas e reflexões sobre o processo construído coletivamente.

É tarefa do professor estar continuamente aprendendo no seu próprio trabalho,
procurar novos caminhos e novas alternativas para o ensino, avaliar e experimentar novas
atividades e recursos didáticos, criar e recriar novas possibilidades para sua sala de aula e
para a realidade escolar. Isto implica ler e se informar sobre diferentes propostas de ensino

8 Para auxiliar o professor quanto aos critérios de avaliação do livro didático existem publicações do Ministério da
Educação e do Desporto e de algumas Secretarias Estaduais de Educação.
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de História, debater seus propósitos e seus fins, discutir seus objetivos, criar sua proposta
de ensino dentro da realidade da escola, manter claros os objetivos da sua atuação
pedagógica, selecionar conteúdos, relacioná-los com a realidade local e regional, sistematizar
suas experiências, aprofundar seus conhecimentos, reconhecer a presença de currículos
ocultos � moldados e difundidos na prática �, explicitá-los e avaliá-los.

O professor tem responsabilidades educacionais e sociais que não devem ser
transferidas em sua totalidade para os livros, os manuais e as apostilas. Quaisquer que
sejam as situações específicas, os livros e os manuais didáticos não devem sobrepor-se às
escolhas docentes, pelo contrário, a elas devem subordinar-se. O docente precisa ter claro
que cabe a ele desenvolver o esforço de saber os rumos do trabalho pedagógico, considerando
que cada grupo de aluno é único e especial; ele mesmo está em processo de formação
permanente, na medida em que incorpora novos saberes e experiência à sua prática; a
educação está em contínua transformação e construção; existem problemáticas novas e
antigas na realidade escolar que precisam ser encaradas e avaliadas; a escola é um espaço
de formação geral e interdisciplinar; o saber histórico escolar requer diálogos com o
conhecimento histórico científico, com educadores, com a realidade social etc.

Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer, diante da realidade brasileira que, muitas
vezes, os livros ou manuais didáticos são os únicos materiais de leitura e de acesso de
grande parte da população às informações históricas. Cumprem uma função social
importante na difusão do saber letrado, da cultura e da História do Brasil e dos povos.
Simbolicamente, os livros distinguem nas ruas das cidades e nas estradas aqueles que são
estudantes. Nos deslocamentos da casa para a escola ou da escola para o trabalho garantem,
assim, a segurança de crianças, jovens e adultos, por portarem um símbolo de comportamento
valorizado socialmente. Indicam aqueles que freqüentam a escola e assumem uma
responsabilidade comprometida com o presente e o futuro.

Existem muitas possibilidades de trabalho com livros, manuais ou apostilas que
garantem ao professor a autonomia na condução da lide pedagógica. O fundamental é que
não sejam considerados o único recurso didático, mas, sim, mais uma fonte de informação
a ser utilizada em momentos específicos e para fins determinados. O mais importante não
é o livro, mas a utilização que se faz dele. De vários livros podem ser selecionados textos,
imagens, citações de autores, documentos e exercícios. Esses materiais podem ser usados
para problematizar questões históricas, instigar debates, analisar representações artísticas
de épocas, confrontar pontos de vistas, diferenciar abordagens históricas, resumir temas de
estudo, explicitar definições históricas para conceitos etc.

De modo geral, o professor pode incorporá-los como fonte de pesquisa entre outros
materiais. Nesse caso, no trabalho com manuais e com outras fontes, é sempre importante
a identificação do autor, da época em que o texto foi escrito, da idéia que ele está
defendendo, dos argumentos construídos para defendê-las, dos sujeitos e dos fatos históricos
destacados, dos valores que estão sendo atribuídos aos fatos e aos sujeitos. Tornam-se



82

significativas as situações em que os alunos podem confrontar textos de dois ou mais autores,
sobre um mesmo tema ou época, identificando as diferenças e as semelhanças entre seus
recortes e argumentos.

Os procedimentos de pesquisa escolar devem ser ensinados. Favorecem a ampliação
do conhecimento, das capacidades e das atitudes de autonomia dos estudantes, como
manusear livros, revistas e jornais; localizar informações, estabelecer relações entre elas e
compará-las; familiarizar-se e desenvolver domínios lingüísticos; identificar idéias dos
autores, perceber contradições e complementaridade entre elas; trocar e socializar opiniões
e informações; selecionar e decidir; observar e identificar informações em imagens, textos,
mapas, gráficos, objetos e paisagens.

Entrar em contato com diferentes produções de épocas passadas e presentes pode
representar passos diferentes no processo de aprendizagem. O aluno é introduzido no
universo da ciência, em que a História tem também a sua história � cada produção histórica
pertence a um tempo �, sendo ela própria um objeto a ser conhecido. Fica evidente a
presença do discurso histórico, sustentado em fundamentos teóricos, o que destaca o fato
do saber ser construído e as conceituações serem organizadas a partir de realidades
específicas.

As conceituações e as noções, em vez de serem trabalhadas por meio de suas
características genéricas, assumem especificações históricas, possibilitando o diálogo
entre os sujeitos que falam pelos documentos legados ao presente e aqueles que os
interpretam. Nesse sentido, é importante recuperar na História a historicidade dos conceitos,
sua relação com a interpretação e categorização de fenômenos em contextos temporais
específicos.

O diálogo estabelecido entre o estudioso, suas fontes e as realidades historicamente
constituídas orienta a construção e a reconstrução de conceitos. Na realidade social, as
pessoas também fazem uso de uma série de conceitos históricos apreendidos nas vivências
e trocas diárias, na sua formação escolar e por intermédio dos meios de comunicação. Assim,
são favorecidos trabalhos � principalmente no quarto ciclo � em que os alunos podem
identificar conceitos históricos utilizados por autores, pelas pessoas de modo geral e
presentes nos textos jornalísticos, literários e/ou científicos. Podem distinguir os significados
particulares atribuídos a um mesmo conceito, identificar diferenças e semelhanças entre
eles e debater divergências e concordâncias em uma mesma época e/ou em épocas
diferentes.

O conceito pode assumir significados variados dependendo do momento histórico.
A compreensão de sua dimensão mutável possibilita, por exemplo, a reflexão de que ele
sempre mantém relações com o contexto histórico em que foi formalizado. O domínio dos
significados dos conceitos depende, conseqüentemente, do conhecimento de realidades
historicamente concretas, ou seja, dominar informações sobre épocas e lugares. As suas
dimensões históricas e mutáveis e a sua dependência em relação às realidades específicas
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solicitam do aluno a identificação dos grupos sociais envolvidos na sua construção e a
explicitação dos seus significados.

Esse exercício � inserção dos conceitos em realidades históricas e o seu
dimensionamento como construção interna ao conhecimento � auxilia na fundamentação
e na formalização do saber histórico pelos alunos.

É importante o professor considerar que o conceito também associa e sintetiza idéias
a partir de elementos históricos comuns. Pelo fato de ser expresso por meio de uma palavra,
que permanece sempre a mesma, é possível dizer que estimula os estudos das relações
entre diferentes realidades e, também, sugere a existência de diálogos entre os homens e
as sociedades no tempo.

É fundamental que o professor considere possibilidades de trabalhos em que o aluno
se sensibilize para a construção e a reconstrução dos conceitos históricos, vivenciando
situações em que seja requisitado a associar informações, relacionar e analisar épocas,
caracterizar períodos e, simultaneamente, abstrair idéias e generalizar imagens. Do ponto
de vista pedagógico, esse exercício solicita dele historicizar e generalizar, desenvolvendo
suas capacidades intelectuais e fornecendo-lhe instrumentos para discernir e compreender
os processos inerentes à organização, à formalização e à transformação do conhecimento.

A pesquisa, a coleta de informação e o trabalho com conceitos são mais significativos
e mais instigantes para os alunos quando fundamentam a construção de uma ou mais
respostas para os questionamentos realizados no início da atividade. Essas respostas, que
podem ser individuais, em dupla ou em grupos maiores, devem ser, de algum modo
registradas em texto, álbum de fotografia, livro, vídeo, exposição, mural, coleção de mapas
etc.

Trabalho com documentos

As mais diversas obras humanas produzidas nos mais diferentes contextos sociais e
com objetivos variados podem ser chamadas de documentos históricos. É o caso, por
exemplo, de obras de arte, textos de jornais, utensílios, ferramentas de trabalho, textos
literários, diários, relatos de viagem, leis, mapas, depoimentos e lembranças, programas de
televisão, filmes, vestimentas, edificações etc.

Utilizar documentos históricos na sala de aula requer do professor conhecer e
distinguir algumas abordagens e tratamentos dados às fontes por estudiosos da História.
Requer dele a preocupação de recriar, avaliar e reconstruir metodologias do saber histórico
para situações de ensino e aprendizagem.

Os documentos são fundamentais no trabalho de produção do conhecimento histórico.
Mas, a noção que se tem de documento, as abordagens e os tratamentos que fundamentam
a sua utilização têm sofrido transformações ao longo do tempo.
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A palavra documento vem do termo latino documentum, que deriva do verbo docere,
que significa ensinar no sentido de transmitir e de comunicar informações já consolidadas.
Durante algum tempo, principalmente para os historiadores de inspiração positivista do
século XIX e início do XX, o documento significou a idéia de testemunho escrito,
comprovação, de prova sobre os acontecimentos do passado. Mesmo sendo do estudioso a
decisão quanto à escolha do documento a utilizar, fazia parte do ofício manter a fidelidade
do conteúdo dos textos, pois acreditava-se que o documento mantinha uma relação direta
com o real. Cabia ao historiador, depois de constatar a autenticidade do texto, descrever o
real, baseando-se nos dados nele descritos. Assim, o texto era valorizado apenas pelo que
continha, encarado apenas como informante de conteúdos, simples suporte de informação.
Nem todo texto era considerado documento. Só eram utilizados os oficiais, aqueles
voluntariamente produzidos com o intuito de registrar acontecimentos políticos, militares,
jurídicos e diplomáticos, como certidões de cartórios, escrituras de compra e venda, atas
das Câmaras ou do Senado, relatórios de secretarias de governos, leis, inscrições em templos
ou monumentos, cartas etc.

Ao longo do século XX, o documento adquire outra amplitude no trabalho do
historiador. São utilizadas outras fontes de pesquisa histórica relacionadas à preocupação
de se estudar outras dimensões da vida social. Os documentos passaram a ser tudo o que é
registrado por escrito, por meio de sons, gestos, imagens ou que deixou indícios de modos
de fazer, de viver e de pensar dos homens � músicas, gravuras, mapas, gráficos, pinturas,
esculturas, filmes, fotografias, lembranças, utensílios, ferramentas, festas, cerimônias, rituais,
intervenções na paisagem, edificações etc. As fontes escritas passaram a ser variadas �
textos literários, poéticos e jornalísticos, anúncios, receitas médicas, diários, provérbios,
registros paroquiais, processos criminais, processos inquisitoriais etc.

Diante da diversidade de fontes e de projetos de estudo, os historiadores enfrentaram
novos problemas. Como conhecer os hábitos de populações indígenas no Brasil, no século
XVI, quando grande parte dos documentos preservados foi produzida pelos conquistadores?
Como obter informações sobre a vida das mulheres em uma localidade, quando sobre elas
só foram encontrados desenhos pintados em peças de cerâmica? É possível estudar um
evento de 1860 tendo como fonte um filme produzido em 1945? O que fazer quando as
informações registradas em textos não são coincidentes com os achados arqueológicos?
Que tipo de informação é possível extrair de uma lei, além de medidas institucionais por
ela estabelecidas?

Questões desse tipo levaram os historiadores a rever radicalmente a concepção de
documento e o tratamento dado a ele. Os vestígios do passado, quando transformados em
documentos históricos, passaram a englobar outras funções, além das suas funções primárias
originais, ou seja, ganharam também o papel de fornecer para o estudioso indícios de
realidades históricas � relações sociais, modos de vida, mentalidades. Um diário de um
capitão de navio, por exemplo, transformado em documento histórico, não se limita à sua
função original de registrar as atividades de bordo. Por meio dele o estudioso pode obter
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informações que, confrontadas com dados provenientes de outros documentos, indicam os
conhecimentos no período sobre as rotas marítimas, as relações de comércio entre povos
da época etc.

 Afora isso, os historiadores tornaram explícita a necessidade de os fatos isolados
serem relacionados e confrontados entre si e de as fontes serem interrogadas a partir das
problemáticas específicas de estudo. As imagens, os textos, os objetos deveriam ser, também,
compreendidos como obras impregnadas � tanto nos seus conteúdos, como nas suas formas
� de valores, padrões ou divergências culturais, estilos artísticos, visões de mundo
produzidas por grupos sociais determinados. E as produções humanas deveriam ser
dimensionadas nos contextos em que foram elaboradas e nos contextos em que foram
recriadas e reutilizadas.

Para se compreender pelo menos em parte algumas dessas mediações, os historiadores
passaram a estabelecer diálogos com a Antropologia, a Lingüística, a Arqueologia e outras
ciências. A preocupação foi a de dominar alguns conhecimentos para distinguir as
especificidades das linguagens, das formas de comunicar e construir discursos, das formas
de expressão, das potencialidades dos meios de comunicação, dos modelos de representação
etc.

A noção tradicional de que os documentos eram depositários de verdades indiscutíveis
diretamente relacionadas com o real foi abalada. Os documentos perderam a dimensão de
se bastarem por si só e de falarem apenas por meio de seus conteúdos. Reconheceu-se que
a transformação dos registros humanos em documentos históricos depende do trabalho do
historiador e das problemáticas relevantes para o seu tempo e sociedade, cabendo a ele
dar-lhes nova significação, inseri-los em novos contextos, interrogá-los a partir de temas de
estudo e, enfim, realizar todo o trabalho subjetivo de construção de conhecimento
subjacente.

A valorização de diferentes tipos de registros humanos como documentos levou à
sociedade de modo geral a preocupação por armazená-los e preservá-los como patrimônio
histórico e cultural. Contudo, para o historiador, os dados extraídos dos documentos sobre
o passado são descontínuos e apenas potencialmente existentes. Para ganhar relevância
histórica, a fonte deve ser trabalhada pelo estudioso e as informações nela encontradas
devem ser articuladas na trama da narrativa histórica das vivências humanas no tempo.

Algumas das reflexões propostas pelos historiadores podem auxiliar na criação de
situações de ensino-aprendizagem na sala de aula. Todavia, é importante repetir que esse
trabalho não tem a intenção de fazer do aluno um pequeno historiador, mas propiciar
reflexões sobre a relação presente-passado e criar situações didáticas para que conheça e
domine procedimentos de como interrogar obras humanas do seu tempo e de outras épocas.

É preciso escolher o momento adequado para trabalhar com os documentos, definir
claramente as intenções didáticas a serem atingidas e considerar a especificidade da temática
histórica estudada.
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De modo amplo, os historiadores propõem algumas questões que podem orientar
atividades com documentos na sala de aula:

� documento não fala por si mesmo, isto é, ele precisa ser
interrogado a partir do problema estudado, construído na
relação presente-passado;

� para interrogar o documento é preciso fazer a escolha de um
método, isto é, escolher procedimentos que orientem na
observação, na identificação de idéias, temas e contextos, na
descrição do que foi identificado, na distinção de relações de
oposição, associação e identidade entre as informações
levantadas e na interpretação dos dados, considerando a relação
presente-passado;

� os métodos mais adequados são aqueles que possibilitam extrair
dos documentos informações de suas formas (materiais, gráficas
e discursivas) e de seus conteúdos (mensagens, sentidos e
significados) e que permitam compreendê-los no contexto de
sua produção.

É preciso definir critérios de escolha de documentos a serem utilizados como material
didático, considerando-se se ele é acessível à faixa de idade dos alunos e se é capaz de
motivar interesse no tema em estudo. Por exemplo, no terceiro ciclo são favorecidas as
atividades com imagens e com textos curtos. São mais difíceis, por sua vez, as que envolvem
textos legislativos ou muito extensos. De modo geral, podem ser privilegiados os trabalhos
com poucos documentos, mas que eles sejam significativos.

É preciso considerar, ainda, o fato de que as primeiras impressões de quem lê um
texto ou observa uma gravura estão impregnadas de idéias, valores e informações difundidas
no senso comum. É a análise do documento nos seus detalhes, as confrontações com outras
fontes, a sua inserção nos contextos de época, os questionamentos quanto às suas
contradições e coerências internas etc., que irão permitir ao estudante conquistar
procedimentos e atitudes de pensar/refletir historicamente e construir conhecimentos de
natureza científica.

O trabalho com documento pode envolver vários momentos diferentes que,
associados, possibilitam uma apreensão de suas dimensões históricas. Com o propósito
didático, o professor pode solicitar suas primeiras impressões, instigá-los no questionamento,
confrontar com informações divergentes, destacar detalhes, socializar observações e criar
um momento para que possam comparar suas idéias iniciais com as novas interpretações
conquistadas ao longo do trabalho de análise. Com atenção e perspicácia, podem ser
observadas e colhidas informações nos detalhes: fatos, estéticas, conceitos, sentidos etc. É
possível pesquisar informações sobre o documento em fontes externas (autoria, contexto
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da obra, estilo etc.) e confrontar eventos históricos identificados na fonte estudada a eventos
de outras épocas, quanto a semelhanças e/ou diferenças e relações de continuidade e/ou
descontinuidade. Quando o professor considerar necessário, pode ser feita a pesquisa da
trajetória histórica de preservação, conservação e difusão do documento. É importante
que o trabalho envolva observações, descrições, análises, pesquisas, relações e interpretações
e, no final, aconteça um momento de retorno ao documento, para que os alunos comparem
as novas informações � o seu �novo olhar� � com suas apreensões iniciais e reflitam
sobre problemáticas históricas a ele relacionadas.

Estudando a questão do trabalho no Brasil é possível, por exemplo, escolher uma
gravura de Jean Baptiste Debret. Na prancha O colar de ferro - castigo dos fugitivos, o aluno
pode ser solicitado a ter as suas primeiras impressões � o que observa. Depois identificar
personagens nela presentes, suas ações, vestimentas, calçados e adornos, os ferros presos
aos corpos de alguns deles, os demais objetos presentes na cena e suas características, o
cenário, o tipo e o estilo de edificações ao fundo, o tipo de calçamento do ambiente, se há
presença de vegetação, o que está em primeiro plano e ao fundo da gravura, sobre o que ela
fala no seu conjunto e detalhes, onde acontece a cena, se passa a idéia de ser cotidiana ou
um evento específico e raro, diferenças e semelhanças entre os personagens, suas
vestimentas e ações, se os personagens e os objetos remetem para algum evento histórico
conhecido, se tal cena ainda pode ser vista hoje em dia, se as pessoas ainda se vestem do
mesmo modo, como é a relação entre o título da gravura e a cena retratada, o que o artista
quis registrar ou comunicar, se o estilo é semelhante ao de outro artista já conhecido. Além
dessas indagações, o aluno pode ser solicitado a pesquisar quem é o artista, qual a sua
história, em que época a gravura foi feita, qual o lugar que retrata, quais as razões que
levaram o artista a fazê-la, se os seus textos esclarecem outros aspectos da cena não
observados, onde a gravura original pode ser encontrada, como foi preservada, desde quando
e por qual meio tem sido divulgada etc. É possível, também, incentivar o aluno a relacionar
a gravura com contextos históricos mais amplos, solicitando que identifique ou pesquise
outros eventos da História brasileira relacionados a ela.

No caso da continuidade no estudo do tema trabalho no Brasil, o professor pode
escolher outros documentos para aprofundar o debate. Pode selecionar entre muitas
possibilidades anúncios de jornais freqüentes no século XIX, que vendiam e alugavam
escravos. Questionar sobre os conteúdos dos anúncios e as estruturas usadas para anunciar
� qual a sua função, como os anunciantes procuravam nos textos atingir seus objetivos,
quem eles eram, quais os termos utilizados para designar os escravos, quais os tipos de
trabalho escravo especificados, quanto custava um escravo e quais os critérios de preço,
como os escravos eram considerados por seus proprietários, que idéias e visões de mundo
podem ser depreendidas desses anúncios etc. Indicar pesquisas sobre os jornais de onde
foram retirados, quem eram as pessoas que publicavam e mais pesquisas sobre outras épocas,
como são os anúncios dos jornais atuais, o que anunciam para vender ou alugar etc.
Aprofundar o tema por meio de atividades com outros textos de jornais que falam de
revoltas escravas, de fugas e de reclamações de fazendeiros, inserindo trechos de processos
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criminais em que os escravos dão seus depoimentos. Pesquisar, por fim, em bibliografias,
a questão da escravidão, seu tempo de duração etc.

As formas e os materiais dos documentos também falam da História, das culturas e
do tempo. Todavia, em situações escolares cotidianas, nem sempre é possível trabalhar
com a fonte original explorando e interrogando sobre as matérias-primas da época e o saber
utilizado na sua confecção. Muitas vezes, as fotografias são reproduções, os textos escritos
à mão foram transcritos à máquina, os vasos estão desenhados ou fotografados, os filmes
foram copiados em fitas de vídeo e são exibidos em televisões, os anúncios de jornais são
xerocados. Nesses casos, o professor pode questionar, informar ou instigar os alunos a
pesquisarem em fontes bibliográficas ou promoverem visitas a museus, exposições, sessões
de cinema etc.

O importante é considerar que o modo como objetos, fotos e textos foram produzidos
pode fornecer indícios para a identificação da época e graus de domínios técnicos e
tecnológicos do período, pois o trabalho com documentos originais favorece a identificação
de informações valiosas sobre o material, o modo como foi trabalhado, o saber cultural
utilizado para produzir a obra, os instrumentos empregados etc. Essas informações ajudam
a caracterizar a época histórica e a construir relações de diferença e semelhança, de
transformação e permanência dos saberes humanos no tempo. Podem sensibilizar os alunos
para os conhecimentos arduamente conquistados, muitas vezes desvalorizados pelas
comparações com as tecnologias atuais que nem sempre são entendidas como históricas no
tocante às relações com longos processos de experimentação, recriação e aperfeiçoamento
científico e cultural. Quanto saber é empregado nos textos eletronicamente digitados nos
computadores? E nos textos reproduzidos na prensa de Gutenberg? E nos desenhos nas
paredes das cavernas da Pedra Furada, no Piauí? E nos hieróglifos egípcios desenhados
nos papiros? E na escrita sumeriana registrada nas pequenas placas de argila?

No caso de trabalho didático com filmes que abordam temas históricos é comum a
preocupação do professor em verificar se a reconstituição das vestimentas é ou não precisa,
se os cenários são ou não fiéis, se os diálogos são ou não autênticos. Um filme abordando
temas históricos ou de ficção pode ser trabalhado como documento, se o professor tiver a
consciência de que as informações extraídas estão mais diretamente ligadas à época em
que a película foi produzida do que à época que retrata. É preciso antes de tudo ter em
mente que a fita está impregnada de valores, compreensões, visões de mundo, tentativas
de explicação, de reconstituição, de recriação, de criação livre e artística, de inserção de
cenários históricos construídos intencionalmente ou não por seus autores, diretores,
produtores, pesquisadores, cenógrafos etc.

Para evidenciar o quanto os filmes estão impregnados de valores da época com base
na qual foram produzidos tornam-se valiosas as situações em que o professor escolhe dois
ou três filmes que retratem um mesmo período histórico e com os alunos estabeleça relações
e distinções, se possuem divergências ou concordâncias no tratamento do tema, no modo
como reconstitui os cenários, na escolha de abordagem, no destaque às classes oprimidas
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ou vencedoras, na glorificação ou não dos heróis nacionais, na defesa de idéias pacifistas ou
fascistas, na inovação ou repetição para explicar o contexto histórico etc. Todo esforço do
professor pode ser no sentido de mostrar que, à maneira do conhecimento histórico, o
filme também é produzido, irradiando sentidos e verdades plurais

São valiosas as situações em que os alunos podem estudar a história do cinema, a
invenção e a história da técnica, como acontecia e acontece a aceitação do filme, as
campanhas de divulgação, o filme como mercadoria, os diferentes estilos criados na história
do cinema, a construção e recriação das estéticas cinematográficas etc. O mesmo tipo de
trabalho pode ser feito no caso de estudos com gravuras, fotografias e pinturas.

Quando não existem documentos disponíveis sobre um tema em debate em arquivos
ou bibliografias, o professor pode orientar os alunos na coleta e organização de textos,
gravuras, fotos e objetos encontrados esparsamente na localidade e/ou preservados no âmbito
familiar. Outros documentos podem ser criados, como no caso da coleta de depoimentos,
de fotografias, de sons e imagens com câmeras de vídeo. Pessoas da localidade podem ser
entrevistadas sobre vivências específicas, histórias de vida, lembranças de eventos do
passado e/ou incentivadas a explicar a seu modo as mudanças ou permanências de costumes.
Casas, ruas, praças, feiras e pessoas em atividades de lazer ou de trabalho podem ser
fotografadas e filmadas. Esses registros podem ser estudados, posteriormente, como
documentos.

Para colher depoimentos orais é importante escolher previamente o estilo da
entrevista, isto é, se a pessoa falará de sua vida, se vai responder a determinadas questões,
se vai ficar à vontade para conversar sobre um tema. Em todo caso, é preciso pensar
anteriormente sobre o que será solicitado e sobre a melhor maneira de conduzir a entrevista.
É sempre preciso definir que tipo de informação será coletada. Pode ser dada ênfase apenas
às informações de que a pessoa dispõe sobre o tema de pesquisa e, sendo assim, os dados
devem ser anotados no momento. Pode haver a preocupação em colher informações a
partir das formas de comunicação da pessoa � oral e/ou gestual �, caso em que a entrevista
deve ser gravada em vídeo ou em gravadores portáteis. No caso de gravação, será possível
transcrever o depoimento, registrar por escrito o que foi dito oralmente.

O trabalho com documentos históricos é um recurso didático que favorece o acesso
dos alunos a inúmeras informações, interrogações, confrontações e construção de relações
históricas. Contudo, cabe ao professor saber dispor desse recurso no momento apropriado,
ganhar experiência em conduzir os questionamentos, em solicitar contraposições, em
destacar as contradições entre os dados internos às fontes ou obtidos em fontes diferentes.
O mais importante, vale lembrar, é sempre avaliar as situações significativas de sala de
aula, em que os estudantes se envolveram, compararam seus conhecimentos prévios com
as novas informações, conseguiram interpretar e abstrair questões pertinentes ao saber
histórico.

Visita a exposições, museus e sítios arqueológicos

Além de gratificante, é altamente instrutivo para professor e alunos o trabalho que
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envolva saídas da sala de aula ou mesmo da escola para visitar um museu, ir a uma exposição
de fotografias ou de obras de arte, conhecer um sítio arqueológico etc. Estes momentos
são geralmente lúdicos e representam oportunidades especiais para que todos se coloquem
diante de situações diferentes, em atividades especiais de acesso a outros tipos de informação
e de envolvimento com as vivências sociais mais amplas da sociedade e do conhecimento
humano.

As visitas aos locais são recursos didáticos favoráveis ao envolvimento dos alunos em
situações de estudo, estimulando interesse e participação. Propiciam contatos diretos com
documentos históricos, incentivando os estudantes a construírem suas próprias observações,
interrogações, especulações, indagações, explicações e sínteses para questões históricas.

Nessas visitas, deve-se destacar para os alunos o fato de que irão conhecer espaços
especiais de preservação e de divulgação de patrimônios históricos e culturais.

Ao longo da História brasileira existiram concepções diferentes para patrimônio
histórico e cultural. Uma das correntes atuais define patrimônio em três grandes dimensões:
natural ou ecológico, histórico-artístico e documental. Nesse sentido, há o esforço de
preservar, como patrimônio: o meio ambiente; os conjuntos urbanos; os sítios de valor
histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico; as obras,
os objetos, os documentos, as edificações, as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
as formas de expressão; e os modos de criar, fazer e viver. Por sua vez, há o esforço de
preservar, como patrimônio histórico, o patrimônio arquitetônico, arqueológico, documental,
arquivístico, bibliográfico, hemerográfico, iconográfico, oral, visual, museológico e todos
os outros bens que documentam a História de uma sociedade.

Debater a questão do patrimônio histórico pode remeter às preocupações do mundo
de hoje de preservar não só as construções e os objetos antigos, mas também a natureza e
as relações dos homens com tudo isso. Pode remeter também para debates sobre as fontes
de pesquisa dos estudiosos e para as fontes de informação que sustentam a produção do
conhecimento sobre o passado.

As visitas aos museus e às exposições devem possibilitar debates sobre a preservação
da memória de qualquer grupo social. Durante muito tempo, a História valorizou a memória
de lideranças políticas e de heróis nacionais. Hoje em dia, existe a preocupação de
igualmente preservar a memória de movimentos populares, das histórias das minorias
étnicas, culturais e religiosas, das práticas e vivências populares, as lembranças de pessoas
comuns etc. Há esforços de preservar a cultura negra, as áreas dos quilombos, a área e as
lembranças do Arraial de Canudos, os terreiros de candomblé, os campos de futebol de
várzea, as lembranças de mulheres, operários, artesãos, as fotografias das famílias, os objetos
de uso cotidiano, como vestimentas, instrumentos, utensílios domésticos. Em muitos
museus, as exposições destacam essas reminiscências sobre o modo de viver no dia-a-dia
ou sobre a vida de grupos sociais reprimidos historicamente.

Antes, durante e depois das visitas, pode ser tema de estudo a questão do que é
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considerado patrimônio histórico e sua relação com a preservação da memória. É sempre
importante considerar as hipóteses levantadas pelos alunos sobre o que acreditam ser
patrimônio histórico e as informações de que dispõem sobre o assunto. É possível aprofundar
a questão procurando acrescentar novas problemáticas pertinentes ao tema. Algumas visitas
aos museus e exposições podem estar voltadas para a diversificação das concepções sobre
o que é ou deve ser preservado hoje em relação ao passado.

Uma visita pode suscitar o debate sobre como acontece a preservação do patrimônio
histórico cultural da localidade onde vivem, relacionando-o com as memórias e as
identidades locais, regionais, nacionais e/ou mundiais. O debate pode girar em torno de
como é valorizada ou esquecida essa ou aquela memória, como são fortalecidas ou não as
identidades locais ou regionais, como as pessoas contribuem em seu cotidiano para a
preservação dos patrimônios, como preservar depende da consciência de cidadania etc.
Pode, principalmente, propiciar o debate sobre a relação entre o presente e o passado, já
que a decisão sobre o que e o como preservar pertence a cada geração.

A questão da memória está relacionada ao lembrar, rememorar, recordar, perpetuar,
avisar, iluminar ou consolidar, como também ao esquecer, negar, renunciar, romper, recusar,
silenciar etc. O que não é lembrado é esquecido e perde laços afetivos de identidade.
Nesse sentido, os documentos são materialidades selecionadas, preservadas e estudadas
para perpetuar lembranças do passado, que salientam problemáticas presentes. São suportes
para o ato de recordar da sociedade.

O trabalho de preservação de documentos realça o fato de que o passado nem sempre
é lembrado espontaneamente. Existe um esforço dos estudiosos e/ou de grupos sociais
para recolher, cuidar, estudar, organizar e divulgar lembranças sobre outros modos de viver
e de compreender o mundo. Se o que se quer recordar não estivesse ameaçado, não existiria
a necessidade de criar espaços como museus e exposições, onde objetos, textos e obras de
arte são deslocados de situações sociais isoladas, individuais, para serem devolvidos à
sociedade com novas significações, remetendo e fundamentando memórias do passado.

O que se recorda tem o papel social de criar laços de identidade coletiva. A identidade
tem como suporte uma base material (os documentos), que estimula a lembrança por meio
de sua dimensão simbólica � o significado que passa a ter para falar da permanência ou
mudanças de costumes, ações, modos de viver, domínios tecnológicos. Um texto, uma
gravura, uma cerâmica podem afetar os sentimentos de identificação de um cidadão com
grupos locais, étnicos, de gênero; com sua região, sua nação, a cultura de seu povo ou com
uma trajetória histórica conhecida ou em processo de construção.

Nas visitas a museus, exposições e sítios arqueológicos é relevante considerar que
eles são espaços de preservação e divulgação da memória. Nesse particular, é possível
desenvolver com os alunos debates sobre a importância e o significado sociais dos museus
e das exposições no cotidiano da população, na formação de identidades, na sua formação
cultural e educacional � formação essa que ocorre em momentos de passeios e lazer.
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Deve-se, portanto, debater o fato de que esses locais são espaços de pesquisa, de
produção de conhecimento. Os alunos podem conhecer e estudar processos de preservação,
conservação, montagem de exposição, critérios de seleção das obras expostas, os profissionais
envolvidos no trabalho, as pesquisas realizadas a partir desses acervos etc. E podem
conhecer, como é o caso dos sítios arqueológicos, lugares originais onde foram encontrados
muitos dos objetos históricos que estão nos museus, os processos de pesquisa e de escavação.

No trabalho com os documentos encontrados nos museus, exposições e sítios
arqueológicos, é importante o professor considerar que é possível estabelecer diálogos com
outras épocas e evidenciar a reconstrução do passado pelo presente. Assim, será significativo
reconhecer que os documentos deslocados dos seus espaços originais estão organizados
segundo interpretações de estudiosos do que é importante lembrar, preservar, rememorar.
Essa interferência do presente acontece mesmo no caso dos sítios arqueológicos, já que o
tempo, a erosão, as camadas de terra, as escavações e a preservação interferem na leitura
dos seus significados. É importante deixar evidente que as questões do presente orientam
observações e interpretações construídas para os documentos, tanto na seleção para estudos
e organização de exposições pelos historiadores, museólogos e arqueólogos, como nos
recortes de estudo que motivam as visitas de alguns professores e alunos.

Não se pode negar, todavia, que os documentos falam principalmente de outras
épocas. Nas suas materialidades, concretudes, formas, estéticas e dimensões, eles indicam
que existiram outros modos de viver, de fazer, de pensar, de agir, de moldar, de criar, de
representar o mundo. Eles sugerem o intervalo entre diferentes momentos históricos, as
distâncias temporais entre o presente e o passado. Sob esse aspecto, o contato e a observação
de documentos possibilitam vivências e reflexões significativas nos alunos sobre o tempo
e a História, a memória e sua preservação. Além disso, propiciam imagens e materiais que
alimentam a imaginação sobre a vida social das gerações precedentes e transmissoras de
um legado, dão consistência e significação à vida no presente.

No que se refere às questões operacionais, lembre-se que as exposições podem ser
permanentes, temporárias e periódicas. As permanentes constituem acervos de museus ou
de galerias de arte. As temporárias são organizadas e apresentadas ao público durante um
curto período de tempo, geralmente reunindo obras provenientes de diferentes lugares e
colecionadores, em função de tema ou evento histórico da ocasião. As periódicas acontecem
uma vez por ano ou a cada dois anos, geralmente apresentando novas obras produzidas por
artistas ou escritores, novas descobertas históricas, arqueológicas etc. A escola e o professor
devem acompanhar o calendário de eventos pelos meios de comunicação.

Para as visitas às exposições permanentes ou periódicas, existe a possibilidade de o
professor organizar com calma algumas atividades anteriores e posteriores, relacionando-
as com temas em estudo. As exposições temporárias remetem a comemorações ou eventos
locais, regionais, nacionais ou mundiais, aniversário ou morte de artistas, cientistas, políticos;
centenários de invenções tecnológicas ou de acontecimentos políticos, sociais ou culturais
etc. O professor deve levar os alunos, para depois aprofundar o trabalho na sala de aula.
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Como as visitas implicam saídas da escola e contato com espaços sociais mais amplos
� ao longo do percurso e mesmo o espaço construído dos locais visitados �, elas podem
oportunizar também estudos do meio.

Estudo do meio

Nas visitas, nos passeios, nas excursões, nas viagens, ou mesmo nos estudos da
organização do espaço interno à sala de aula ou à escola, quando o professor quer caracterizar
estas atividades como estudo do meio é necessário que considere uma metodologia
específica de trabalho, que envolve o contato direto com fontes de informação documental
encontrada em contextos cotidianos da vida social ou natural e que requerem tratamento
muito próximo ao que se denomina pesquisa científica.

O estudo do meio não se relaciona a simples obtenção de informações fora da sala de
aula ou a simples constatação de conhecimentos já encontrados em livros didáticos,
enciclopédias ou jornais, que se podem verificar in loco na paisagem humana ou geográfica.
Não se realiza um estudo do meio para se verificar que as casas construídas no início do
século seguem uma série de características relacionadas ao estilo neoclássico. E não se
visita uma fábrica para simplesmente verificar, por exemplo, que existe divisão de trabalho
entre os operários.

O estudo do meio envolve uma metodologia de pesquisa e de organização de novos
conhecimentos, que requer atividades anteriores à visita, levantamento de questões a serem
investigadas, seleção de informações, observação de campo, confrontação entre os dados
levantados e os conhecimentos já organizados por pesquisadores, interpretação, organização
de dados e conclusões. Possibilita o reconhecimento da interdisciplinaridade e de que a
apreensão do conhecimento histórico ocorre na relação que estabelece com outros
conhecimentos físicos, biológicos, geográficos, artísticos.

Em um estudo do meio, o estudante não se depara com os conteúdos históricos na
forma de enunciados ou já classificados a partir de conceitos. Ao contrário, é uma atividade
didática que permite aos alunos estabelecerem relações ativas e interpretativas relacionadas
diretamente com a produção de novos conhecimentos, envolvendo pesquisas com
documentos localizados em contextos vivos e dinâmicos da realidade. Nesse sentido, os
alunos se deparam com o todo cultural, o presente e o passado, o particular e o geral, a
diversidade e a generalização, as contradições e o que se pode estabelecer de comum no
diferente. Ou seja, dos indícios da arquitetura de uma, duas, três casas, ele pode construir
seus próprios enunciados para caracterizar o estilo de habitação da época. Dos ornamentos
observados nas igrejas e nos detalhes das obras de arte, ele pode remodelar e conferir os
conhecimentos que já domina sobre o assunto, aceitando variações em vez de manifestações
genéricas. E, conversando com os moradores que vivem e preservam o patrimônio histórico,
pode incorporar um conjunto novo de representações.
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No caso do estudo do meio, uma paisagem histórica é um cenário composto por
fragmentos que suscitam lembranças e problemáticas, que sensibilizam os estudantes sobre
a participação dos antigos e modernos atores da História, acrescentando-lhes vivências
que estimulam sua imaginação.

É no local, conhecendo pessoalmente casas, ruas, obras de arte, campos cultivados,
aglomerações urbanas, conversando com os moradores das cidades ou do campo, que os
alunos se sensibilizam para as fontes de pesquisa histórica, isto é, para os �materiais� sobre
os quais os especialistas se debruçam na interpretação de como seria a vida em outros
tempos, como se dão as relações entre os homens na sociedade de hoje, como o passado
permanece no presente ou como são organizados os espaços urbanos ou rurais. O estudo
do meio é, então, um recurso pedagógico privilegiado, já que possibilita aos estudantes
adquirirem, progressivamente, o olhar indagador sobre o mundo.

É fundamental para o estudante que está começando a compreender o mundo
conhecer a diversidade de ambientes, habitações, modos de vida, estilos de arte ou as
formas de organização de trabalho, para compreender de modo mais crítico a sua própria
época e o espaço em seu entorno. É por meio da observação das materialidades e da
interpretação dos discursos do seu e de outros tempos que o aluno aprende a ampliar sua
visão de mundo, tomando consciência que se insere em uma época específica. Em um
estudo do meio, o ensino de História alcança a vida e o aluno transporta o conhecimento
adquirido para fora da situação escolar, propondo soluções para problemas de diferentes
naturezas com que se defronta na realidade.

O estudo do meio favorece uma participação ativa da criança na elaboração de
conhecimentos, compreendido como recurso didático para uma atividade construtiva que
depende, ao mesmo tempo, da interpretação, da seleção e das formas de estabelecer relações
entre informações. Favorece, por outro lado, à explicitação de que o conhecimento é uma
organização específica de informações sustentadas tanto na materialidade da vida concreta,
como a partir de teorias organizadas sobre elas. Favorece a compreensão de que os
documentos e as realidades não falam por si mesmos. Para lê-los é necessário formular
perguntas, fazer recortes temáticos, relacioná-los a outros documentos, a outras informações
e a outras realidades. Possibilita, ainda, a compreensão de que o conhecimento organi-
zado faz parte da produção de um pesquisador ou de um grupo de pesquisadores, a
partir de informações e de idéias de muitos outros estudiosos, e que depende da criação
num tempo específico, a partir de perguntas escolhidas e formuladas ao longo de um
processo.

A seguir, são apresentadas algumas sugestões de metodologias de trabalho na
organização de estudos do meio que podem ser recriadas pelo professor:

� criar atividades anteriores à saída, que envolvam levantamento
de hipóteses e de expectativas prévias;
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� criar atividades de pesquisa, destacando diferentes abordagens,
interpretações e autores (reportagens, jornais, enciclopédias,
livros especializados, filmes) sobre o local a ser visitado. Existem
propostas de estudo do meio que sugerem que as pesquisas
sejam desenvolvidas após o estudo de campo. Nesse caso, o
professor pode experimentar e avaliar diferentes alternativas
metodológicas;

� se possível, integrar várias áreas, permitindo investigações mais
conjunturais dos locais a serem visitados que incluam, por
exemplo, pesquisas geográficas, históricas, biológicas,
ambientais, urbanísticas, literárias, hábitos e costumes, estilos
artísticos, culinária etc;

� antes de realizar a atividade, solicitar que os alunos organizem,
em forma de textos ou desenhos, as informações que já
dominam, para que subsidiem as hipóteses e as indagações no
local;

� se possível, conseguir um ou mais especialistas para conversar
com os alunos sobre o que irão encontrar na visita ou sobre o
tema estudado. Como no caso da pesquisa, a conversa com o
especialista pode ser posterior ao estudo de campo;

� o professor deve visitar o local com antecedência, para que possa
ser, também, informante e guia ao longo dos trabalhos;

� organizar, junto com os alunos, um roteiro de pesquisa, um
mapa do local e uma divisão de tarefas;

� conseguir com antecedência ou posteriormente, para estudo
em classe, mapas de várias épocas sobre o local, para análise da
transformação da paisagem e da ocupação humana;

� conversar com os alunos antes da excursão sobre condutas
necessárias no local, como, por exemplo, interferências
prejudiciais aos patrimônios ambientais, históricos, artísticos
ou arqueológicos.

Essas atividades podem se tornar mais significativas na medida em que não são
utilizadas apenas como um modo de aproximar a teoria escolar da observação direta. O
conhecimento está sempre embasado em teorias que orientam o olhar do observador. Para
se estar aberto a um número maior de informações é importante ter acesso a diferentes
dados e conhecer várias teorias para interpretar os fenômenos de modo cada vez mais
complexo.
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Compreender as relações entre os homens significa compreendê-las não como
universais e genéricas, mas como específicas de uma determinada época inserida em um
contexto. No contato com a fonte de interpretação, por via do estudo do meio podem ser
criadas oportunidades para os alunos confrontarem o que imaginavam ou sabiam com o
que a realidade apresenta como materialidade da vida, em todas suas contradições dinâmicas.
Nesse sentido, o que se observa provoca conflitos fundamentais, que instigam os alunos a
compreender a diversidade de interpretações sobre uma mesma realidade e a organizar as
suas próprias conclusões como mais algumas possíveis.

Um dos aspectos mais ricos nessas atividades revela-se quando os estudantes têm a
oportunidade de conviver e conversar com os habitantes da região, imprimindo em suas
lembranças a linguagem local, o vocabulário diferenciado, as experiências, as vivências
específicas, os costumes, a hospitalidade.

Essas saídas podem propiciar o desenvolvimento do olhar histórico sobre a realidade.
Isto não significa apenas observar os dados visíveis. Com o auxílio dos habitantes locais e
do professor, o aluno pode identificar as características da cultura, percebendo o que não é
explícito. Olhar um espaço como um objeto investigativo é estar sensível ao fato de que
ele sintetiza propostas e intervenções sociais, políticas, econômicas, culturais, tecnológicas
e naturais de diferentes épocas, num diálogo entre os tempos, partindo do presente. Nesse
sentido, até os espaços escolares e familiares podem ser escolhidos como objetos de estudo
do meio.

A utilização de outras metodologias de ensino significa, também, construir o currículo
ao longo do processo, partindo de vivências do grupo (professor e alunos), sem deixar de
considerar o conhecimento historicamente constituído.

Depois de realizada a atividade, é fundamental que o professor encontre propostas
para que os alunos organizem as informações obtidas, sistematizando interpretações, teorias,
dados, materiais e propostas para problemas detectados, atribuindo a esse trabalho uma
função social, como conhecimentos que possam ser socializados e compartilhados com
outras pessoas (livro, jornal, exposição, mostra). Assim, além de identificarem significações
pessoais para as atividades, os alunos podem enxergar a si mesmos como sujeitos
participativos e compromissados com a História e com as realidades presente e futura.

Como em outras atividades que são desenvolvidas na escola, o professor não pode
esquecer de escrever suas reflexões sobre os procedimentos pedagógicos escolhidos, o
processo de trabalho e as produções dos estudantes. Os relatórios sobre as saídas podem
ser socializados com outros professores, aprofundando propostas educacionais e
consolidando práticas bem-sucedidas.

O tempo no estudo da História

A questão do tempo é fundamental no ensino de História. Para os estudiosos que se
dedicam a entendê-lo, existe uma série de questões a serem consideradas, tanto no que se
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refere à sua existência natural e física, como no que diz respeito às criações e concepções
culturais e históricas a ele relacionadas. Dependendo do ponto de vista de quem o concebe,
o tempo pode abarcar concepções múltiplas.

O tempo pode ser apreendido pelas pessoas na convivência com a natureza e nas
relações sociais. Ele é apreendido pela memória individual e também subjetivamente nas
situações envolvendo emoções, como expectativas e ansiedades. É construído coletivamente
pelas culturas e expresso em mitos, ritos, calendários e memórias preservadas por grupos e
sociedades. Trata-se de uma construção objetiva quando está relacionado a padrões de
medidas e mensurados seus intervalos e durações. É recriado nas narrativas orais, textuais
e cinematográficas. Conceituado por filósofos, geólogos, astrônomos, físicos, arqueólogos
e historiadores.

As diversas dimensões de tempo só são compreendidas em todas suas complexidades
pelo acesso dos alunos a conhecimentos adquiridos ao longo de uma variedade de estudos
interdisciplinares durante sua escolaridade. Nesse sentido, não deve existir uma
preocupação especial do professor em ensinar, formalmente, uma dimensão ou outra, mas
trabalhar atividades didáticas diversificadas, de preferência em conjunto com outras áreas.
Por exemplo:

� estudar e distinguir calendários de diferentes culturas;

� estudar medições de tempo a partir de calendários, para
dimensionar diferentes durações (dia, mês, ano, década, século,
milênio, eras);

� localizar acontecimentos em linhas cronológicas e construir
relações entre eles por critérios de anterioridade, posterioridade
e simultaneidade;

� identificar em linhas de tempo cronológicas as durações dos
acontecimentos;

� estudar a História e o contexto de como foram construídas e
denominadas as clássicas divisões da História em Pré-História
e História, que repercutem na dificuldade do estudo da História
de povos que não desenvolveram a escrita;

� estudar os contextos em que a História foi dividida em períodos,
como Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, ou Brasil
Colônia, Brasil Império etc.;

� construir novas periodizações, dependendo do tema de estudo
e da identificação de mudanças e de permanências nos hábitos,
costumes, regimes políticos e sistemas econômicos das
sociedades estudadas etc.;
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� estudar a concepção do tempo métrico e matemático dos
relógios;

� estudar a concepção de tempo cíclico da natureza, suas relações
com a construção de calendários (ciclo do dia e da noite, das
fases da Lua, do movimento das estrelas, das estações do ano
etc.) e suas relações com histórias de indivíduos, de povos ou
da humanidade (a vida e a morte, as idades ao longo da vida, as
idades na História, a repetição dos meses de um ano para o
outro, a idéia de recomeço na passagem do Ano Novo ou a
idéia de renovação no nascimento de um filho);

� estudar tempos geológicos no planeta (as lentas transformações
na crosta terrestre, na atmosfera, na erosão das rochas, na
elevação ou rebaixamento das montanhas, nas erupções dos
vulcões, na mudança das formas de vida sobre a Terra etc. �
geralmente durações de tempos medidas em eras);

� estudar as concepções que as culturas constroem para o tempo,
como no caso do tempo mítico nas culturas antigas (egípcia,
grega, romana, asteca, maia etc.) e nas culturas baseadas na
tradição dos antepassados (cultura popular medieval, culturas
africanas, culturas indígenas brasileiras etc.), do tempo
escatológico (como nas perspectivas apocalípticas de São João
na cultura ocidental-cristã, nas perspectivas de fim de mundo
no calendário asteca), do tempo utópico (como na tradição
marxista que projeta um mundo no futuro sem a exploração
do homem pelo homem) etc.;

� estudar conceitos historicamente construídos para o tempo,
como no caso dos que foram delineados em épocas específicas
por filósofos, historiadores, físicos (o conceito de tempo para
Heráclito, Parmênides, Santo Agostinho, Bergson, Einstein e
outros);

� identificar os ritmos de ordenação temporal das atividades das
pessoas e dos grupos, a partir de predominâncias de ritmos de
tempo, que mantêm relações com os padrões culturais, sociais,
econômicos e políticos vigentes (atividades sociais regidas por
ciclos biológicos da natureza, pelo tempo do relógio, pelo valor
monetário da hora de trabalho, pela difusão e acesso à
tecnologia, máquina de calcular, leituras óptica e magnética,
computadores  etc.).
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O TEMPO CRONOLÓGICO

No estudo da História o que existiu teve um lugar e um momento. Utilizam-se,
então, calendários para possibilitar a diferentes pessoas compartilharem de uma mesma
referência de localização dos acontecimentos no tempo, ou seja, que todas concordem, por
exemplo, que o homem chegou à Lua no ano de 1969. Assim, é importante que os estudantes
conheçam o calendário utilizado por sua cultura, para compartilharem as mesmas referências
que localizam os acontecimentos no presente, no passado e no futuro, podendo julgá-los
por critérios de anterioridade, posterioridade e simultaneidade.

É preciso considerar que as marcações e ordenações do tempo, por meio de
calendários, podem variar de uma cultura para outra. As datações utilizadas pela cultura
ocidental cristã (o calendário gregoriano) são apenas uma possibilidade de referência para
localização dos acontecimentos em relação uns aos outros, permitindo que se conheça a
ordem em que se desenrolaram.

É importante considerar, também, que a compreensão da organização dos calendários
implica domínios de noções e de conceitos fundamentais no estudo da História. O calendário
gregoriano pode ser representado por uma linha contínua e infinita. Envolve a compreensão
de que cada um dos pontos dessa linha é distinto dos outros e que cada ponto corresponde
a uma datação. As datações são, assim, distintas umas das outras, especificando um dia, um
mês e um ano. Apesar dos números dos dias e os nomes dos meses se repetirem de um ano
para o outro (com base em organizações cíclicas), a numeração dos anos nunca se repete
(concepção linear), o que torna cada data um momento único e sem possibilidade de
repetição no tempo. Assim, se os acontecimentos históricos podem ser localizados
no calendário por datas, isto significa que eles são diferentes entre si e irreversíveis no
tempo.

O TEMPO DA DURAÇÃO

No estudo da História considera-se, principalmente, a dimensão do tempo entendida
como duração, a partir da identificação de mudanças e de permanências no modo de vida
das sociedades. São essas mudanças que orientam a criação de periodizações, como, por
exemplo, as clássicas divisões da História do Brasil, que distinguem os períodos Colonial,
Imperial e República, tendo-se como referência, principalmente, o tipo de regime político
vigente em diferentes épocas. De modo geral, dependendo das referências de estudo sobre
uma sociedade, pode-se dividir o tempo histórico em períodos que englobem um modo
particular e específico dos homens viverem, pensarem, trabalharem e se organizarem
politicamente.

A divisão da História em períodos baseados nas mudanças e nas permanências auxilia
a identificar a continuidade ou a descontinuidade da vida coletiva. Assim sendo, pode-se
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compreender e tentar explicar quando e como um modo de viver e de pensar sofreu grandes
transformações, quando permaneceu por longos períodos sem qualquer mudança, ou ainda
quando tal mudança foi ocorrendo aos poucos, ou mesmo quando deixou de ocorrer.

Nos trabalhos com os alunos, não deve existir a preocupação em ensinar, formalmente,
as conceituações de tempo histórico, mas sim um propósito didático de escolher temas de
estudos que abarquem acontecimentos possíveis de serem dimensionados em diferentes
durações � longa, média e curta duração. Por exemplo, pode-se trabalhar fatos políticos
que se sucedem com rapidez no tempo, mudanças em costumes que demoram uma geração,
ou regimes de trabalho que se prolongam por séculos.

Os acontecimentos podem ser estudados ainda na sua singularidade temporal;
explicados a partir dos limites restritos de sua relação com alguns outros acontecimentos
próximos de seu tempo. Podem ser estudados na sua inserção numa estrutura histórica
maior, isto é, nas relações estabelecidas com outros acontecimentos que extrapolam o tempo
presente e revelam a continuidade de aspectos sociais e econômicos resistentes a décadas
e séculos; e/ou revelam a descontinuidade de lutas sociais, de organizações políticas,
de costumes e valores interrompidos e retomados no seu processo. Nesse caso, cabe ao
professor criar situações pedagógicas para revelar as dimensões históricas de tais
acontecimentos, expondo suas relações com o presente, o passado e sua presença embricada
na História.

RITMOS DE TEMPO

No estudo da História considera-se, ainda, a dimensão do tempo predominante no
ritmo de organização da vida coletiva, ordenando e seqüenciando, cotidianamente, as ações
individuais e sociais. No caso das rotinas de trabalho dos camponeses que, por exemplo,
dependem da época do ano para plantar e colher, o ritmo de vida orientador de suas
atividades está mais relacionado aos ciclos naturais. Nesse sentido, é possível falar que os
camponeses vivenciam no seu trabalho um tempo da natureza. Na produção de uma fábrica,
por outro lado, onde os operários ganham pelas horas de trabalho, o ritmo de tempo é
orientado pela marcação mecânica das horas de um relógio. Esse ritmo de tempo chamado
de tempo da fábrica é encontrado também em outras atividades sociais, como nas rotinas
escolares.

A vivência dos indivíduos nos ciclos naturais em outras épocas possibilitava às pessoas
sentirem a presença do tempo também nas transformações do corpo: nasciam, cresciam,
ficavam adultos, envelheciam e morriam, assim como o Sol se levanta, percorre o céu e se
põe no horizonte. Com o desenvolvimento da biologia, da medicina e das indústrias
farmacêuticas, o envelhecimento tende a ser retardado. A medicina genética, os remédios
e as cirurgias apontam para um distanciamento e/ou para uma pouca aceitação do efeito do
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tempo da natureza no corpo físico do homem. Os ciclos e ritmos da vida natural tendem a
ser rompidos.

As vivências e apreensões dos ritmos de tempo sofrem mudanças com o
desenvolvimento da tecnologia dos meios de transporte e da comunicação à distância.
Assim, vencer um mesmo percurso de canoa e de avião significa falar de tempos e vivências
diferentes. Viajar de carro em uma estrada bem cuidada despende menos tempo do que
viajar com o mesmo veículo em uma estrada cheia de buracos e obstáculos. O entendimento
do tempo passa a ser diferenciado. O mesmo ocorre com a comunicação entre pessoas ao
fazerem uso de cartas, telefones ou e-mail. A tecnologia da comunicação via satélite parece
encurtar distâncias e desafia o tempo.

Não deve existir preocupação em ensinar formalmente aos alunos os ritmos de tempo
predominantes em uma ou em outra sociedade histórica. Deve-se estudar relações e
estabelecer distinções ao se realizar estudos de épocas. Dessa forma, os alunos podem
encarar de modo crítico os valores que predominam na sociedade atual, na qual o ritmo
avassalador do relógio, da produção da fábrica, da velocidade da informação e do
processamento dos computadores impõe, política, econômica e culturalmente, as dinâmicas
e as vivências de crianças, jovens, mulheres, homens e velhos.
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AO PROFESSOR

O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades
amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta para a necessidade de se
construir uma escola voltada para a formação de cidadãos. Vivemos numa era marcada pela
competição e pela excelência, onde progressos científicos e avanços tecnológicos definem
exigências novas para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho. Tal demanda impõe
uma revisão dos currículos, que orientam o trabalho cotidianamente realizado pelos
professores e especialistas em educação do nosso país.

Assim, é com imensa satisfação que entregamos aos professores das séries finais do
ensino fundamental os Parâmetros Curriculares Nacionais, com a intenção de ampliar
e aprofundar um debate educacional que envolva escolas, pais, governos e sociedade e dê
origem a uma transformação positiva no sistema educativo brasileiro.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de um
lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro,
considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo
em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições, nas escolas, que
permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados
e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania.

Os documentos apresentados são o resultado de um longo trabalho que contou com
a participação de muitos educadores brasileiros e têm a marca de suas experiências e de
seus estudos, permitindo assim que fossem produzidos no contexto das discussões
pedagógicas atuais. Inicialmente foram elaborados documentos, em versões preliminares,
para serem analisados e debatidos por professores que atuam em diferentes graus de ensino,
por especialistas da educação e de outras áreas, além de instituições governamentais e não-
governamentais. As críticas e sugestões apresentadas contribuíram para a elaboração da
atual versão, que deverá ser revista periodicamente, com base no acompanhamento e na
avaliação de sua implementação.

Esperamos que os Parâmetros sirvam de apoio às discussões e ao desenvolvimento
do projeto educativo de sua escola, à reflexão sobre a prática pedagógica, ao planejamento
de suas aulas, à análise e seleção de materiais didáticos e de recursos tecnológicos e, em
especial, que possam contribuir para sua formação e atualização profissional.

Paulo Renato Souza
Ministro da Educação e do Desporto





OBJETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental
que os alunos sejam capazes de:

� compreender a cidadania como participação social e política,
assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e
sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade,
cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e
exigindo para si o mesmo respeito;

� posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas
diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma
de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas;

� conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões
sociais, materiais e culturais como meio para construir
progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o
sentimento de pertinência ao país;

� conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 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 ou outras características individuais e sociais;

� perceber-se integrante, dependente e agente transformador
do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre
eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio
ambiente;

� desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o
sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física,
cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção
social, para agir com perseverança na busca de conhecimento
e no exercício da cidadania;

� conhecer o próprio corpo e dele cuidar, valorizando e adotando
hábitos saudáveis como um dos aspectos básicos da qualidade
de vida e agindo com responsabilidade em relação à sua saúde
e à saúde coletiva;

� utilizar as diferentes linguagens � verbal, musical, matemática,
gráfica, plástica e corporal � como meio para produzir,



expressar e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das
produções culturais, em contextos públicos e privados,
atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação;

� saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos
tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos;

� questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de
resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a
criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica,
selecionando procedimentos e verificando sua adequação.
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APRESENTAÇÃO

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática têm como finalidade fornecer
elementos para ampliar o debate nacional sobre o ensino dessa área do conhecimento,
socializar informações e resultados de pesquisas, levando-as ao conjunto dos professores
brasileiros.

Visam à construção de um referencial que oriente a prática escolar de forma a
contribuir para que toda criança e jovem brasileiros tenham acesso a um conhecimento
matemático que lhes possibilite de fato sua inserção, como cidadãos, no mundo do trabalho,
das relações sociais e da cultura.

Como decorrência, poderão nortear a formação inicial e continuada de professores,
pois à medida que os fundamentos do currículo se tornam claros fica implícito o tipo de
formação que se pretende para o professor, como também orientar a produção de livros e
de outros materiais didáticos, contribuindo dessa forma para a configuração de uma política
voltada à melhoria do ensino fundamental1 .

Na primeira parte o documento apresenta uma breve análise dos mais recentes
movimentos de reorientação curricular e de alguns aspectos do ensino de Matemática no
Brasil, apontando duas grandes questões: a necessidade de reverter o quadro em que a
Matemática se configura como um forte filtro social na seleção dos alunos que vão concluir,
ou não, o ensino fundamental e a necessidade de proporcionar um ensino de Matemática
de melhor qualidade, contribuindo para a formação do cidadão.

Essa análise abre uma discussão sobre o papel da Matemática na construção da
cidadania � eixo orientador dos Parâmetros Curriculares Nacionais �, enfatizando a
participação crítica e a autonomia do aluno. Sinaliza a importância do estabelecimento de
conexões da Matemática com os conteúdos relacionados aos Temas Transversais � Ética,
Pluralidade  Cultural,  Orientação  Sexual,  Meio  Ambiente,  Saúde,  Trabalho  e
Consumo �, uma das marcas destes parâmetros.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais explicitam o papel da Matemática no ensino
fundamental pela proposição de objetivos que evidenciam a importância de o aluno valorizá-
la como instrumental para compreender o mundo à sua volta e de vê-la como área do
conhecimento que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o
desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. Destacam a importância de o
aluno desenvolver atitudes de segurança com relação à própria capacidade de construir
conhecimentos matemáticos, de cultivar a auto-estima, de respeitar o trabalho dos colegas

1 Sobre a formação de professores ver documento Referencial Pedagógico Curricular para a Formação de Professores
da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental � MEC/SEF, 1998.
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e de perseverar na busca de soluções. Adotam como critérios para seleção dos conteúdos
sua relevância social e sua contribuição para o desenvolvimento intelectual do aluno, em
cada ciclo.

Indicam a Resolução de Problemas como ponto de partida da atividade Matemática
e discutem caminhos para �fazer Matemática� na sala de aula, destacando a importância
da História da Matemática e das Tecnologias da Comunicação.

Na segunda parte discute-se a especificidade do processo ensino-aprendizagem nos
terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, levando em conta o desenvolvimento afetivo,
social e cognitivo dos adolescentes.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática apresentam os objetivos em
termos das capacidades a serem desenvolvidas em cada ciclo, assim como os conteúdos
para desenvolvê-las. São apontadas as possíveis conexões entre os blocos de conteúdos,
entre a Matemática e as outras áreas do conhecimento e suas relações com o cotidiano e
com os Temas Transversais.

Quanto aos conteúdos, apresentam um aspecto inovador ao explorá-los não apenas
na dimensão de conceitos, mas também na dimensão de procedimentos e de atitudes. Em
função da demanda social incorporam, já no ensino fundamental, o estudo da probabilidade
e da estatística e evidenciam a importância da geometria e das medidas para desenvolver
as capacidades cognitivas fundamentais.

A avaliação em suas dimensões processual e diagnóstica é tratada como parte
fundamental do processo ensino-aprendizagem por permitir detectar problemas, corrigir
rumos, apreciar e estimular projetos bem-sucedidos.

Nessa perspectiva, apresentam, para cada ciclo, alguns critérios de avaliação que são
considerados como indicadores das expectativas de aprendizagem possíveis e necessárias
de serem desenvolvidas pelos alunos.

Na parte final do documento discutem-se algumas orientações didáticas relativas a
conceitos e procedimentos matemáticos, analisando obstáculos que podem surgir na
aprendizagem de certos conteúdos e sugerindo alternativas que possam favorecer sua
superação.

Secretaria de Educação Fundamental
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MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

Discussões no âmbito da Educação Matemática que acontecem no Brasil e em outros
países apontam a necessidade de adequar o trabalho escolar a uma nova realidade, marcada
pela crescente presença da Matemática em diversos campos da atividade humana. Tais
discussões têm influenciado análises e revisões nos currículos de Matemática no ensino
fundamental.

Para melhor compreender os rumos dessas novas propostas é importante retomar a
trajetória das reformas curriculares ocorridas nos últimos anos e analisar, mesmo que
brevemente, o quadro atual do ensino de Matemática no Brasil.

Breve análise da trajetória das reformas curriculares

Os movimentos de reorientação curricular ocorridos no Brasil a partir dos anos 20
não tiveram força suficiente para mudar a prática docente dos professores para eliminar o
caráter elitista desse ensino bem como melhorar sua qualidade. Em nosso país o ensino de
Matemática ainda é marcado pelos altos índices de retenção, pela formalização precoce de
conceitos, pela excessiva preocupação com o treino de habilidades e mecanização de
processos sem compreensão.

Nas décadas de 60/70, o ensino de Matemática no Brasil, assim como em outros
países, foi influenciado por um movimento de renovação que ficou conhecido como
Matemática Moderna.

A Matemática Moderna nasceu como um movimento educacional inscrito numa
política de modernização econômica e foi posta na linha de frente do ensino por se considerar
que, juntamente com a área de Ciências, ela constituía uma via de acesso privilegiada para
o pensamento científico e tecnológico. Para tanto procurou-se aproximar a Matemática
desenvolvida na escola da Matemática como é vista pelos estudiosos e pesquisadores.

O ensino proposto fundamentava-se em grandes estruturas que organizam o
conhecimento matemático contemporâneo e enfatizava a teoria dos conjuntos, as estruturas
algébricas, a topologia etc. Esse movimento provocou, em vários países, inclusive no Brasil,
discussões e amplas reformas no currículo de Matemática.

No entanto, essas reformas deixaram de considerar um ponto básico que viria tornar-
se seu maior problema: o que se propunha estava fora do alcance dos alunos, em especial
daqueles das série iniciais do ensino fundamental.

O ensino passou a ter preocupações excessivas com formalizações, distanciando-se
das questões práticas. A linguagem da teoria dos conjuntos, por exemplo, enfatizava o
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ensino de símbolos e de uma terminologia complexa comprometendo o aprendizado do
cálculo aritmético, da Geometria e das medidas.

No Brasil, o movimento Matemática Moderna, veiculado principalmente pelos livros
didáticos, teve grande influência, durante longo período, só vindo a refluir a partir da
constatação de inadequação de alguns de seus princípios básicos e das distorções e dos
exageros ocorridos.

Em 1980, o National Council of Teachers of Mathematics � NCTM �, dos Estados
Unidos, apresentou recomendações para o ensino de Matemática no documento �Agenda
para Ação�2 . Nele a resolução de problemas era destacada como o foco do ensino da
Matemática nos anos 80. Também a compreensão da relevância de aspectos sociais,
antropológicos, lingüísticos, além dos cognitivos, na aprendizagem da Matemática, imprimiu
novos rumos às discussões curriculares.

Essas idéias influenciaram as reformas que ocorreram em todo o mundo, a partir de
então. As propostas elaboradas no período 1980/1995, em diferentes países, apresentaram
pontos de convergência, como:

� direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de
competências básicas necessárias ao cidadão e não apenas
voltadas para a preparação de estudos posteriores;

� importância do desempenho de um papel ativo do aluno na
construção do seu conhecimento;

� ênfase na resolução de problemas, na exploração da Matemática
a partir dos problemas vividos no cotidiano e encontrados nas
várias disciplinas;

� importância de trabalhar com amplo espectro de conteúdos,
incluindo já no ensino fundamental, por exemplo, elementos
de estatística, probabilidade e combinatória para atender à
demanda social que indica a necessidade de abordar esses
assuntos;

� necessidade de levar os alunos a compreender a importância
do uso da tecnologia e a acompanhar sua permanente
renovação.

Essas idéias vêm sendo discutidas no Brasil e algumas aparecem incorporadas pelas
propostas curriculares de Secretarias de Estado e Secretarias Municipais de Educação,
havendo experiências bem-sucedidas que comprovam sua fecundidade. No entanto, é

2 NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS, 1983.
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importante salientar que ainda hoje nota-se, por exemplo, a insistência no trabalho com a
linguagem da teoria dos conjuntos nas séries iniciais, a formalização precoce de conceitos,
o predomínio absoluto da Álgebra nas séries finais e as poucas aplicações práticas da
Matemática no ensino fundamental.

A análise das propostas curriculares oficiais, realizada em 1995 pela Fundação Carlos
Chagas, mostra a marca dessa influência em algumas das propostas curriculares estaduais e
municipais, mesmo as que foram elaboradas recentemente: �... os currículos dividem-se
em duas grandes famílias: os que estão impregnados pela teoria dos conjuntos e os que a
eliminaram ou a reduziram ao mínimo�3.

Por outro lado, as propostas curriculares mais recentes são ainda bastante
desconhecidas de parte considerável dos professores, que, por sua vez, não têm uma clara
visão dos problemas que motivaram as reformas. O que se observa é que idéias ricas e
inovadoras, veiculadas por essas propostas, não chegam a eles, ou são incorporadas
superficialmente, ou ainda recebem interpretações inadequadas, sem provocar mudanças
desejáveis.

Quadro atual do ensino de Matemática no Brasil

Entre os obstáculos que o Brasil tem enfrentado em relação ao ensino de Matemática,
aponta-se a falta de uma formação profissional qualificada, as restrições ligadas às condições
de trabalho, a ausência de políticas educacionais efetivas e as interpretações equivocadas
de concepções pedagógicas.

No entanto, muitos esforços vêm sendo empreendidos para minimizar esses
problemas. Alguns com bastante sucesso, como os que acontecem em escolas que têm
elaborado projetos educativos de modo a que contemple os interesses e necessidades da
comunidade.

Também existem professores que, individualmente ou em pequenos grupos, têm
iniciativa para buscar novos conhecimentos e assumem uma atitude de constante reflexão,
o que os leva a desenvolver práticas pedagógicas mais eficientes para ensinar Matemática.
De modo semelhante, universidades, secretarias de educação e outras instituições têm
produzido materiais de apoio para a prática do professor.

No entanto, essas iniciativas ainda não atingiram o conjunto dos professores e por
isto não chegam a alterar o quadro desfavorável que caracteriza o ensino de Matemática no
Brasil. A formação dos professores, por exemplo, tanto a inicial quanto a continuada, pouco
tem contribuído para qualificá-los para o exercício da docência. Não tendo oportunidade e

3 FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.
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condições para aprimorar sua formação e não dispondo de outros recursos para desenvolver
as práticas da sala de aula, os professores apóiam-se quase exclusivamente nos livros
didáticos, que, muitas vezes, são de qualidade insatisfatória.

A interpretação equivocada de concepções pedagógicas também tem sido responsável
por distorções na implementação das idéias inovadoras que aparecem em diferentes
propostas.

Assim, por exemplo, a abordagem de conceitos, idéias e métodos sob a perspectiva
de resolução de problemas � ainda bastante desconhecida da grande maioria � quando é
incorporada, aparece como um item isolado, desenvolvido paralelamente como aplicação
da aprendizagem, a partir de listagens de problemas cuja resolução depende basicamente
da escolha de técnicas ou formas de resolução memorizadas pelos alunos.

De forma semelhante, nem sempre são observadas recomendações insistentemente
feitas para que conteúdos sejam veículos para a aprendizagem de idéias fundamentais
(como as de proporcionalidade, equivalência etc.) e que devem ser selecionados levando
em conta sua potencialidade, quer para instrumentação para a vida, quer para o
desenvolvimento de formas de pensar.

Quanto à organização dos conteúdos, de modo geral observa-se uma forma
excessivamente hierarquizada de fazê-la. É uma organização dominada pela idéia de pré-
requisito, cujo único critério é a estrutura lógica da Matemática. Nessa visão, a aprendizagem
ocorre como se os conteúdos se articulassem na forma de uma corrente, cada conteúdo
sendo um pré-requisito para o que vai sucedê-lo.

Embora se saiba que alguns conhecimentos precedem outros e que as formas
de organização sempre indicam um certo percurso, não existem, por outro lado,
amarras tão fortes como algumas que podem ser observadas comumente, tais
como: apresentar a representação fracionária dos racionais, para introduzir posteriormente
a decimal; desenvolver o conceito de semelhança, para depois explorar o teorema de
Pitágoras.

Por vezes, essa concepção linear faz com que, ao se definir qual será o elo inicial da
cadeia, tomem-se os chamados fundamentos como ponto de partida. É o que ocorre, por
exemplo, quando se privilegiam as noções de �ponto, reta e plano� como referência inicial
para o ensino de Geometria ou quando se tomam os conjuntos como base para a
aprendizagem de números e operações, caminhos que não são necessariamente os mais
adequados.

O que também se observa em termos escolares é que muitas vezes os conteúdos
matemáticos são tratados isoladamente e são apresentados e exauridos num único momento.
Quando acontece de serem retomados (geralmente num mesmo nível de aprofundamento,
apoiando-se nos mesmos recursos), é apenas com a perspectiva de utilizá-los como
ferramentas para a aprendizagem de novas noções. De modo geral, parece não se levar em
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conta que, para o aluno consolidar e ampliar um conceito, é fundamental que ele o veja em
novas extensões, representações ou conexões com outros conceitos.

Também a importância de levar em conta o conhecimento prévio dos alunos na
construção de significados geralmente é desconsiderada. Na maioria das vezes, subestimam-
se os conceitos desenvolvidos no decorrer das vivências práticas dos alunos, de suas
interações sociais imediatas, e parte-se para um tratamento escolar, de forma esquemática,
privando os alunos da riqueza de conteúdos proveniente da experiência pessoal.

Outra distorção perceptível refere-se a uma interpretação equivocada da idéia de
contexto, ao se trabalhar apenas com o que se supõe fazer parte do dia-a-dia do aluno.
Embora as situações do cotidiano sejam fundamentais para conferir significados a muitos
conteúdos a serem estudados, é importante considerar que esses significados podem ser
explorados em outros contextos como as questões internas da própria Matemática e dos
problemas históricos. Caso contrário, muitos conteúdos importantes serão descartados por
serem julgados, sem uma análise adequada, que não são de interesse para os alunos porque
não fazem parte de sua realidade ou não têm uma aplicação prática imediata.

Apresentada em várias propostas como um dos aspectos importantes da aprendizagem
matemática, por propiciar compreensão mais ampla da trajetória dos conceitos e métodos
dessa ciência, a História da Matemática também tem se transformado em assunto específico,
um item a mais a ser incorporado ao rol de conteúdos, que muitas vezes não passa da
apresentação de fatos ou biografias de matemáticos famosos. Do mesmo modo, a resolução
de problema, que vem sendo apontada como um bom caminho para trabalhar conceitos e
procedimentos matemáticos, tem sido objeto de interpretações equivocadas, pois ainda se
resume em uma mera atividade de aplicação ao final do estudo de um conteúdo matemático.

A recomendação do uso de recursos didáticos, incluindo alguns materiais específicos,
é feita em quase todas as propostas curriculares. No entanto, na prática, nem sempre há
clareza do papel desses recursos no processo ensino-aprendizagem, bem como da adequação
do uso desses materiais, sobre os quais se projetam algumas expectativas indevidas.

Os obstáculos apontados explicam em grande parte o desempenho insatisfatório dos
alunos revelado pelas elevadas taxas de retenção em Matemática, o que a faz atuar como
filtro social no Ensino Fundamental, selecionando os que terão oportunidade ou não de
concluir esse segmento de ensino.

Os resultados obtidos pelos alunos do ensino fundamental nos testes de rendimento
em Matemática, aplicados em todo o país, também são indicadores expressivos de como se
encontra o ensino dessa área.

As provas de Matemática aplicadas em 1993, pelo Sistema Nacional de Avaliação
Escolar da Educação Básica � SAEB � indicavam que, na primeira série do ensino
fundamental, 67,7% dos alunos acertavam pelo menos metade dos testes. Esse índice caía
para 17,9% na terceira série, tornava a cair para 3,1%, na quinta série e subia para 5,9% na
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sétima série. Nas provas de Matemática, aplicadas em 1995, abrangendo alunos de quartas
e oitavas séries do ensino fundamental, os percentuais de acerto por série/grau e por
capacidades cognitivas, além de continuar diminuindo à medida que aumentavam os anos
de escolaridade, indicavam também que as maiores dificuldades encontravam-se nas
questões relacionadas à aplicação de conceitos e à resolução de problemas.

Desse modo, pode-se concluir que em relação ao ensino de Matemática há problemas
antigos e novos a serem enfrentados e resolvidos, tarefa que requer operacionalização efetiva
das intenções anunciadas nas diretrizes curriculares dos anos 80 e início dos anos 90, e a
inclusão de novos elementos na pauta de discussões e que este documento procura
contemplar.

O conhecimento matemático

Para dimensionar a Matemática no currículo do ensino fundamental é importante
que se discuta sobre a natureza desse conhecimento e que se identifiquem suas
características principais e seus métodos particulares como base para a reflexão sobre o
papel que essa área desempenha no currículo, a fim de contribuir para a formação da
cidadania.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

A Matemática caracteriza-se como uma forma de compreender e atuar no mundo e
o conhecimento gerado nessa área do saber como um fruto da construção humana na sua
interação constante com o contexto natural, social e cultural.

Esta visão opõe-se àquela presente na maioria da sociedade e na escola que considera
a Matemática como um corpo de conhecimento imutável e verdadeiro, que deve ser
assimilado pelo aluno. A Matemática é uma ciência viva, não apenas no cotidiano dos
cidadãos, mas também nas universidades e centros de pesquisas, onde se verifica, hoje,
uma impressionante produção de novos conhecimentos que, a par de seu valor intrínseco,
de natureza lógica, têm sido instrumentos úteis na solução de problemas científicos e
tecnológicos da maior importância.

Em contrapartida, não se deve perder de vista os caracteres especulativo, estético
não imediatamente pragmático do conhecimento matemático sem os quais se perde parte
de sua natureza.

Duas forças indissociáveis estão sempre a impulsionar o trabalho em Matemática.
De um lado, o permanente apelo das aplicações às mais variadas atividades humanas, das
mais simples na vida cotidiana, às mais complexas elaborações de outras ciências. De outro
lado, a especulação pura, a busca de respostas a questões geradas no próprio edifício da
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Matemática. A indissociabilidade desses dois aspectos fica evidenciada pelos inúmeros
exemplos de belas construções abstratas originadas em problemas aplicados e, por outro
lado, de surpreendentes aplicações encontradas para as mais puras especulações.

A Matemática faz-se presente na quantificação do real � contagem, medição de
grandezas � e no desenvolvimento das técnicas de cálculo com os números e com as
grandezas. No entanto, esse conhecimento vai muito além, criando sistemas abstratos,
ideais, que organizam, inter-relacionam e revelam fenômenos do espaço, do movimento,
das formas e dos números, associados quase sempre a fenômenos do mundo físico.

Fruto da criação e invenção humanas, a Matemática não evoluiu de forma linear e
logicamente organizada. Desenvolveu-se com movimentos de idas e vindas, com rupturas
de paradigmas. Freqüentemente um conhecimento foi amplamente utilizado na ciência
ou na tecnologia antes de ser incorporado a um dos sistemas lógicos formais do corpo da
Matemática. Exemplos desse fato podem ser encontrados no surgimento dos números
negativos, irracionais e imaginários. Uma instância importante de mudança de paradigma
ocorreu quando se superou a visão de uma única geometria do real, a geometria euclidiana,
para aceitação de uma pluralidade de modelos geométricos, logicamente consistentes, que
podem modelar a realidade do espaço físico.

A Matemática desenvolveu-se seguindo caminhos diferentes nas diversas culturas.
O modelo de Matemática hoje aceito, originou-se com a civilização grega, no período que
vai aproximadamente de 700 a.C. a 300 d.C., abrigando sistemas formais, logicamente
estruturados a partir de um conjunto de premissas e empregando regras de raciocínio
preestabelecidas. A maturidade desses sistemas formais foi atingida no século XIX, com o
surgimento da Teoria dos Conjuntos e o desenvolvimento da Lógica Matemática.

O advento posterior de uma multiplicidade de sistemas matemáticos � teorias
matemáticas � evidenciou, por outro lado, que não há uma via única ligando a Matemática
e o mundo físico. Os sistemas axiomáticos euclidiano e hiperbólico na Geometria,
equivalentes sob o ponto de vista da consistência lógica, são dois possíveis modelos da
realidade física. Além disso, essa multiplicidade amplia-se, nos tempos presentes, com o
tratamento cada vez mais importante dos fenômenos que envolvem o acaso � a Estatística
e a probabilidade � e daqueles relacionados com as noções matemáticas de caos e de
conjuntos fractais.

Convém, ainda, ressaltar que, desde os seus primórdios, as inter-relações entre as
várias teorias matemáticas, sempre tiveram efeitos altamente positivos para o crescimento
do conhecimento nesse campo do saber. Por fim, com o advento da era da informação e da
automação e com a rapidez, antes impensada, na realização dos cálculos numéricos ou
algébricos, torna-se cada vez mais amplo o espectro de problemas que podem ser abordados
e resolvidos por meio do conhecimento matemático.

O acervo de conhecimento matemático tem sido preservado e exposto pela via da
dedução lógica, no âmbito de um sistema de axiomas. A comunicação do saber matemático,
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seja nos periódicos especializados e nos livros, seja nos vários ambientes escolares, tem,
tradicionalmente, seguido esse caminho.

Na criação desse conhecimento, contudo, interferem processos heurísticos e intervêm
a criatividade e o senso estético, do mesmo modo que em outras áreas do conhecimento. A
partir da observação de casos particulares, as regularidades são desvendadas, as conjecturas
e teorias matemáticas são formuladas. Esse caráter indutivo é, em geral, pouco destacado
quando se trata da comunicação ou do ensino do conhecimento matemático.

O exercício da indução e da dedução em Matemática reveste-se de importância no
desenvolvimento da capacidade de resolver problemas, de formular e testar hipóteses, de
induzir, de generalizar e de inferir dentro de determinada lógica, o que assegura um papel
de relevo ao aprendizado dessa ciência em todos os níveis de ensino.

Ao longo de sua história, a Matemática tem convivido com a reflexão de natureza
filosófica, em suas vertentes da epistemologia e da lógica. Quando se reflete, hoje, sobre a
natureza da validação do conhecimento matemático, reconhece-se que, na comunidade
científica, a demonstração formal tem sido aceita como a única forma de validação dos seus
resultados. Nesse sentido, a Matemática não é uma ciência empírica. Nenhuma verificação
experimental ou medição feita em objetos físicos poderá, por exemplo, validar
matematicamente o teorema de Pitágoras ou o teorema relativo à soma dos ângulos de um
triângulo. Deve-se enfatizar, contudo, o papel heurístico que têm desempenhado os
contextos materiais como fontes de conjecturas matemáticas.

Essas características permitem conceber o saber matemático como algo flexível e
maleável às inter-relações entre os seus vários conceitos e entre os seus vários modos de
representação, e, também, permeável aos problemas nos vários outros campos científicos.
Um saber matemático desse tipo pode ser o motor de inovações e de superação dos
obstáculos, desde os mais simples até aqueles que significam verdadeiras barreiras
epistemológicas no seu desenvolvimento.

MATEMÁTICA E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

Falar em formação básica para a cidadania significa refletir sobre as condições humanas
de sobrevivência, sobre a inserção das pessoas no mundo do trabalho, das relações sociais
e da cultura e sobre o desenvolvimento da crítica e do posicionamento diante das questões
sociais. Assim, é importante refletir a respeito da colaboração que a Matemática tem a
oferecer com vistas à formação da cidadania.

A sobrevivência na sociedade depende cada vez mais de conhecimento, pois diante
da complexidade da organização social, a falta de recursos para obter e interpretar
informações, impede a participação efetiva e a tomada de decisões em relação aos problemas
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sociais. Impede, ainda, o acesso ao conhecimento mais elaborado e dificulta o acesso às

posições de trabalho.

Em função do desenvolvimento das tecnologias, uma característica contemporânea

marcante no mundo do trabalho, exigem-se trabalhadores mais criativos e versáteis, capazes

de entender o processo de trabalho como um todo, dotados de autonomia e iniciativa para

resolver problemas em equipe e para utilizar diferentes tecnologias e linguagens (que vão

além da comunicação oral e escrita). Isso faz com que os profissionais tenham de estar num

contínuo processo de formação e, portanto, aprender a aprender torna-se cada vez mais

fundamental.

No entanto, mesmo que o cidadão esteja qualificado para o mundo do trabalho, é

verdade que ele terá de enfrentar uma acirrada disputa no campo profissional, pois o avanço

tecnológico também gera diminuição de postos de trabalho, exigindo níveis de formação

cada vez mais elevados. Por isso, na sociedade atual a um grande número de pessoas

impõem-se novas necessidades de buscar formas alternativas para inserir-se na economia

como a formação de cooperativas ou a atuação no mercado informal.

Parece haver um razoável consenso de que para responder a essas exigências é preciso

elevar o nível da educação de toda a população. Desse modo, não cabe ao ensino

fundamental preparar mão-de-obra especializada, nem se render, a todo instante, às

oscilações do mercado de trabalho. Mas, é papel da escola desenvolver uma educação que

não dissocie escola e sociedade, conhecimento e trabalho e que coloque o aluno ante desafios

que lhe permitam desenvolver atitudes de responsabilidade, compromisso, crítica, satisfação

e reconhecimento de seus direitos e deveres.

Nesse aspecto, a Matemática pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao

desenvolver metodologias que enfatizem a construção de estratégias, a comprovação e

justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a

autonomia advinda da confiança na própria capacidade para enfrentar desafios.

Por outro lado, para a inserção de cada indivíduo no mundo das relações sociais, a

escola deve estimular o crescimento coletivo e individual, o respeito mútuo e as formas

diferenciadas de abordar os problemas que se apresentam.

Também é importante salientar que a compreensão e a tomada de decisões diante

de questões políticas e sociais dependem da leitura crítica e interpretação de informações

complexas, muitas vezes contraditórias, que incluem dados estatísticos e índices divulgados

pelos meios de comunicação. Ou seja, para exercer a cidadania é necessário saber calcular,

medir, raciocinar, argumentar, tratar informações estatisticamente etc.

No que se refere à inserção no mundo da cultura, a pluralidade de etnias existente

no Brasil, que dá origem a diferentes modos de vida, valores, crenças e conhecimentos,

apresenta-se para a educação matemática como um desafio interessante.
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A par dos esquemas de pensamentos e práticas próprias das culturas de diferentes
grupos sociais, todo aluno brasileiro faz parte de uma sociedade em que se fala uma mesma
língua, utiliza o mesmo sistema de numeração, o mesmo sistema monetário; além disso,
recebe informações veiculadas por mídias abrangentes, que usam de linguagens e recursos
gráficos comuns, independentemente das características particulares dos grupos receptores.

Desse modo, um currículo de Matemática deve procurar contribuir, de um lado,
para a valorização da pluralidade sociocultural, evitando o processo de submissão no
confronto com outras culturas; de outro, criar condições para que o aluno transcenda um
modo de vida restrito a um determinado espaço social e se torne ativo na transformação de
seu ambiente.

Para que ocorram as inserções dos cidadãos no mundo do trabalho, no mundo das
relações sociais e no mundo da cultura e para que desenvolvam a crítica diante das questões
sociais, é importante que a Matemática desempenhe, no currículo, equilibrada e
indissociavelmente, seu papel na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do
pensamento, na agilização do raciocínio do aluno, na sua aplicação a problemas, situações
da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio à construção de
conhecimentos em outras áreas curriculares.

A MATEMÁTICA E OS TEMAS TRANSVERSAIS

A proposta de trabalhar com questões de urgência social numa perspectiva de
transversalidade aponta para o compromisso a ser partilhado pelos professores das áreas,
uma vez que é o tratamento dado aos conteúdos de todas as áreas que possibilita ao aluno
a compreensão de tais questões, o que inclui a aprendizagem de conceitos, procedimentos
e o desenvolvimento de atitudes.

Assim, ela traz aos professores de cada área a necessidade de um estudo sobre tais
questões, o que pode ser feito inicialmente por meio da leitura dos documentos de Temas
Transversais, que fazem parte dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e de sua discussão
no âmbito da escola.

O trabalho educativo que ocorre na escola é sempre marcado por concepções, valores
e atitudes, mesmo que não-explicitados e, muitas vezes, contraditórios. Desse modo, é
fundamental que os professores planejem não apenas como as questões sociais vão ser
abordadas em diferentes contextos de aprendizagem das varias áreas, mas também como
elas serão tratadas no convívio escolar.

Em termos de operacionalização dos temas em cada área, é preciso levar em conta
que eles precisam se articular à própria concepção da área, o que significa que isso vai
ocorrer de diferentes maneiras de acordo com a natureza de cada tema e de cada área.
Também é importante destacar que a perspectiva da transversalidade não pressupõe o
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tratamento simultâneo, e num único período, de um mesmo tema por todas as áreas, mas
o que se faz necessário é que esses temas integrem o planejamento dos professores das
diferentes áreas, de forma articulada aos objetivos e conteúdos delas.

Tendo em vista a articulação dos Temas Transversais com a Matemática algumas
considerações devem ser ponderadas. Os conteúdos matemáticos estabelecidos no bloco
Tratamento da Informação fornecem instrumentos necessários para obter e organizar as
informações, interpretá-las, fazer cálculos e desse modo produzir argumentos para
fundamentar conclusões sobre elas. Por outro lado, as questões e situações práticas
vinculadas aos temas fornecem os contextos que possibilitam explorar de modo significativo
conceitos e procedimentos matemáticos.

Ética

Em sociedade, a Matemática usufrui de um status privilegiado em relação a outras
áreas do conhecimento, e isso traz como conseqüência o cultivo de crenças e preconceitos.
Muitos acreditam que a Matemática é direcionada às pessoas mais talentosas e também
que essa forma de conhecimento é produzida exclusivamente por grupos sociais ou
sociedades mais desenvolvidas.

Embora equivocadas, essas idéias geram preconceitos e discriminações, no âmbito
mais geral da sociedade, e também se refletem fortemente no convívio da escola, fazendo
com que a Matemática acabe atuando como filtro social: de um modo direto porque é uma
das áreas com maiores índices de reprovação no ensino fundamental e, indiretamente,
porque seleciona os alunos que vão concluir esse segmento do ensino e de certa forma
indica aqueles que terão oportunidade de exercer determinadas profissões.

De maneira geral a escola, hoje, se organiza e difunde os conhecimentos
matemáticos partindo de uma concepção idealizada do que seja esse conhecimento e de
como ele deva ser ensinado/aprendido, sem considerar a existência de estilos cognitivos
próprios a cada indivíduo e sem levar em conta que habilidades cognitivas não podem ser
avaliadas fora de um contexto cultural. Com essa atitude cometem-se agressões culturais,
rotulando e discriminando alunos, em função de certas predominâncias de ordem
sociocultural.

Além de cometer injustiça ao não reconhecer o conhecimento do aluno, quando esse
conhecimento não coincide com o da cultura dominante, a escola assume uma postura
essencialmente reprodutivista ao favorecer apenas os alunos que já têm certo domínio
sobre as representações da Matemática valorizadas e difundidas por ela4 .

Por outro lado, o ensino de Matemática muito pode contribuir para a formação ética
à medida que se direcione a aprendizagem para o desenvolvimento de atitudes, como a

4 D�AMBROSIO, U., 1997.



30

confiança dos alunos na própria capacidade e na dos outros para construir conhecimentos
matemáticos, o empenho em participar ativamente das atividades em sala de aula e o
respeito ao modo de pensar dos colegas.

Isso ocorrerá à medida que o professor valorizar a troca de experiências entre os
alunos como forma de aprendizagem, promover o intercâmbio de idéias como fonte de
aprendizagem, respeitar ele próprio o pensamento e a produção dos alunos e desenvolver
um trabalho livre do preconceito de que Matemática é um conhecimento direcionado para
poucos indivíduos talentosos.

A construção de uma visão solidária de relações humanas nas aulas de Matemática
contribuirá para que os alunos superem o individualismo por meio do diálogo e da valorização
da interação e da troca, percebendo que as pessoas se complementam e dependem umas
das outras.

Orientação Sexual

Os conteúdos matemáticos permitem a construção de um instrumental fundamental
para a compreensão e análise das questões relativas à sexualidade numa dimensão
macrossocial. Por exemplo, é possível compreender por meio da análise de dados estatísticos
a diferença de remuneração de trabalho de homens e mulheres e do acesso aos cargos de
chefia; o aumento da incidência da gravidez prematura entre jovens e adolescentes; o
comportamento das doenças sexualmente transmissíveis, e discutir e avaliar a eficiência
das políticas públicas voltadas para essa questão.

As medidas estatísticas permitem aos jovens compreender, por exemplo, a evolução
da Aids nos diferentes grupos: se, por um lado, o número de homens infectados é maior
que o de mulheres, por outro, a taxa de crescimento da doença entre as mulheres é
maior do que a dos homens � o que leva a prever que no futuro serão elas as maiores
vítimas.

Por outro lado situar num mesmo patamar os papéis desempenhados por homens
e mulheres na construção da sociedade contemporânea ainda encontra barreiras que
ancoram expectativas bastante diferenciadas com relação ao papel futuro de meninos e
meninas.

Essas expectativas talvez possam influenciar comportamentos e desempenhos dos
jovens na aprendizagem das diferentes áreas que compõem o currículo. É possível mesmo
que os próprios docentes, em decorrência de seus valores e de suas representações acerca
das competências de ambos os sexos para aprender Matemática, contribuam para que
rapazes e moças sintam-se mais ou menos capazes ante esse conhecimento.

Como importante instituição formadora de cidadãos, a escola não pode reafirmar os
preconceitos em relação à capacidade de aprendizagem de alunos de diferentes sexos.
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Esse preconceito, na maioria das vezes, é muito sutil e, dificilmente, o professor faz
essa discriminação conscientemente. É importante, então, que os professores reflitam
permanentemente sobre essas questões de gênero.

Meio Ambiente

A busca de caminhos pessoais e coletivos que levem ao estabelecimento de relações
econômicas, sociais e culturais cada vez mais adequadas à promoção de uma boa qualidade
de vida para todos, exige profundas mudanças na visão que ainda prevalece sobre o que se
chama de natureza e sobre as relações estabelecidas entre a sociedade humana e seu
ambiente de vida.

A perspectiva ambiental consiste num modo de ver o mundo em que se evidenciam
as inter-relações e a interdependência dos diversos elementos na constituição e manutenção
da vida neste planeta. Em termos de educação, essa perspectiva contribui para evidenciar
a necessidade de um trabalho vinculado aos princípios da dignidade do ser humano, da
participação, co-responsabilidade, solidariedade, eqüidade. E a necessidade de se estender
o respeito e o compromisso com a vida � para além dos seres humanos � a todos os seres
vivos.

A compreensão das questões ambientais pode ser favorecida pela organização de
um trabalho interdisciplinar em que a Matemática esteja inserida. A quantificação de
aspectos envolvidos em problemas ambientais favorece uma visão mais clara deles,
possibilitando tomar decisões e fazer intervenções necessárias (reciclagem e
reaproveitamento de materiais, por exemplo).

O estudo detalhado das grandes questões do Meio Ambiente � poluição,
desmatamento, limites para uso dos recursos naturais, sustentabilidade, desperdício, camada
de ozônio � pressupõe que o aluno tenha construído determinados conceitos matemáticos
(áreas, volumes, proporcionalidade etc.) e procedimentos (coleta, organização, interpretação
de dados estatísticos, formulação de hipóteses, realização de cálculos, modelização, prática
da argumentação etc.).

Desse modo, as possibilidades de trabalhar as questões do Meio Ambiente em
Matemática parecem evidentes.

Saúde

As questões relacionadas à saúde no Brasil são bastante complexas e muitas vezes
contraditórias. Por um lado, há informações de que a média de nossos padrões de saúde é
aceitável dentro dos critérios apresentados pela Organização Mundial de Saúde. Por outro,
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existem estatísticas alarmantes quanto aos índices da fome, da subnutrição e da mortalidade
infantil em várias regiões do país.

Hoje também se sabe que a falta de condições básicas de subsistência está alterando
as médias do desenvolvimento físico de muitos brasileiros. Enquanto em países da Europa
e nos Estados Unidos essas médias estão aumentando, em algumas regiões do Brasil ela
está diminuindo.

Outro indicador que costuma surpreender é o elevado número de médicos/população,
freqüentemente apresentado por várias cidades brasileiras. À primeira vista, esses números
dão a impressão de um bom atendimento na área da saúde. Mas, ao serem cruzados esses
dados com outras informações � como, por exemplo, o tempo real de trabalho dos
médicos que atuam no setor público, as condições de atendimento nos postos de saúde
e hospitais públicos, a falta de medicamentos para atender a população � pode-se perceber
que a primeira impressão é insuficiente para compreender a questão de um modo
mais amplo.

A análise dessas situações, tão presentes na vida da maioria dos alunos, é bastante
favorável para que eles compreendam a relatividade das medidas estatísticas e de como
elas podem ser manipuladas, em função de determinados interesses.

Além de permitir a compreensão das questões sociais relacionadas aos problemas de
saúde, as informações e dados estatísticos relacionados a esse tema também favorecem o
estabelecimento de comparações e previsões que contribuem para o autoconhecimento,
favorecendo o autocuidado.

Os levantamentos de saneamento básico, condições de trabalho, assim como o
acompanhamento do próprio desenvolvimento físico (altura, peso, musculatura) e o estudo
dos elementos que compõem a dieta básica, são alguns exemplos de trabalhos que podem
servir de contexto para a aprendizagem de conteúdos matemáticos.

Pluralidade Cultural

A construção e a utilização do conhecimento matemático não são feitas apenas por
matemáticos, cientistas ou engenheiros, mas, de formas diferenciadas, por todos os grupos
socioculturais, que desenvolvem e utilizam habilidades para contar, localizar, medir,
desenhar, representar, jogar e explicar, em função de suas necessidades e interesses.

Valorizar esse saber matemático cultural e aproximá-lo do saber escolar em que o
aluno está inserido, é de fundamental importância para o processo de ensino e aprendizagem.

Por outro lado, ao dar importância a esse saber, a escola contribui para a superação do
preconceito de que a Matemática é um conhecimento construído exclusivamente por
determinados grupos sociais ou sociedades mais desenvolvidas. Pela análise da história da
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produção do conhecimento matemático os alunos verificarão também as contribuições
significativas de culturas que não tiveram hegemonia política. No estudo comparativo dos
sistemas de numeração, por exemplo, poderão constatar a supremacia do sistema indo-
arábico e concluir que a demora de sua adoção pelos europeus deveu-se também ao
preconceito contra os povos de tez mais escura e não-cristãos. Outros exemplos poderão
ser encontrados ao se pesquisar a produção do conhecimento matemático em culturas
como a chinesa, a maia e a romana.

Desse modo, é possível visualizar melhor a dimensão da História da Matemática no
currículo da escola fundamental como um campo de problemas para construção e evolução
dos conceitos e como um elemento de integração da Matemática com o tema Pluralidade
Cultural. Conhecer os obstáculos enfrentados pelo homem na produção e sistematização
desse conhecimento também pode levar o professor a uma melhor compreensão e aceitação
das dificuldades enfrentadas pelos alunos e pensar em estratégias mais adequadas para
favorecer a aprendizagem de conceitos e procedimentos matemáticos.

Ainda com relação às conexões entre Matemática e Pluralidade Cultural, destaca-se,
no campo da educação matemática brasileira, um trabalho que busca explicar, entender e
conviver com procedimentos, técnicas e habilidades matemáticas desenvolvidas no entorno
sociocultural próprio a certos grupos sociais. Trata-se do Programa Etnomatemática, com
suas propostas para a ação pedagógica.

Tal programa não considera a Matemática como uma ciência neutra e contrapõe-se
às orientações que a afastam dos aspectos socioculturais e políticos � fato que tem mantido
essa área do saber atrelada apenas a sua própria dinâmica interna. Por outro lado, procura
entender os processos de pensamento, os modos de explicar, de entender e de atuar na
realidade, dentro do contexto cultural do próprio indivíduo. A Etnomatemática procura
entender a realidade e chegar à ação pedagógica de maneira natural mediante um enfoque
cognitivo com forte fundamentação cultural.

Assim, tanto a História da Matemática como os estudos da Etnomatemática são
importantes para explicitar a dinâmica da produção desse conhecimento, histórica e
socialmente.

Trabalho e Consumo

Uma primeira aproximação entre o tema do Trabalho e a Matemática está em
reconhecer que o conhecimento matemático é fruto do trabalho humano e que as idéias,
conceitos e princípios que hoje são reconhecidos como conhecimento científico e fazem
parte da cultura universal, surgiram de necessidades e de problemas com os quais os homens
depararam ao longo da história e para os quais encontraram soluções brilhantes e engenhosas,
graças a sua inteligência, esforço, dedicação e perseverança.
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Todos os grupos sociais trabalham, seja em ocupação remunerada ou não, seja na
produção de bens para a própria sobrevivência ou para a sobrevivência de outros. Assim,
de formas diferenciadas e desiguais, as pessoas produzem e consomem bens, produtos e
serviços, estabelecendo relações por meio de trocas de caráter econômico, político e cultural,
produzindo modos de ser e de viver.

Numa sociedade que a cada dia se torna mais complexa, produzindo e incorporando
informações novas a todo instante, alterando as relações e modos de vida em curtos espaços
de tempo, o conhecimento em seus aspectos mais essenciais � ao qual a maioria da
população só tem acesso pela via da escola � torna-se indispensável para desenvolver
qualquer uma dessas formas de trabalho e como condição de uma sobrevivência digna.

Um outro ponto a ser considerado é a influência das mudanças tecnológicas nos
meios de produção. Essas características dominantes neste final de século imprimem novos
sistemas organizacionais ao trabalho. Sistemas que exigem trabalhadores versáteis, dotados
de iniciativa e autonomia, capazes de resolver problemas em equipe, de interpretar
informações, de adaptar-se a novos ritmos e de comunicar-se fazendo uso de diferentes
formas de representação.

Porém, é preciso pensar que as transformações políticas e econômicas, muitas vezes
decorrentes do próprio avanço tecnológico, afastam cada vez mais setores da população do
usufruto dos direitos ao trabalho. Assim, para garantir a sobrevivência grandes contingentes
da população têm de encontrar formas de organização de trabalho que rompam com o
modelo clássico do emprego. Para atuarem no mercado informal ou organizarem formas
alternativas como as cooperativas, também é preciso ter domínio dos conhecimentos
essenciais.

Para atender as demandas do trabalho contemporâneo é inegável que a Matemática
pode dar uma grande contribuição à medida que explora a resolução de problemas e a
construção de estratégias como um caminho para ensinar e aprender Matemática na sala
de aula. Também o desenvolvimento da capacidade de investigar, argumentar, comprovar,
justificar e o estímulo à criatividade, à iniciativa pessoal e ao trabalho coletivo favorecem o
desenvolvimento dessas capacidades.

Nesse sentido, situações ligadas ao tema do trabalho podem se tornar contextos
interessantes a serem explorados em sala de aula: o estudo de causas que determinam
aumento/diminuição de empregos; pesquisa sobre oferta/procura de emprego; previsões
sobre o futuro mercado de trabalho em função de indicadores atuais; pesquisas dos alunos
dentro da escola ou na comunidade, a respeito dos valores que os jovens de hoje atribuem
ao trabalho.

Questões comuns à problemática do trabalho e do consumo � que envolvem a relação
entre produtividade e distribuição de bens � dependem não só do acesso a informações,
mas também de todo um instrumental matemático que permite analisar e compreender os
elementos da política econômica que direciona essa relação.
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O discurso, bastante difundido, de que somos todos igualmente livres para trabalhar,
escolher o tipo de trabalho e consumir, encobre as reais questões das desigualdades de
acesso ao trabalho, aos bens de consumo e aos serviços. A compreensão da noção de renda
per capita, assim como a comparação entre os percentuais que indicam a distribuição de
salários pelas camadas da população brasileira, evidenciam o quanto esse discurso é falso.

Além disso, com a criação permanente de novas necessidades transformando bens
supérfluos em vitais, a aquisição de bens se caracteriza pelo consumismo. O consumo é
apresentado como forma e objetivo de vida.

É fundamental que nossos alunos aprendam a se posicionar criticamente diante dessas
questões e compreendam que grande parte do que se consome é produto do trabalho,
embora nem sempre se pense nessa relação no momento em que se adquire uma mercadoria.

É preciso mostrar que o objeto de consumo � seja um tênis ou uma roupa de marca,
um produto alimentício ou aparelho eletrônico etc. � é fruto de um tempo de trabalho,
realizado em determinadas condições. Quando se consegue comparar o custo da produção
de cada um desses produtos com o preço de mercado é possível compreender que as regras
do consumo são regidas por uma política de maximização do lucro e precarização do valor
do trabalho.

Aspectos ligados aos direitos do consumidor também necessitam da Matemática
para serem mais bem compreendidos. Por exemplo, para analisar a composição e a qualidade
dos produtos e avaliar seu impacto sobre a saúde e o meio ambiente, ou para analisar a
razão entre menor preço/maior quantidade. Nesse caso, situações de oferta como �compre
3 e pague 2� nem sempre são vantajosas, pois geralmente são feitas para produtos que não
estão com muita saída � portanto, não há, muitas vezes, necessidade de comprá-los em
grande quantidade � ou que estão com os prazos de validade próximos do vencimento.

Habituar-se a analisar essas situações é fundamental para que os alunos possam
reconhecer e criar formas de proteção contra a propaganda enganosa e contra os estratagemas
de marketing a que são submetidos os potenciais consumidores.

Aprender e ensinar Matemática no
ensino fundamental

O estudo dos fenômenos relacionados ao ensino e à aprendizagem de Matemática
pressupõe a análise de variáveis envolvidas nesse processo � aluno, professor e saber
matemático �, assim como das relações entre elas.

Numa reflexão sobre o ensino de Matemática é de fundamental importância ao
professor:
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� identificar as principais características dessa ciência, de seus

métodos, de suas ramificações e aplicações;

� conhecer a história de vida dos alunos, seus conhecimentos

informais sobre um dado assunto, suas condições sociológicas,

psicológicas e culturais;

� ter clareza de suas próprias concepções sobre a Matemática,

uma vez que a prática em sala de aula, as escolhas pedagógicas,

a definição de objetivos e conteúdos de ensino e as formas de

avaliação estão intimamente ligadas a essas concepções.

O professor e o saber matemático

Para desempenhar seu papel de mediador entre o conhecimento matemático e o

aluno, o professor precisa ter um sólido conhecimento dos conceitos e procedimentos dessa

área e uma concepção de Matemática como ciência que não trata de verdades infalíveis e

imutáveis, mas como ciência dinâmica, sempre aberta à incorporação de novos

conhecimentos.

Tornar o saber matemático acumulado um saber escolar, passível de ser ensinado/

aprendido, exige que esse conhecimento seja transformado, pois a obra e o pensamento do

matemático teórico geralmente são difíceis de ser comunicados diretamente aos alunos.

Essa consideração implica rever a idéia, que persiste na escola, de ver nos objetos de ensino

cópias fiéis dos objetos da ciência.

Além disso, essa transposição implica conhecer os obstáculos envolvidos no processo

de construção de conceitos e procedimentos para que o professor possa compreender melhor

alguns aspectos da aprendizagem dos alunos.

Esse processo de transformação do saber científico em saber escolar não passa apenas

por mudanças de natureza epistemológica, mas é marcado significativamente por condições

de ordem social e cultural que resultam na elaboração de saberes intermediários, como

aproximações provisórias, necessárias e intelectualmente formadoras.

Por outro lado, um conhecimento só é pleno se for mobilizado em situações diferentes

daquelas que serviram para lhe dar origem. Para que sejam transferíveis a novas situações

e generalizados, os conhecimentos devem ser descontextualizados, para serem novamente

contextualizados em outras situações. Mesmo no ensino fundamental, espera-se que o

conhecimento aprendido não fique indissoluvelmente vinculado a um contexto concreto e

único, mas que possa ser generalizado, transferido a outros contextos.
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O aluno e o saber matemático

As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam capacidades de
natureza prática para lidar com a atividade matemática, o que lhes permite reconhecer
problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões. Quando essa capacidade é
potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor resultado.

Por isso é fundamental não subestimar o potencial matemático dos alunos,
reconhecendo que resolvem problemas, mesmo que razoavelmente complexos, ao lançar
mão de seus conhecimentos sobre o assunto e buscar estabelecer relações entre o já
conhecido e o novo.

O significado da atividade matemática para o aluno também resulta das conexões
que ele estabelece entre os diferentes temas matemáticos e também entre estes e as demais
áreas do conhecimento e as situações do cotidiano.

Ao relacionar idéias matemáticas entre si, podem reconhecer princípios gerais, como
proporcionalidade, igualdade, composição, decomposição, inclusão e perceber que processos
como o estabelecimento de analogias, indução e dedução estão presentes tanto no trabalho
com números e operações como no trabalho com o espaço, forma e medidas.

O estabelecimento de relações é fundamental para que o aluno compreenda
efetivamente os conteúdos matemáticos, pois, abordados de forma isolada, eles não se
tornam uma ferramenta eficaz para resolver problemas e para a aprendizagem/construção
de novos conceitos.

As relações professor-aluno e aluno-aluno

Tradicionalmente, a prática mais freqüente no ensino de Matemática tem sido aquela
em que o professor apresenta o conteúdo oralmente, partindo de definições, exemplos,
demonstração de propriedades, seguidos de exercícios de aprendizagem, fixação e aplicação,
e pressupõe que o aluno aprenda pela reprodução. Assim, considera-se que uma reprodução
correta é evidência de que ocorreu a aprendizagem.

Essa prática de ensino tem se mostrado ineficaz, pois a reprodução correta pode ser
apenas uma simples indicação de que o aluno aprendeu a reproduzir alguns procedimentos
mecânicos, mas não apreendeu o conteúdo e não sabe utilizá-lo em outros contextos.

É relativamente recente a atenção ao fato de que o aluno é agente da construção do
seu conhecimento, pelas conexões que estabelece com seu conhecimento prévio num
contexto de resolução de problemas.

Naturalmente, à medida que se redefine o papel do aluno diante do saber, é preciso
redimensionar também o papel do professor que ensina Matemática no ensino fundamental.
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Numa perspectiva de trabalho em que se considere o aluno como protagonista da
construção de sua aprendizagem, o papel do professor ganha novas dimensões. Uma faceta
desse papel é a de organizador da aprendizagem; para desempenhá-la, além de conhecer
as condições socioculturais, expectativas e competência cognitiva dos alunos, precisará
escolher os problemas que possibilitam a construção de conceitos e procedimentos e
alimentar os processos de resolução que surgirem, sempre tendo em vista os objetivos a
que se propõe atingir.

Além de organizador o professor também é facilitador nesse processo. Não mais
aquele que expõe todo o conteúdo aos alunos, mas aquele que fornece as informações
necessárias, que o aluno não tem condições de obter sozinho. Nessa função, faz explanações,
oferece materiais, textos etc.

Outra de suas funções é como mediador, ao promover a análise das propostas dos
alunos e sua comparação, ao disciplinar as condições em que cada aluno pode intervir para
expor sua solução, questionar, contestar. Nesse papel, o professor é responsável por arrolar
os procedimentos empregados e as diferenças encontradas, promover o debate sobre
resultados e métodos, orientar as reformulações e valorizar as soluções mais adequadas.
Ele também decide se é necessário prosseguir o trabalho de pesquisa de um dado tema ou
se é o momento de elaborar uma síntese, em função das expectativas de aprendizagem
previamente estabelecidas em seu planejamento.

Atua também como organizador ao estabelecer as condições para a realização das
atividades e fixar prazos, respeitando o ritmo de cada aluno.

Como um incentivador da aprendizagem, o professor estimula a cooperação entre os
alunos, tão importante quanto a própria interação professor-aluno. O confronto entre o que
o aluno pensa e o que pensam seus colegas, seu professor e as demais pessoas com quem
convive é uma forma de aprendizagem significativa, principalmente por pressupor a
necessidade de formulação de argumentos (dizendo, descrevendo, expressando) e de validá-
los (questionando, verificando, convencendo).

Destaca-se ainda a tarefa de avaliador do processo, que também é parte integrante
do papel do professor. Ao procurar identificar e interpretar, mediante observação, diálogo
e instrumentos apropriados, sinais e indícios das competências desenvolvidas pelos alunos,
o professor pode julgar se as capacidades indicadas nos objetivos estão se desenvolvendo a
contento ou se é necessário reorganizar a atividade pedagógica para que isso aconteça.
Também faz parte de sua tarefa como avaliador levar os alunos a ter consciência de suas
conquistas, dificuldades e possibilidades para que possam reorganizar suas atitudes diante
do processo de aprendizagem.

Além da interação entre professor-aluno, a interação entre alunos desempenha papel
fundamental no desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e de inserção social.
Em geral, explora-se mais o aspecto afetivo dessas interações e menos sua potencialidade
em termos de construção de conhecimento. Ao tentar compreender outras formas de resolver
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uma situação, o aluno poderá ampliar o grau de compreensão das noções matemáticas nela
envolvidas.

Assim, trabalhar coletivamente, por sua vez, favorece o desenvolvimento de
capacidades como:

� perceber que além de buscar a solução para uma situação

proposta devem cooperar para resolvê-la e chegar a um
consenso;

� saber explicitar o próprio pensamento e procurar compreender
o pensamento do outro;

� discutir as dúvidas, supor que as soluções dos outros podem
fazer sentido e persistir na tentativa de construir suas próprias
idéias;

� incorporar soluções alternativas, reestruturar e ampliar a

compreensão acerca dos conceitos envolvidos nas situações e,
desse modo, aprender.

Essas aprendizagens só serão possíveis à medida que o professor proporcionar um
ambiente de trabalho que estimule o aluno a criar, comparar, discutir, rever, perguntar e
ampliar idéias.

É importante atentar para o fato de que a explicitação clara de papéis e de
responsabilidades é fundamental para nortear as interações que ocorrem na sala de aula �
entre professor e aluno ou entre alunos. Também é necessário avaliar em conjunto essas
relações em função dos papéis e responsabilidades definidas para redirecionar os rumos do
processo de ensino e aprendizagem.

Ao trabalhar com essas relações nos terceiro e quarto ciclos o professor deve levar
em conta que os alunos adolescentes/jovens atuam mais em grupo do que individualmente
e, por isso, a interlocução direta com um determinado aluno é mais difícil de se estabelecer,
principalmente diante de outros alunos. Tal fato exige do professor uma profunda
compreensão das mudanças pelas quais eles estão passando, além da perseverança e
criatividade para organizar e conduzir as situações de ensino de modo que garanta suas
participações e interesses.

A resolução de problemas e o
ensino-aprendizagem de Matemática

Em contrapartida à simples reprodução de procedimentos e ao acúmulo de
informações, educadores matemáticos apontam a resolução de problemas como ponto de
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partida da atividade matemática. Essa opção traz implícita a convicção de que o
conhecimento matemático ganha significado quando os alunos têm situações desafiadoras
para resolver e trabalham para desenvolver estratégias de resolução.

Todavia, tradicionalmente, os problemas não têm desempenhado seu verdadeiro
papel no ensino, pois, na melhor das hipóteses, são utilizados apenas como forma de aplicação
de conhecimentos adquiridos anteriormente pelos alunos.

A prática mais freqüente consiste em ensinar um conceito, procedimento ou técnica
e depois apresentar um problema para avaliar se os alunos são capazes de empregar o que
lhes foi ensinado. Para a grande maioria dos alunos, resolver um problema significa fazer
cálculos com os números do enunciado ou aplicar algo que aprenderam nas aulas. Desse
modo, o que o professor explora na atividade matemática não é mais a atividade, ela mesma,
mas seus resultados, definições, técnicas e demonstrações.

Conseqüentemente, o saber matemático não se tem apresentado ao aluno como um
conjunto de conceitos inter-relacionados, que lhes permite resolver um conjunto de
problemas, mas como um interminável discurso simbólico, abstrato e incompreensível.
Nesse caso, a concepção de ensino e aprendizagem subjacente é a de que o aluno aprende
por reprodução/imitação.

A resolução de problemas, na perspectiva indicada pelos educadores matemáticos,
possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e desenvolver a capacidade para gerenciar
as informações que estão a seu alcance. Assim, os alunos terão oportunidade de ampliar
seus conhecimentos acerca de conceitos e procedimentos matemáticos bem como de ampliar
a visão que têm dos problemas, da Matemática, do mundo em geral e desenvolver sua
autoconfiança5 .

A própria História da Matemática mostra que ela foi construída como resposta a
perguntas provenientes de diferentes origens e contextos, motivadas por problemas de
ordem prática (divisão de terras, cálculo de créditos), por problemas vinculados a outras
ciências (Física, Astronomia), bem como por problemas relacionados a investigações internas
à própria Matemática.

A resolução de problemas, como eixo organizador do processo de ensino e
aprendizagem de Matemática, pode ser resumida nos seguintes princípios:

� a situação-problema é o ponto de partida da atividade
matemática e não a definição. No processo de ensino e
aprendizagem, conceitos, idéias e métodos matemáticos devem
ser abordados mediante a exploração de problemas, ou seja,
de situações em que os alunos precisem desenvolver algum
tipo de estratégia para resolvê-las;

5 SCHOENFELD, A. H., 1985.



41

� o problema certamente não é um exercício em que o aluno
aplica, de forma quase mecânica, uma fórmula ou um processo
operatório. Só há problema se o aluno for levado a interpretar o
enunciado da questão que lhe é posta e a estruturar a situação
que lhe é apresentada;

� aproximações sucessivas de um conceito são construídas para
resolver um certo tipo de problema; num outro momento, o
aluno utiliza o que aprendeu para resolver outros, o que exige
transferências, retificações, rupturas, segundo um processo
análogo ao que se pode observar na História da Matemática;

� um conceito matemático se constrói articulado com outros
conceitos, por meio de uma série de retificações e
generalizações. Assim, pode-se afirmar que o aluno constrói
um campo de conceitos que toma sentido num campo de
problemas, e não um conceito isolado em resposta a um
problema particular;

� a resolução de problemas não é uma atividade para ser
desenvolvida em paralelo ou como aplicação da aprendizagem,
mas uma orientação para a aprendizagem, pois proporciona o
contexto em que se pode apreender conceitos, procedimentos
e atitudes matemáticas.

Considerados esses princípios, convém precisar algumas características das situações
que podem ser entendidas como problemas.

Um problema matemático é uma situação que demanda a realização de uma seqüência
de ações ou operações para obter um resultado. Ou seja, a solução não está disponível de
início, mas é possível construí-la.

Em muitos casos, os problemas usualmente apresentados aos alunos não constituem
verdadeiros problemas, porque, via de regra, não existe um real desafio nem a necessidade
de verificação para validar o processo de solução.

O que é problema para um aluno pode não ser para outro, em função dos
conhecimentos de que dispõe.

Resolver um problema pressupõe que o aluno:

� elabore um ou vários procedimentos de resolução (como realizar
simulações, fazer tentativas, formular hipóteses);

� compare seus resultados com os de outros alunos;

� valide seus procedimentos.
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Resolver um problema não se resume em compreender o que foi proposto e em dar
respostas aplicando procedimentos adequados. Aprender a dar uma resposta correta, que
tenha sentido, pode ser suficiente para que ela seja aceita e até seja convincente, mas não
é garantia de apropriação do conhecimento envolvido.

Além disso, é necessário desenvolver habilidades que permitam provar os resultados,
testar seus efeitos, comparar diferentes caminhos para obter a solução. Nessa forma de
trabalho, a importância da resposta correta cede lugar a importância do processo de resolução.

O fato de o aluno ser estimulado a questionar sua própria resposta, a questionar o
problema, a transformar um dado problema numa fonte de novos problemas, a formular
problemas a partir de determinadas informações, a analisar problemas abertos � que
admitem diferentes respostas em função de certas condições �, evidencia uma concepção
de ensino e aprendizagem não pela mera reprodução de conhecimentos, mas pela via da
ação refletida que constrói conhecimentos.

Alguns caminhos para �fazer Matemática�
na sala de aula

É consensual a idéia de que não existe um caminho que possa ser identificado como
único e melhor para o ensino de qualquer disciplina, em particular, da Matemática. No
entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula é fundamental para
que o professor construa sua prática. Dentre elas, destacam-se a História da Matemática,
as tecnologias da comunicação e os jogos como recursos que podem fornecer os contextos
dos problemas, como também os instrumentos para a construção das estratégias de resolução.

O RECURSO À HISTÓRIA DA MATEMÁTICA

A História da Matemática pode oferecer uma importante contribuição ao processo
de ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento. Ao revelar a Matemática como
uma criação humana, ao mostrar necessidades e preocupações de diferentes culturas, em
diferentes momentos históricos, ao estabelecer comparações entre os conceitos e processos
matemáticos do passado e do presente, o professor cria condições para que o aluno
desenvolva atitudes e valores mais favoráveis diante desse conhecimento.

Além disso, conceitos abordados em conexão com sua história constituem veículos
de informação cultural, sociológica e antropológica de grande valor formativo. A História
da Matemática é, nesse sentido, um instrumento de resgate da própria identidade cultural.

Ao verificar o alto nível de abstração matemática de algumas culturas antigas, o aluno
poderá compreender que o avanço tecnológico de hoje não seria possível sem a herança
cultural de gerações passadas. Desse modo, será possível entender as razões que levam
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alguns povos a respeitar e conviver com práticas antigas de calcular, como o uso do ábaco,
ao lado dos computadores de última geração.

Em muitas situações, o recurso à História da Matemática pode esclarecer idéias
matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, especialmente para dar respostas a
alguns �porquês� e, desse modo, contribuir para a constituição de um olhar mais crítico
sobre os objetos de conhecimento.

Assim, a própria história dos conceitos pode sugerir caminhos de abordagem deles,
bem como os objetivos que se pretendem alcançar com eles. Por exemplo, isso fica evidente
quando se percebe que a ampliação dos campos numéricos historicamente está associada à
resolução de situações-problema que envolvem medidas.

Entretanto, essa abordagem não deve ser entendida simplesmente que o professor
deva situar no tempo e no espaço cada item do programa de Matemática ou contar sempre
em suas aulas trechos da história da Matemática, mas que a encare como um recurso didático
com muitas possibilidades para desenvolver diversos conceitos, sem reduzi-la a fatos, datas
e nomes a serem memorizados.

O RECURSO ÀS TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO

As tecnologias, em suas diferentes formas e usos, constituem um dos principais
agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que exercem nos meios de
produção e por suas conseqüências no cotidiano das pessoas6.

Estudiosos do tema mostram que escrita, leitura, visão, audição, criação e
aprendizagem são influenciados, cada vez mais, pelos recursos da informática. Nesse cenário,
insere-se mais um desafio para a escola, ou seja, o de como incorporar ao seu trabalho,
tradicionalmente apoiado na oralidade e na escrita, novas formas de comunicar e conhecer.

Por outro lado, também é fato que as calculadoras, computadores e outros elementos
tecnológicos estão cada vez mais presentes nas diferentes atividades da população.

O uso desses recursos traz significativas contribuições para se repensar sobre o
processo de ensino e aprendizagem de Matemática à medida que:

� relativiza a importância do cálculo mecânico e da simples
manipulação simbólica, uma vez que por meio de instrumentos
esses cálculos podem ser realizados de modo mais rápido e
eficiente;

6 Para uma visão mais ampla e profunda sobre este assunto, consultar a quinta parte da Introdução aos Parâmetros
Curriculares Nacionais.
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� evidencia para os alunos a importância do papel da linguagem
gráfica e de novas formas de representação, permitindo novas
estratégias de abordagem de variados problemas;

� possibilita o desenvolvimento, nos alunos, de um crescente
interesse pela realização de projetos e atividades de investigação
e exploração como parte fundamental de sua aprendizagem;

� permite que os alunos construam uma visão mais completa da

verdadeira natureza da atividade matemática e desenvolvam
atitudes positivas diante de seu estudo.

Embora os computadores ainda não estejam amplamente disponíveis para a maioria
das escolas, eles já começam a integrar muitas experiências educacionais, prevendo-se sua
utilização em maior escala a curto prazo.

Eles podem ser usados nas aulas de Matemática com várias finalidades:

� como fonte de informação, poderoso recurso para alimentar o
processo de ensino e aprendizagem;

� como auxiliar no processo de construção de conhecimento;

� como meio para desenvolver autonomia pelo uso de softwares
que possibilitem pensar, refletir e criar soluções;

� como ferramenta para realizar determinadas atividades � uso
de planilhas eletrônicas, processadores de texto, banco de dados
etc.

Além disso, tudo indica que pode ser um grande aliado do desenvolvimento cognitivo
dos alunos, principalmente na medida em que possibilita o desenvolvimento de um trabalho
que se adapta a distintos ritmos de aprendizagem e permite que o aluno aprenda com seus
erros.

Por outro lado, o bom uso que se possa fazer do computador na sala de aula também
depende da escolha de softwares, em função dos objetivos que se pretende atingir e da
concepção de conhecimento e de aprendizagem que orienta o processo.

As experiências escolares com o computador também têm mostrado que seu
uso efetivo pode levar ao estabelecimento de uma nova relação professor-aluno, marcada
por uma maior proximidade, interação e colaboração. Isso define uma nova visão
do professor, que longe de considerar-se um profissional pronto, ao final de sua
formação acadêmica, tem de continuar em formação permanente ao longo de sua vida
profissional.

Portanto, longe da idéia de que o computador viria substituir o professor, seu uso
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vem, sobretudo, reforçar o papel do professor na preparação, condução e avaliação do
processo de ensino e aprendizagem.

Quanto ao uso da calculadora, constata-se que ela é um recurso útil para verificação
de resultados, correção de erros, podendo ser um valioso instrumento de auto-avaliação. A
calculadora favorece a busca e percepção de regularidades matemáticas e o desenvolvimento
de estratégias de resolução de situações-problema pois ela estimula a descoberta de
estratégias e a investigação de hipóteses, uma vez que os alunos ganham tempo na execução
dos cálculos. Assim elas podem ser utilizadas como eficiente recurso para promover a
aprendizagem de processos cognitivos.

Como exemplo de uma situação exploratória e de investigação que se tornaria
imprópria sem o uso de calculadora, poder-se-ia imaginar um aluno sendo desafiado a
descobrir e a interpretar os resultados que obtém quando divide um número sucessivamente
por dois (se começar pelo 1, obterá 0,5; 0,25; 0,125; 0,0625; 0,03125; 0,015625). Usando a
calculadora, podem colocar sua atenção no que está acontecendo com os resultados, compará-
los, levantar hipóteses e estabelecer relações entre eles, construindo significado para esses
números.

Além disso, ela possibilita trabalhar com valores da vida cotidiana cujos cálculos são
mais complexos, como conferir os rendimentos na caderneta de poupança, cujo índice é
um número com quatro casas decimais.

No mundo atual saber fazer cálculos com lápis e papel é uma competência de
importância relativa e que deve conviver com outras modalidades de cálculo, como o cálculo
mental, as estimativas e o cálculo produzido pelas calculadoras, portanto, não se pode privar
as pessoas de um conhecimento que é útil em suas vidas.

A utilização de recursos como o computador e a calculadora pode contribuir para que
o processo de ensino e aprendizagem de Matemática se torne uma atividade experimental
mais rica, sem riscos de impedir o desenvolvimento do pensamento, desde que os alunos
sejam encorajados a desenvolver seus processos metacognitivos e sua capacidade crítica e
o professor veja reconhecido e valorizado o papel fundamental que só ele pode desempenhar
na criação, condução e aperfeiçoamento das situações de aprendizagem.

Em Matemática existem recursos que funcionam como ferramentas de visualização,
ou seja, imagens que por si mesmas permitem compreensão ou demonstração de uma
relação, regularidade ou propriedade. Um exemplo bastante conhecido é a representação
do teorema de Pitágoras, mediante figuras que permitem �ver� a relação entre o quadrado
da hipotenusa e a soma dos quadrados dos catetos.

Outro aspecto a ser considerado é o fato de que hoje a computação gráfica é um
recurso bastante estimulador para compreensão e análise do comportamento de gráficos
de funções como as alterações que estes sofrem quando ocorrem mudanças nos parâmetros
de suas equações.
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Assim, a visualização e a leitura de informações gráficas em Matemática são aspectos

importantes, pois auxiliam a compreensão de conceitos e o desenvolvimento de capacidades

de expressão gráficas. A disponibilidade de modernos recursos para produzir imagens impõe

a necessidade de atualização das imagens matemáticas, de acordo com as tendências

tecnológicas e artísticas, incorporando a cor, os gráficos, a fotografia, assim como a

importância de ensinar os alunos a fazer uso desses recursos.

Também a atual tecnologia de produção de vídeos educativos permite que conceitos,

figuras, relações, gráficos sejam apresentados de forma atrativa e dinâmica. Nos vídeos, o

ritmo e a cor são fatores estéticos importantes para captar o interesse do observador. Além

disso, esse tipo de recurso possibilita uma observação mais completa e detalhada na medida

em que permite parar a imagem, voltar, antecipar.

Mesmo o rádio, que à primeira vista parece limitado como meio para a aprendizagem,

pode ser um importante recurso para fazer chegar a diferentes localidades programas

educativos para formação de professores e alunos, além de ser um veículo de acesso à

informação.

Assim, o que se propõe hoje é que o ensino de Matemática possa aproveitar ao máximo

os recursos tecnológicos, tanto pela sua receptividade social como para melhorar a linguagem

expressiva e comunicativa dos alunos.

É esperado que nas aulas de Matemática se possa oferecer uma educação tecnológica,

que não signifique apenas uma formação especializada, mas, antes, uma sensibilização

para o conhecimento dos recursos da tecnologia, pela aprendizagem de alguns conteúdos

sobre sua estrutura, funcionamento e linguagem e pelo reconhecimento das diferentes

aplicações da informática, em particular nas situações de aprendizagem, e valorização da

forma como ela vem sendo incorporada nas práticas sociais.

O RECURSO AOS JOGOS

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem
que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração
de estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a simulação de situações-
problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento das ações;
possibilitam a construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as situações
sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas de forma natural, no decorrer da ação,
sem deixar marcas negativas.

Na situação de jogo, muitas vezes, o critério de certo ou errado é decidido pelo
grupo. Assim, a prática do debate permite o exercício da argumentação e a organização do
pensamento.
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Os jogos podem contribuir para um trabalho de formação de atitudes � enfrentar
desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da crítica, da intuição, da criação
de estratégias e da possibilidade de alterá-las quando o resultado não é satisfatório �
necessárias para aprendizagem da Matemática.

Nos jogos de estratégia (busca de procedimentos para ganhar) parte-se da realização
de exemplos práticos (e não da repetição de modelos de procedimentos criados por outros)
que levam ao desenvolvimento de habilidades específicas para a resolução de problemas e
os modos típicos do pensamento matemático.

As atividades de jogos permitem ao professor analisar e avaliar os seguintes aspectos:

� compreensão: facilidade para entender o processo do jogo assim
como o autocontrole e o respeito a si próprio;

� facilidade: possibilidade de construir uma estratégia vencedora;

� possibilidade de descrição: capacidade de comunicar o
procedimento seguido e da maneira de atuar;

� estratégia utilizada: capacidade de comparar com as previsões
ou hipóteses.

A participação em jogos de grupo também representa uma conquista cognitiva,
emocional, moral e social para o estudante e um estímulo para o desenvolvimento de sua
competência matemática.

Além de ser um objeto sociocultural em que a Matemática está presente, o jogo é
uma atividade natural no desenvolvimento dos processos psicológicos básicos; supõe um
�fazer sem obrigação externa e imposta�, embora demande exigências, normas e controle.

Objetivos gerais para o ensino fundamental

As finalidades do ensino de Matemática visando à construção da cidadania indicam
como objetivos do ensino fundamental levar o aluno a:

� identificar os conhecimentos matemáticos como meios para
compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o
caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, como
aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de
investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver
problemas;
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� fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e

qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações entre

eles, utilizando o conhecimento matemático (aritmético,

geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório,

probabilístico);

� selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para

interpretá-las e avaliá-las criticamente;

� resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e

resultados, desenvolvendo formas de raciocínio e processos,

como intuição, indução, dedução, analogia, estimativa, e

utilizando conceitos e procedimentos matemáticos, bem como

instrumentos tecnológicos disponíveis;

� comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar

e apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas

conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo

relações entre ela e diferentes representações matemáticas;

� estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes

campos e entre esses temas e conhecimentos de outras áreas

curriculares;

� sentir-se seguro da própria capacidade de construir

conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a auto-estima e

a perseverança na busca de soluções;

� interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando

coletivamente na busca de soluções para problemas propostos,

identificando aspectos consensuais ou não na discussão de um

assunto, respeitando o modo de pensar dos colegas e

aprendendo com eles.

Conteúdos de Matemática para o
ensino fundamental

A discussão sobre a seleção e a organização de conteúdos tem como diretriz a
consecução dos objetivos arrolados no item precedente e seu caráter de essencialidade ao
desempenho das funções básicas do cidadão brasileiro.
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SELEÇÃO DE CONTEÚDOS

Atualmente, há consenso a fim de que os currículos de Matemática para o ensino
fundamental devam contemplar o estudo dos números e das operações (no campo da
Aritmética e da Álgebra), o estudo do espaço e das formas (no campo da Geometria) e o
estudo das grandezas e das medidas (que permite interligações entre os campos da
Aritmética, da Álgebra, e da Geometria e de outros campos do conhecimento). Um olhar
mais atento para nossa sociedade mostra a necessidade de acrescentar a esses conteúdos
aqueles que permitam ao cidadão �tratar� as informações que recebe cotidianamente,
aprendendo a lidar com dados estatísticos, tabelas e gráficos, a raciocinar utilizando idéias
relativas à probabilidade e à combinatória.

O desafio que se apresenta é o de identificar, dentro de cada um desses vastos campos
que conceitos, procedimentos e atitudes são socialmente relevantes. Também apontar em
que medida os conteúdos contribuem para o desenvolvimento intelectual do aluno, ou
seja, para a construção e coordenação do pensamento lógico-matemático, para o
desenvolvimento da criatividade, da intuição, da capacidade de análise e de crítica, que
constituem esquemas lógicos de referência para interpretar fatos e fenômenos.

Embora nestes Parâmetros a Lógica não se constitua como um assunto a ser tratado
explicitamente, alguns de seus princípios podem e devem ser integrados aos conteúdos,
desde os ciclos iniciais, uma vez que ela é inerente à Matemática. No contexto da construção
do conhecimento matemático é ela que permite a compreensão dos processos; é ela que
possibilita o desenvolvimento da capacidade de argumentar e de fazer conjecturas e
generalizações, bem como o da capacidade de justificar por meio de uma demonstração
formal.

A seleção de conteúdos a serem trabalhados pode se dar numa perspectiva mais
ampla, ao procurar identificá-los como formas e saberes culturais cuja assimilação é essencial
para que produza novos conhecimentos. Dessa forma, pode-se considerar que os conteúdos
envolvem explicações, formas de raciocínio, linguagens, valores, sentimentos, interesses e
condutas. Assim, nesses parâmetros os conteúdos estão dimensionados não só em conceitos,
mas também em procedimentos e atitudes.

Conceitos permitem interpretar fatos e dados e são generalizações úteis que permitem
organizar a realidade, interpretá-la e predizê-la. Sua aprendizagem desenvolve-se de forma
gradual e em diferentes níveis e supõe o estabelecimento de relações com conceitos
anteriores. Nos terceiro e quarto ciclos alguns conceitos serão consolidados, uma vez que
eles já vêm sendo trabalhados desde os ciclos anteriores, como o conceito de número racional.
Outros serão iniciados como noções/idéias que vão se completar e consolidar no ensino
médio, como é o caso do conceito de número irracional.

Os procedimentos por sua vez estão direcionados à consecução de uma meta e
desempenham um papel importante pois grande parte do que se aprende em Matemática
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são conteúdos relacionados a procedimentos. Os procedimentos não devem ser encarados
apenas como aproximação metodológica para aquisição de um dado conceito, mas como
conteúdos que possibilitem o desenvolvimento de capacidades relacionadas com o saber
fazer, aplicáveis a distintas situações. Esse �saber fazer� implica construir as estratégias e
os procedimentos, compreendendo os conceitos e processos neles envolvidos. Nesse
sentido, os procedimentos não são esquecidos tão facilmente. Exemplos de procedimentos:
resolução de uma equação, traçar a mediatriz de um segmento com régua e compasso,
cálculo de porcentagens etc.

As atitudes envolvem o componente afetivo � predisposição, interesse, motivação
� que é fundamental no processo de ensino e aprendizagem. As atitudes têm a mesma
importância que os conceitos e procedimentos, pois, de certa forma, funcionam como
condições para que eles se desenvolvam. Exemplos de atitudes: perseverança na busca de
soluções e valorização do trabalho coletivo, colaborando na interpretação de situações-
problema, na elaboração de estratégias de resolução e na sua validação.

Os conteúdos selecionados aparecem organizados em blocos, que serão apresentados
a seguir.

Números e Operações

Ao longo do ensino fundamental o conhecimento sobre os números é construído e
assimilado pelo aluno num processo em que tais números aparecem como instrumento
eficaz para resolver determinados problemas, e também como objeto de estudo em si
mesmos, considerando-se, nesta dimensão, suas propriedades, suas inter-relações e o modo
como historicamente foram constituídos.

Nesse processo, o aluno perceberá a existência de diversos tipos de números (números
naturais, negativos, racionais e irracionais) bem como de seus diferentes significados, à
medida que deparar com situações-problema envolvendo operações ou medidas de
grandezas, como também ao estudar algumas das questões que compõem a história do
desenvolvimento do conhecimento matemático.

Com relação às operações, o trabalho a ser realizado se concentrará na compreensão
dos diferentes significados de cada uma delas, nas relações existentes entre elas e no estudo
do cálculo, contemplando diferentes tipos � exato e aproximado, mental e escrito.

Embora nas séries iniciais já se possa desenvolver alguns aspectos da álgebra, é
especialmente nas séries finais do ensino fundamental que as atividades algébricas serão
ampliadas. Pela exploração de situações-problema, o aluno reconhecerá diferentes funções
da Álgebra (generalizar padrões aritméticos, estabelecer relação entre duas grandezas,
modelizar, resolver problemas aritmeticamente difíceis), representará problemas por
meio de equações e inequações (diferenciando parâmetros, variáveis, incógnitas,
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tomando contato com fórmulas), compreenderá a �sintaxe� (regras para resolução) de uma
equação.

Esse encaminhamento dado a Álgebra, a partir da generalização de padrões, bem
como o estudo da variação de grandezas possibilita a exploração da noção de função nos
terceiro e quarto ciclos. Entretanto, a abordagem formal desse conceito deverá ser objeto
de estudo do ensino médio.

Espaço e Forma

Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de Matemática
no ensino fundamental, porque, por meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial de
pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de forma organizada,
o mundo em que vive.

O estudo da Geometria é um campo fértil para trabalhar com situações-problema e
é um tema pelo qual os alunos costumam se interessar naturalmente. O trabalho com
noções geométricas contribui para a aprendizagem de números e medidas, pois estimula o
aluno a observar, perceber semelhanças e diferenças, identificar regularidades etc.

O trabalho com espaço e forma pressupõe que o professor de Matemática explore
situações em que sejam necessárias algumas construções geométricas com régua e compasso,
como visualização e aplicação de propriedades das figuras, além da construção de outras
relações.

Este bloco de conteúdos contempla não apenas o estudo das formas, mas também as
noções relativas a posição, localização de figuras e deslocamentos no plano e sistemas de
coordenadas.

Deve destacar-se também nesse trabalho a importância das transformações
geométricas (isometrias, homotetias), de modo que permita o desenvolvimento de
habilidades de percepção espacial e como recurso para induzir de forma experimental a
descoberta, por exemplo, das condições para que duas figuras sejam congruentes ou
semelhantes.

Além disso, é fundamental que os estudos do espaço e forma sejam explorados a
partir de objetos do mundo físico, de obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas e
artesanato, de modo que permita ao aluno estabelecer conexões entre a Matemática e
outras áreas do conhecimento.

Grandezas e Medidas

Este bloco caracteriza-se por sua forte relevância social devido a seu caráter prático
e utilitário, e pela possibilidade de variadas conexões com outras áreas do conhecimento.
Na vida em sociedade, as grandezas e as medidas estão presentes em quase todas as
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atividades realizadas. Desse modo, desempenham papel importante no currículo, pois
mostram claramente ao aluno a utilidade do conhecimento matemático no cotidiano.

As atividades em que as noções de grandezas e medidas são exploradas proporcionam
melhor compreensão de conceitos relativos ao espaço e às formas. São contextos muito
ricos para o trabalho com os significados dos números e das operações, da idéia de
proporcionalidade e um campo fértil para uma abordagem histórica.

Neste bloco serão tratadas diferentes grandezas (comprimento, massa, tempo,
capacidade, temperatura etc.) incluindo as que são determinadas pela razão ou produto de
duas outras (velocidade, energia elétrica, densidade demográfica etc.). Será explorada a
utilização de instrumentos adequados para medi-las, iniciando também uma discussão a
respeito de algarismo duvidoso, algarismo significativo e arredondamento. Outro conteúdo
destacado neste bloco é a obtenção de algumas medidas não diretamente acessíveis, que
envolvem, por exemplo, conceitos e procedimentos da Geometria e da Física.

Além disso, os conteúdos referentes a grandezas e medidas proporcionarão contextos
para analisar a interdependência entre grandezas e expressá-la algebricamente.

Tratamento da Informação

A demanda social é que leva a destacar este tema como um bloco de conteúdo,
embora pudesse ser incorporado aos anteriores. A finalidade do destaque é evidenciar sua
importância, em função de seu uso atual na sociedade.

Integrarão este bloco estudos relativos a noções de Estatística e de probabilidade,
além dos problemas de contagem que envolvem o princípio multiplicativo. Evidentemente,
o que se pretende não é o desenvolvimento de um trabalho baseado na definição de termos
ou de fórmulas envolvendo tais assuntos.

Com relação à Estatística, a finalidade é fazer com que o aluno venha a construir
procedimentos para coletar, organizar, comunicar dados, utilizando tabelas, gráficos e
representações que aparecem freqüentemente em seu dia-a-dia. Além disso, calcular
algumas medidas estatísticas como média, mediana e moda com o objetivo de fornecer
novos elementos para interpretar dados estatísticos.

Com relação à probabilidade, a principal finalidade é a de que o aluno compreenda
que muitos dos acontecimentos do cotidiano são de natureza aleatória e que se podem
identificar possíveis resultados desses acontecimentos e até estimar o grau da possibilidade
acerca do resultado de um deles. As noções de acaso e incerteza, que se manifestam
intuitivamente, podem ser exploradas na escola, em situações em que o aluno realiza
experimentos e observa eventos (em espaços equiprováveis).

Relativamente aos problemas de contagem, o objetivo é levar o aluno a lidar com
situações que envolvam diferentes tipos de agrupamentos que possibilitem o
desenvolvimento do raciocínio combinatório e a compreensão do princípio multiplicativo
para sua aplicação no cálculo de probabilidades.



53

ORGANIZAÇÃO DE CONTEÚDOS

Uma vez selecionados os conteúdos para o ensino fundamental, eles se organizam
em ciclos e, posteriormente, em projetos que cada professor realizará ao longo de um ano
letivo.

A organização de conteúdos pressupõe, portanto, que se analisem alguns pontos:

� a variedade de conexões que podem ser estabelecidas entre os
diferentes blocos, ou seja, ao planejar suas atividades, o
professor procurará articular múltiplos aspectos dos diferentes
conteúdos, visando a possibilitar a compreensão mais ampla
que o aluno possa atingir a respeito dos princípios e métodos
básicos do corpo de conhecimentos matemáticos
(proporcionalidade, equivalência, indução, dedução etc.); além
disso, buscará estabelecer ligações entre a Matemática, as
situações cotidianas dos alunos e as outras áreas do
conhecimento;

� as possibilidades de seqüenciar os conteúdos são múltiplas e
decorrem mais das conexões que se estabelecem e dos
conhecimentos já construídos pelos alunos do que da idéia de
pré-requisito ou de uma sucessão de tópicos estabelecida a
priori. Embora existam conhecimentos que precedam outros,
a hierarquização entre eles não é tão rígida como
tradicionalmente é apresentada;

� os conteúdos organizados em função de uma conexão não

precisam ser esgotados necessariamente de uma única vez,
embora deva-se chegar a algum nível de sistematização para
que possam ser aplicados em novas situações. Alguns desses
conteúdos serão aprofundados, posteriormente em outras
conexões, ampliando dessa forma a compreensão dos conceitos
e procedimentos envolvidos;

� os níveis de aprofundamento dos conteúdos em função das
possibilidades de compreensão dos alunos, isto é, levando em
conta que um mesmo tema será explorado em diferentes
momentos da aprendizagem e que sua consolidação se dará
pelo número cada vez maior de relações estabelecidas;

� a ênfase maior ou menor que deve ser dada a cada item, ou
seja, que pontos merecem mais atenção e que pontos não são
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tão essenciais; assim, por exemplo, o estudo da representação
decimal dos números racionais é fundamental devido à
disseminação das calculadoras e de outros instrumentos que a
utilizam.

O detalhamento de conteúdos por ciclos, que será feito na seqüência deste
documento, não implica sua imediata transposição para a prática da sala de aula. É
fundamental ressaltar que, ao serem reinterpretados regionalmente (nos estados e
municípios) e localmente (nas unidades escolares), os conteúdos, além de incorporar
elementos específicos de cada realidade, serão organizados de forma articulada e integrada
ao projeto educacional de cada escola.

Avaliação em Matemática

Mudanças na definição de objetivos para o ensino fundamental, na maneira de
conceber a aprendizagem, na interpretação e na abordagem dos conteúdos matemáticos
implicam repensar sobre as finalidades da avaliação, sobre o que e como se avalia, num
trabalho que inclui uma variedade de situações de aprendizagem, como a resolução de
problemas, o uso de recursos tecnológicos, entre outros.

Nesse sentido, é preciso repensar certas idéias que predominam sobre o significado
da avaliação em Matemática, ou seja, as que concebem como prioritário avaliar apenas se
os alunos memorizam as regras e esquemas, não verificando a compreensão dos conceitos,
o desenvolvimento de atitudes e procedimentos e a criatividade nas soluções, que, por sua
vez, se refletem nas possibilidades de enfrentar situações-problema e resolvê-las. Outra
idéia dominante é a que atribui exclusivamente ao desempenho do aluno as causas das
dificuldades nas avaliações.

Na atual perspectiva de um currículo de Matemática para o ensino fundamental,
novas funções são indicadas à avaliação, na qual se destacam uma dimensão social e uma
dimensão pedagógica.

No primeiro caso, atribui-se à avaliação a função de fornecer aos estudantes
informações sobre o desenvolvimento das capacidades e competências que são exigidas
socialmente, bem como auxiliar os professores a identificar quais objetivos foram atingidos,
com vistas a reconhecer a capacidade matemática dos alunos, para que possam inserir-se
no mercado de trabalho e participar da vida sociocultural.

No segundo caso, cabe à avaliação fornecer aos professores as informações sobre
como está ocorrendo a aprendizagem: os conhecimentos adquiridos, os raciocínios
desenvolvidos, as crenças, hábitos e valores incorporados, o domínio de certas estratégias,
para que ele possa propor revisões e reelaborações de conceitos e procedimentos ainda
parcialmente consolidados.

Assim, é fundamental que os resultados expressos pelos instrumentos de avaliação,
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sejam eles provas, trabalhos, registros das atitudes dos alunos, forneçam ao professor
informações sobre as competências de cada aluno em resolver problemas, em utilizar a
linguagem matemática adequadamente para comunicar suas idéias, em desenvolver
raciocínios e análises e em integrar todos esses aspectos no seu conhecimento matemático.

As formas de avaliação devem contemplar também as explicações, justificativas e
argumentações orais, uma vez que estas revelam aspectos do raciocínio que muitas vezes
não ficam evidentes nas avaliações escritas.

Se os conteúdos estão dimensionados em conceitos, procedimentos e atitudes, cada
uma dessas dimensões pode ser avaliada por meio de diferentes estratégias. A avaliação de
conceitos acontece por meio de atividades voltadas à compreensão de definições, ao
estabelecimento de relações, ao reconhecimento de hierarquias, ao estabelecimento de
critérios para fazer classificações e também à resolução de situações de aplicação envolvendo
conceitos. A avaliação de procedimentos implica reconhecer como eles são construídos e
utilizados. A avaliação de atitudes pode ser feita por meio da observação do professor e
pela realização de auto-avaliações.

O grau de complexidade a ser avaliado é definido por critérios traduzidos em
afirmações que precisem o tipo de aprendizagem desejados. Por exemplo, numa situação
de aprendizagem em que se avalia a capacidade de resolver problemas abertos, os critérios
relevantes podem ser o planejamento correto da situação, a originalidade na resolução e a
variedade de estratégias utilizadas.

É fundamental que na seleção desses critérios se contemple uma visão de Matemática
como uma construção significativa, se reconheçam para cada conteúdo as possibilidades
de conexões, se fomente um conhecimento flexível com várias possibilidades de
aplicações, se inclua a valorização do progresso do aluno, tomando ele próprio como o
referencial de análise, e não exclusivamente sua posição em relação à média de seu grupo
classe.

Nesse sentido, a observação do trabalho individual do aluno permite a análise de
erros. Na aprendizagem escolar o erro é inevitável e, muitas vezes, pode ser interpretado
como um caminho para buscar o acerto. Quando o aluno ainda não sabe como acertar, faz
tentativas, à sua maneira, construindo uma lógica própria para encontrar a solução. Ao
procurar identificar, mediante a observação e o diálogo, como o aluno está pensando, o
professor obtém as pistas do que ele não está compreendendo e pode planejar a intervenção
adequada para auxiliar o aluno a refazer o caminho.

Na tentativa de mudar os rumos do que habitualmente acontece nas avaliações em
Matemática, alguns professores têm procurado elaborar instrumentos para registrar
observações sobre os alunos. Um exemplo são as fichas para o mapeamento do
desenvolvimento de atitudes, que incluem questões como: Procura resolver problemas
por seus próprios meios? Faz perguntas? Usa estratégias criativas ou apenas as
convencionais? Justifica as respostas obtidas? Comunica suas respostas com clareza? Participa
dos trabalhos em grupo? Ajuda os outros na resolução de problemas? Contesta pontos que
não compreende ou com os quais não concorda? Ao levantar indícios sobre o desempenho
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dos alunos, o professor deve ter claro o que pretende obter e que uso fará desses indícios.

Embora a avaliação esteja intimamente relacionada aos objetivos visados, estes nem
sempre se realizam plenamente para todos os alunos. Por isso, constroem-se critérios de
avaliação com a função de indicarem as expectativas de aprendizagem possíveis de serem
desenvolvidas pelos alunos ao final de cada ciclo, com respeito às capacidades indicadas. A
determinação desses critérios deve ser flexível e levar em conta a progressão de desempenho
de cada aluno, as características particulares da classe em que o aluno se encontra e as
condições em que o processo de ensino e aprendizagem se concretiza.

Síntese dos princípios norteadores
Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Matemática no ensino

fundamental estão pautados por princípios decorrentes de estudos, pesquisas, práticas e
debates desenvolvidos nos últimos anos, cujo objetivo principal é o de adequar o trabalho
escolar a uma nova realidade, marcada pela crescente presença dessa área do conhecimento
em diversos campos da atividade humana. São eles:

� a Matemática é importante na medida em que a sociedade
necessita e se utiliza, cada vez mais, de conhecimentos
científicos e recursos tecnológicos, que por sua vez são
essenciais para a inserção das pessoas como cidadãos no mundo
do trabalho, da cultura e das relações sociais;

� a Matemática pode e deve estar ao alcance de todos e a garantia
de sua aprendizagem deve ser meta prioritária do trabalho
docente;

� a atividade matemática escolar não é �olhar para coisas prontas
e definitivas�, mas a construção e a apropriação de um
conhecimento pelo aluno, que se servirá dele para compreender
e transformar sua realidade;

� o ensino de Matemática deve garantir o desenvolvimento de
capacidades como: observação, estabelecimento de relações,
comunicação (diferentes linguagens), argumentação e validação
de processos e o estímulo às formas de raciocínio como intuição,
indução, dedução, analogia, estimativa;

� o ensino-aprendizagem de Matemática tem como ponto de
partida a resolução de problemas;

� no ensino da Matemática, destacam-se dois aspectos básicos:
um consiste em relacionar observações do mundo real com
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representações (esquemas, tabelas, figuras, escritas numéricas);
outro consiste em relacionar essas representações com
princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo, a
comunicação tem grande importância e deve ser estimulada,
levando-se o aluno a �falar� e a �escrever� sobre Matemática,
a trabalhar com representações gráficas, desenhos, construções,
a aprender como organizar e tratar dados;

� a aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão,
isto é, à atribuição e apreensão de significado; apreender o
significado de um objeto ou acontecimento pressupõe
identificar suas relações com outros objetos e acontecimentos.
Assim, o tratamento dos conteúdos em compartimentos
estanques e numa rígida sucessão linear deve dar lugar a uma
abordagem em que as conexões sejam favorecidas e destacadas.
O significado da Matemática para o aluno resulta das conexões
que ele estabelece entre ela e as demais áreas, entre ela e os
Temas Transversais, entre ela e o cotidiano e das conexões
que ele estabelece entre os diferentes temas matemáticos;

� a seleção e organização de conteúdos deve levar em conta sua
relevância social e sua contribuição para o desenvolvimento
intelectual do aluno e não deve ter como critério apenas a lógica
interna da Matemática;

� o conhecimento matemático é historicamente construído e,
portanto, está em permanente evolução. Assim, o ensino de
Matemática precisa incorporar essa perspectiva, possibilitando
ao aluno reconhecer as contribuições que ela oferece para
compreender as informações e posicionar-se criticamente
diante delas;

� recursos didáticos como livros, vídeos, televisão, rádio,
calculadoras, computadores, jogos e outros materiais têm um
papel importante no processo de ensino e aprendizagem.
Contudo, eles precisam estar integrados a situações que levem
ao exercício da análise e da reflexão;

� a avaliação é parte do processo de ensino e aprendizagem. Ela
incide sobre uma grande variedade de aspectos relativos ao
desempenho dos alunos, como aquisição de conceitos, domínio
de procedimentos e desenvolvimento de atitudes. Mas também
devem ser avaliados aspectos como seleção e dimensionamento
dos conteúdos, práticas pedagógicas, condições em que se
processam o trabalho escolar e as próprias formas de avaliação.
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TERCEIRO CICLO

Ensino e aprendizagem de Matemática
no terceiro ciclo

A caracterização do aluno de terceiro ciclo não é algo que possa ser feito de maneira
simplificada. Nessa etapa da escolaridade convivem alunos de 11 e 12 anos, com
características muitas vezes ainda bastante infantis, e alunos mais velhos, que já passaram
por uma ou várias experiências de reprovação ou de interrupção dos estudos, sendo que,
dentre estes, muitos já trabalham e assumem responsabilidades perante a família.

Principalmente no caso dos adolescentes, as significativas mudanças que interferem
em seu desenvolvimento físico, emocional e psicológico repercutem fortemente no
comportamento e trazem preocupações relacionadas ao futuro profissional, à vida afetiva,
à sexualidade e à necessidade de liberdade.

Junto a certa instabilidade, medo e insegurança, que caracterizam as reações dos
adolescentes diante das situações diversas, intensifica-se a capacidade para questionar,
acirra-se a crítica, às vezes pouco fundamentada, que faz com que coloquem em dúvida a
importância de certos valores, atitudes e comportamentos e, inclusive, a necessidade de
certas aprendizagens.

Na escola tal comportamento costuma ser interpretado como falta de respeito, gerando
conflitos no relacionamento entre professores e os alunos. Também é comum certa
decepção, por parte dos professores, que esperam, de alunos desse ciclo, mais autonomia,
maior capacidade de organização e maturidade.

Acentuando esse descompasso, a passagem para o terceiro ciclo marca o início da
convivência do aluno com uma organização escolar com a qual não está habituado, horário
compartilhado por diferentes matérias e diferentes professores, níveis de exigências
distintos, posições variadas quanto à conduta em sala de aula e à organização do trabalho
escolar, diferentes concepções quanto à relação professor-aluno.

A despeito da grande instabilidade que caracteriza a adolescência, a mudança de
ciclo traz ainda, para os alunos, um aumento crescente de pressões e exigências.

Também em termos da organização curricular, há uma grande ruptura nesse ciclo
em relação ao que vinha sendo desenvolvido anteriormente, pois os conhecimentos passam
a se dividir em disciplinas distintas umas das outras, abordadas de forma isolada.

No caso da Matemática, há uma forte tendência em fazer do primeiro ano deste
ciclo um ano de revisão dos conteúdos estudados em anos anteriores. De modo geral, os
professores avaliam que os alunos vêm do ciclo anterior com um domínio de conhecimentos
muito aquém do desejável e acreditam que, para resolver o problema, é necessário fazer
uma retomada dos conteúdos.
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No entanto, essa retomada é desenvolvida de forma bastante esquemática, sem uma
análise de como esses conteúdos foram trabalhados no ciclo anterior e em que nível de
aprofundamento foram tratados. Assim, a revisão infindável de tópicos causa grande
desinteresse aos alunos e, ao final, fica a sensação de que a série inicial do terceiro ciclo é
uma série �desperdiçada�.

O estudo repetitivo da maioria dos conteúdos, paradoxalmente, contribui para o
fracasso escolar comprovado pelos elevados índices de retenção que aparecem no primeiro
ano desse ciclo.

No ano seguinte, alguns conteúdos novos são explorados, o que garante, de certo
modo, maior interesse por parte dos alunos. Porém, diferentemente do trabalho realizado
nos ciclos anteriores, o vínculo da Matemática com as situações do cotidiano, a possibilidade
de levantar hipóteses, de arriscar-se na busca de resultados sem a tutela do professor, vão
ficando cada vez mais distantes.

A Matemática começa, desse modo, a se configurar para os alunos como algo que
foge à sua possibilidade de compreensão, que é de pouca utilidade prática, gerando
representações e sentimentos que vão se concretizar muitas vezes no divórcio entre aluno
e conhecimento matemático.

Se por um lado, nessa fase do desenvolvimento dos alunos, acentuam-se de modo
geral as atitudes de insegurança, por outro lado, ampliam-se as capacidades para estabelecer
inferências e conexões lógicas, para tomar algumas decisões, para abstrair significados e
idéias de maior complexidade, para argumentar expressando idéias e pontos de vista com
mais clareza. Outro aspecto que se evidencia é a maior possibilidade de compreender e
utilizar recursos tecnológicos.

Num quadro complexo como esse é necessário refletir sobre o que é possível fazer
para minimizar os problemas que caracterizam a passagem dos alunos para o terceiro ciclo.

Dentre os aspectos a serem considerados para reverter esse quadro, destaca-se a
importância de levar efetivamente em conta que os alunos chegam ao terceiro ciclo com
uma bagagem razoável de conhecimentos matemáticos e que é fundamental dar
continuidade ao processo de consolidação desses conhecimentos. No entanto, ocorre muitas
vezes que esses alunos não conseguem exprimir suas idéias usando adequadamente a
linguagem matemática; isso não significa que não tenham construído nenhum tipo de
conceito ou desenvolvido procedimentos. Por isso, é fundamental diagnosticar o domínio
que cada aluno tem sobre os diferentes conteúdos que serão explorados e identificar quais
são suas possibilidades e dificuldades diante da aprendizagem desses conteúdos.

Outro aspecto importante que o professor precisa levar em conta consiste em canalizar
para a aprendizagem toda a ebulição desse espírito questionador, que estimula os alunos a
buscar explicações e finalidades para as coisas, discutindo questões relativas à utilidade da
Matemática, como ela foi construída, como pode contribuir para a solução tanto de problemas
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do cotidiano como de problemas ligados à investigação científica. Desse modo, o aluno
pode identificar os conhecimentos matemáticos como meios que o auxiliam a compreender
e atuar no mundo.

Assim, é fundamental que os alunos ampliem os significados que possuem acerca
dos números e das operações, busquem relações existentes entre eles, aprimorem a
capacidade de análise e de tomada de decisões, que começam a se manifestar. Também é
necessário explorar o potencial crescente de abstração, fazendo com que os alunos
descubram regularidades e propriedades numéricas, geométricas e métricas. Com isso criam-
se condições para que o aluno perceba que a atividade matemática estimula o interesse, a
curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver
problemas.

É importante destacar que as situações de aprendizagem precisam estar centradas
na construção de significados, na elaboração de estratégias e na resolução de problemas,
em que o aluno desenvolve processos importantes como intuição, analogia, indução e
dedução, e não atividades voltadas para a memorização, desprovidas de compreensão ou
de um trabalho que privilegie uma formalização precoce dos conceitos.

O estímulo à capacidade de ouvir, discutir, escrever, ler idéias matemáticas, interpretar
significados, pensar de forma criativa, desenvolver o pensamento indutivo/dedutivo, é o
caminho que vai possibilitar a ampliação da capacidade para abstrair elementos comuns a
várias situações, para fazer conjecturas, generalizações e deduções simples como também
para o aprimoramento das representações, ao mesmo tempo que permitirá aos alunos irem
se conscientizando da importância de comunicar suas idéias com concisão.

Também a aprendizagem de certas atitudes é fundamental para que os alunos possam
se concentrar em aprendizagens reflexivas. É preciso ajudá-los a se adaptarem a novas
situações de aprendizagem, já que eles não têm muita flexibilidade para isso. É preciso
ajudá-los a aceitar as diversas soluções dos colegas, pois nessa fase costumam ser reticentes
a admitir soluções diferentes das suas, quando não as compreendem plenamente. É
necessário, portanto, ajudá-los a compreender a lógica de outras soluções.

Neste ciclo, é preciso desenvolver o trabalho matemático ancorado em relações de
confiança entre o aluno e o professor e entre os próprios alunos, fazendo com que a
aprendizagem seja vivenciada como uma experiência progressiva, interessante e formativa,
apoiada na ação, na descoberta, na reflexão, na comunicação. É preciso ainda que essa
aprendizagem esteja conectada à realidade, tanto para extrair dela as situações-problema
para desenvolver os conteúdos como para voltar a ela para aplicar os conhecimentos
construídos.

Assim, o professor deve organizar seu trabalho de modo que os alunos desenvolvam
a própria capacidade para construir conhecimentos matemáticos e interagir de forma
cooperativa com seus pares, na busca de soluções para problemas, respeitando o modo de
pensar dos colegas e aprendendo com eles.
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Objetivos de Matemática para o terceiro ciclo

Neste ciclo, o ensino de Matemática deve visar ao desenvolvimento:

� Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações
de aprendizagem que levem o aluno a:

* ampliar e construir novos significados para os números �
naturais, inteiros e racionais � a partir de sua utilização no
contexto social e da análise de alguns problemas históricos
que motivaram sua construção;

* resolver situações-problema envolvendo números naturais,
inteiros, racionais e a partir delas ampliar e construir novos
significados da adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação;

* identificar, interpretar e utilizar diferentes representações
dos números naturais, racionais e inteiros, indicadas por
diferentes notações, vinculando-as aos contextos
matemáticos e não-matemáticos;

* selecionar e utilizar procedimentos de cálculo (exato ou
aproximado, mental ou escrito) em função da situação-
problema proposta.

� Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações
de aprendizagem que levem o aluno a:

* reconhecer que representações algébricas permitem
expressar generalizações sobre propriedades das operações
aritméticas, traduzir situações-problema e favorecer as
possíveis soluções;

 * traduzir informações contidas em tabelas e gráficos em
linguagem algébrica e vice-versa, generalizando
regularidades e identificar os significados das letras;

* utilizar os conhecimentos sobre as operações numéricas e
suas propriedades para construir estratégias de cálculo
algébrico.

� Do pensamento geométrico, por meio da exploração de

situações de aprendizagem que levem o aluno a:

* resolver situações-problema de localização e deslocamento
de pontos no espaço, reconhecendo nas noções de direção
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e sentido, de ângulo, de paralelismo e de perpendicularismo
elementos fundamentais para a constituição de sistemas de
coordenadas cartesianas;

* estabelecer relações entre figuras espaciais e suas
representações planas, envolvendo a observação das figuras
sob diferentes pontos de vista, construindo e interpretando
suas representações;

* resolver situações-problema que envolvam figuras
geométricas planas, utilizando procedimentos de
decomposição e composição, transformação, ampliação e
redução.

� Da competência métrica, por meio da exploração de situações

de aprendizagem que levem o aluno a:

* ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de
diferentes grandezas, a partir de sua utilização no contexto
social e da análise de alguns dos problemas históricos que
motivaram sua construção;

* resolver problemas que envolvam diferentes grandezas,
selecionando unidades de medida e instrumentos
adequados à precisão requerida.

� Do raciocínio que envolva a proporcionalidade, por meio da
exploração de situações de aprendizagem que levem o aluno
a:

* observar a variação entre grandezas, estabelecendo relação
entre elas e construir estratégias de solução para resolver
situações que envolvam a proporcionalidade.

� Do raciocínio combinatório, estatístico e probabilístico, por

meio da exploração de situações de aprendizagem que levem
o aluno a:

* coletar, organizar e analisar informações, construir e
interpretar tabelas e gráficos, formular argumentos
convincentes, tendo por base a análise de dados organizados
em representações matemáticas diversas;

* resolver situações-problema que envolvam o raciocínio
combinatório e a determinação da probabilidade de sucesso
de um determinado evento por meio de uma razão.
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Conteúdos propostos para o ensino de
Matemática no terceiro ciclo

Para o estudo dos conteúdos apresentados no bloco Números e Operações é
fundamental a proposição de situações-problema que possibilitem o desenvolvimento do
sentido numérico e os significados das operações.

Com relação aos números naturais, muitas vezes se considera que o trabalho com
eles se encerra no final do segundo ciclo; no entanto, é fundamental que o aluno continue
a explorá-los em situações de contagem, de ordenação, de codificação em que tenha
oportunidade de realizar a leitura e escrita de números �grandes� e desenvolver uma
compreensão mais consistente das regras que caracterizam o sistema de numeração que
utiliza. É pouco provável que ele tenha desenvolvido plenamente essas noções, tendo em
vista a complexidade dos conteúdos, como saber quantos agrupamentos de centena são
necessários para construir uma dezena de milhar � relações de inclusão. Também os estudos
relacionados ao desenvolvimento histórico dos números podem fornecer excelentes
contextos para evidenciar as regras desse sistema e a necessidade da construção de números,
que não os naturais.

Conceitos como os de �múltiplo� e �divisor� de um número natural ou o conceito
de �número primo� podem ser abordados neste ciclo como uma ampliação do campo
multiplicativo, que já vinha sendo construído nos ciclos anteriores, e não como assunto
novo, desvinculado dos demais. Além disso, é importante que tal trabalho não se resuma à
apresentação de diferentes técnicas ou de dispositivos práticos que permitem ao aluno
encontrar, mecanicamente, o mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum sem
compreender as situações-problema que esses conceitos permitem resolver.

Os números inteiros podem surgir como uma ampliação do campo aditivo, pela análise
de diferentes situações em que esses números estejam presentes. Eles podem representar
diferença, �falta�, orientação e posições relativas. As primeiras abordagens dos inteiros
podem apoiar-se nas idéias intuitivas que os alunos já têm sobre esses números por
vivenciarem situações de perdas e ganhos num jogo, débitos e créditos bancários ou outras
situações.

O estudo desses números não poderá, no entanto, restringir-se apenas a esses aspectos
mas incorporar situações que permitam a compreensão das regras do cálculo com os
inteiros pela observação de regularidades e aplicação das propriedades das operações com
os naturais.

O estudo dos números racionais, nas suas representações fracionária e decimal,
merecem especial atenção no terceiro ciclo, partindo da exploração de seus significados,
tais como: a relação parte/todo, quociente, razão e operador.

A resolução de situações-problema com números naturais, racionais e inteiros permite,
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neste ciclo, a ampliação do sentido operacional, que se desenvolve simultaneamente à
compreensão dos significados dos números.

A esse respeito convém salientar que a resolução de situações-problema com
diferentes tipos de números é pouco trabalhada neste ciclo (e menos ainda no quarto ciclo),
não possibilitando aos alunos ampliar ou construir novos significados, seja para a adição/
subtração, multiplicação/divisão ou para a potenciação/radiciação.

O fato de que muitas situações da vida cotidiana funcionam de acordo com leis de
proporcionalidade evidencia que o desenvolvimento do raciocínio proporcional é útil na
interpretação de fenômenos do mundo real. Assim, é desejável explorar no terceiro ciclo
problemas que levem os alunos a fazer predições por meio de questões que envolvam
aspectos qualitativos e quantitativos (O número encontrado deveria ser maior ou menor?
Quanto maior? Essa resposta faz sentido?). Para resolver esses problemas os alunos poderão
construir procedimentos não-convencionais, deixando para o quarto ciclo o estudo dos
procedimentos convencionais.

Neste ciclo, os alunos devem ser estimulados a aperfeiçoar seus procedimentos de
cálculo aritmético, seja ele exato ou aproximado, mental ou escrito, desenvolvido a partir
de procedimentos não-convencionais ou convencionais, com ou sem uso de calculadoras.
Certamente, eles ainda não têm domínio total de algumas técnicas operatórias, como da
multiplicação e da divisão envolvendo números naturais, compostos de várias ordens, ou
aquelas com números decimais, e isso precisa ser trabalhado sistematicamente. O importante
é superar a mera memorização de regras e de algoritmos (�divide pelo de baixo e multiplica
pelo de cima�, �inverte a segunda e multiplica�) e os procedimentos mecânicos que limitam,
de forma desastrosa, o ensino tradicional do cálculo.

Com relação aos recursos de que o professor pode lançar mão no terceiro ciclo, a
calculadora, apesar das controvérsias que tem provocado, tem sido enfaticamente
recomendada pela maioria dos pesquisadores e mesmo pelos professores do ensino
fundamental. Dentre as várias razões para seu uso, ressalta-se a possibilidade de explorar
problemas com números freqüentes nas situações cotidianas e que demandam cálculos
mais complexos, como: os fatores utilizados na conversão de moedas, os índices com quatro
casas decimais (utilizados na correção da poupança), dos descontos como 0,25% etc.

Geralmente a escola se afasta desses dados reais e mesmo dos problemas aos quais
eles estão associados com a intenção de facilitar os cálculos, quando ela deveria promover
a aproximação da atividade matemática com a realidade em que se encontram esses
problemas.

O uso de símbolos e da linguagem matemática para representar números pode ser
estudado do ponto de vista histórico e também do ponto de vista prático. Neste ciclo, os
alunos têm boas condições para perceber que os números têm múltiplas representações e
compreender melhor as relações entre representações fracionárias e decimais, frações
equivalentes, escritas percentuais e até a notação científica.
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No decorrer do trabalho com os números, é fundamental estudar algumas relações
funcionais pela exploração de padrões em seqüências numéricas que levem os alunos a
fazer algumas generalizações e compreender, por um processo de aproximações sucessivas,
a natureza das representações algébricas. A construção dessas generalizações e de suas
respectivas representações permite a exploração das primeiras noções de álgebra.

Devido à complexidade que caracteriza os conceitos e procedimentos algébricos
não é desejável que no terceiro ciclo se desenvolva um trabalho visando ao aprofundamento
das operações com as expressões algébricas e as equações. É suficiente nesse ciclo que os
alunos compreendam a noção de variável e reconheçam a expressão algébrica como uma
forma de traduzir a relação existente entre a variação de duas grandezas. É provável que ao
explorar situações-problema que envolvam variação de grandezas o aluno depare com
equações, o que possibilita interpretar a letra como incógnita. Nesse caso, o que se
recomenda é que os alunos sejam estimulados a construir procedimentos diversos para
resolvê-las, deixando as técnicas convencionais para um estudo mais detalhado no quarto
ciclo.

Neste ciclo, os alunos reorganizam e ampliam os conhecimentos sobre Espaço e
Forma abordados no ciclo anterior, trabalhando com problemas mais complexos de
localização no espaço e com as formas nele presentes. Assim é importante enfatizar as
noções de direção e sentido, de ângulo, de paralelismo e de perpendicularismo, as
classificações das figuras geométricas (quanto à planicidade, quanto à dimensionalidade),
as relações entre figuras espaciais e suas representações planas, a exploração das figuras
geométricas planas, pela sua decomposição e composição, transformação (reflexão, translação
e rotação), ampliação e redução.

A partir de contextos que envolvam a leitura de guias, plantas e mapas pode-se
propor um trabalho para que os alunos localizem pontos, interpretem deslocamentos no
plano e desenvolvam a noção de coordenadas cartesianas, percebendo que estas constituem
um modo organizado e convencionado, ou seja, um sistema de referência para representar
objetos matemáticos como ponto, reta e curvas. Também é interessante que os alunos
percebam a analogia entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas geográficas.

Ainda neste ciclo, as atividades geométricas centram-se em procedimentos de
observação, representações e construções de figuras, bem como o manuseio de instrumentos
de medidas que permitam aos alunos fazer conjecturas sobre algumas propriedades dessas
figuras. Desse modo, o estudo do espaço e das formas privilegiará a observação e a
compreensão de relações e a utilização das noções geométricas para resolver problemas,
em detrimento da simples memorização de fatos e de um vocabulário específico. Porém,
isso não significa que não se deva ter preocupação em levar os alunos a fazer uso de um
vocabulário mais preciso.

Outro aspecto que merece atenção neste ciclo é o ensino de procedimentos de
construção com régua e compasso e o uso de outros instrumentos, como esquadro,
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transferidor, estabelecendo-se a relação entre tais procedimentos e as propriedades
geométricas que neles estão presentes.

É importante que essas atividades sejam conduzidas, de forma que mantenha ligações
estreitas com o estudo de outros conteúdos, em particular com as atividades numéricas,
métricas e com a noção de proporcionalidade.

Com relação ao bloco Grandezas e Medidas destaca-se a importância em proporcionar
aos alunos experiências que permitam ampliar sua compreensão sobre o processo de medição
e perceber que as medidas são úteis para descrever e comparar fenômenos. O estudo de
diferentes grandezas, de sua utilização no contexto social e de problemas históricos ligados
a elas geralmente desperta o interesse dos alunos.

A exploração de medidas relativas a comprimento, massa, capacidade, superfície,
tempo, temperatura, iniciada nos ciclos anteriores, é ampliada, incorporando-se o estudo
das medidas de ângulo, de volume e de algumas unidades da informática como quilobytes,
megabytes, que se estão tornando usuais em determinados contextos. O trabalho com
medidas deve centrar-se fortemente na análise de situações práticas que levem o aluno a
aprimorar o sentido real das medidas.

Por meio de situações-problema, extraídas dos contextos práticos em que essas
grandezas se encontram � como na arquitetura, nas artes, nos esportes, na culinária, nas
atividades comerciais e na leitura de mapas, plantas e croquis � evidenciam-se para os
alunos as aplicações práticas da Matemática e a necessidade de contar com unidades
padronizadas e com sistemas comuns de medida e também a necessidade de encontrar
estimativas plausíveis.

A natureza aproximada das medidas constitui um aspecto numérico que merece
atenção especial. Além de orientar os alunos para que desenvolvam estratégias de estimativa
e aprendam a julgar o grau de exatidão necessário para uma situação particular, é importante
ensiná-los a utilizar adequadamente instrumentos como balanças, relógios, escalímetro,
transferidor, esquadro, trenas, cronômetros e a selecionar os instrumentos e as unidades de
medida adequadas à exatidão desejada.

Além de fornecer os contextos práticos para a realização da atividade matemática é
importante pensar nas Grandezas e Medidas como um bloco que possibilita férteis
articulações com os outros blocos de conteúdos, uma vez que seu estudo está fortemente
conectado com o estudo da Geometria e com os diferentes tipos de números.

Assim, neste ciclo, o trabalho com medidas buscará privilegiar as atividades de
resolução de problemas e a prática de estimativas em lugar da memorização sem
compreensão de fórmulas e de conversões entre diferentes unidades de medidas, muitas
vezes pouco usuais.

Quanto ao bloco Tratamento da Informação, se nos ciclos anteriores os alunos
começaram a explorar idéias básicas de estatística � aprendendo a coletar e organizar
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dados em tabelas e gráficos, a estabelecer relações entre acontecimentos, a fazer algumas
previsões, a observar a freqüência de ocorrência de um acontecimento � neste ciclo é
importante fazer com que ampliem essas noções, aprendendo também a formular questões
pertinentes para um conjunto de informações, a elaborar algumas conjecturas e comunicar
informações de modo convincente, a interpretar diagramas e fluxogramas.

No decorrer desse trabalho é possível iniciar o estudo das medidas estatísticas, como
a média aritmética que possibilitará uma interpretação mais aperfeiçoada dos dados.

É recomendável que seja privilegiada uma abordagem dos conteúdos que evidencie
a função dos elementos estatísticos � apresentação global da informação, leitura rápida,
destaque dos aspectos relevantes � e que mostre a importância dos procedimentos
associados a eles para descrever, analisar, avaliar e tomar decisões.

Neste ciclo, também amplia-se a exploração das possibilidades de quantificar o
incerto. Com as noções elementares de probabilidade os alunos aprenderão a determinar
as chances de ocorrência de alguns eventos (moedas, dados, cartas). Assim, poderão ir se
familiarizando com o modo como a Matemática é usada para fazer previsões e perceber a
importância da probabilidade na vida cotidiana.

Os conteúdos que constituem o bloco Tratamento da Informação propiciam
estabelecer ligações entre a Matemática e os conteúdos de outras áreas e com os Temas
Transversais, à medida que o aluno os perceba como instrumentos essenciais para a
constituição de uma atitude crítica diante de questões sociais, políticas, culturais, científicas
da atualidade.

No terceiro ciclo é importante que os alunos sejam estimulados a construir e analisar
diferentes processo de resolução de situações-problema e compará-los. Ao desenvolver a
capacidade de buscar soluções favorece a que o aluno passe a reconhecer a necessidade de
construir argumentos plausíveis.

A argumentação está fortemente vinculada à capacidade de justificar uma afirmação
e, para tanto, é importante produzir alguma explicação, bem como justificá-la.

Assim, um argumento será aceito se for pertinente, ou seja, se ele estiver sustentado
por conteúdos matemáticos e se for possível responder aos contra-argumentos ou réplicas
que lhe forem impostos.

Uma argumentação não é, contudo, uma demonstração. A argumentação é mais
caracterizada por sua pertinência e visa ao plausível, enquanto a demonstração tem por
objetivo a prova dentro de um referencial assumido. Assim, a argumentação está mais
próxima das práticas discursivas espontâneas e é regida mais pelas leis de coerência da
língua materna do que pelas leis da lógica formal que, por sua vez, sustenta a demonstração.

Se por um lado a prática da argumentação tem como contexto natural o plano das
discussões, na qual se podem defender diferentes pontos de vista, por outro ela também
pode ser um caminho que conduz à demonstração.
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Assim, é desejável que no terceiro ciclo se trabalhe para desenvolver a argumentação,
de modo que os alunos não se satisfaçam apenas com a produção de respostas a afirmações,
mas assumam a atitude de sempre tentar justificá-las. Tendo por base esse trabalho, pode-
se avançar no quarto ciclo para que o aluno reconheça a importância das demonstrações em
Matemática, compreendendo provas de alguns teoremas.

CONCEITOS E PROCEDIMENTOS

Números e Operações

� Reconhecimento dos significados dos números naturais em
diferentes contextos e estabelecimento de relações entre
números naturais, tais como �ser múltiplo de�, �ser divisor de�.

� Compreensão do sistema de numeração decimal, identificando

o conjunto de regras e símbolos que o caracterizam e extensão
das regras desse sistema para leitura, escrita e representação
dos números racionais na forma decimal.

� Reconhecimento de números inteiros em diferentes contextos
� cotidianos e históricos � e exploração de situações-problema
em que indicam falta, diferença, orientação (origem) e
deslocamento entre dois pontos.

� Reconhecimento de números racionais em diferentes contextos
� cotidianos e históricos � e exploração de situações-problema
em que indicam relação parte/todo, quociente, razão ou
funcionam como operador.

� Localização na reta numérica de números racionais e
reconhecimento de que estes podem ser expressos na forma
fracionária e decimal, estabelecendo relações entre essas
representações.

� Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-
problema, compreendendo diferentes significados das
operações, envolvendo números naturais, inteiros e racionais,
reconhecendo que diferentes situações-problema podem ser
resolvidas por uma única operação e que eventualmente
diferentes operações podem resolver um mesmo problema.

� Cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados)
envolvendo operações � com números naturais, inteiros e
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racionais �, por meio de estratégias variadas, com compreensão
dos processos nelas envolvidos, utilizando a calculadora para
verificar e controlar resultados.

� Compreensão da potência com expoente inteiro positivo como

produto reiterado de fatores iguais, identificando e fazendo
uso das propriedades da potenciação em situações-problema.

� Atribuição de significado à potência de expoente nulo e
negativo pela observação de regularidades e pela extensão das
propriedades das potências com expoente positivo.

� Compreensão da raiz quadrada e cúbica de um número, a partir
de problemas como a determinação do lado de um quadrado
de área conhecida ou da aresta de um cubo de volume dado.

� Cálculos aproximados de raízes quadradas por meio de

estimativas e fazendo uso de calculadoras.

� Resolução de situações-problema que envolvem a idéia de
proporcionalidade, incluindo os cálculos com porcentagens,
pelo uso de estratégias não-convencionais.

� Resolução de problemas de contagem, incluindo os que
envolvem o princípio multiplicativo, por meio de estratégias
variadas, como a construção de esquemas e tabelas.

� Utilização de representações algébricas para expressar

generalizações sobre propriedades das operações aritméticas e
regularidades observadas em algumas seqüências numéricas.

� Compreensão da noção de variável pela interdependência da
variação de grandezas.

� Construção de procedimentos para calcular o valor numérico
de expressões algébricas simples.

Espaço e Forma

� Interpretação, a partir de situações-problema (leitura de plantas,
croquis, mapas), da posição de pontos e de seus deslocamentos
no plano, pelo estudo das representações em um sistema de
coordenadas cartesianas.

� Distinção, em contextos variados, de figuras bidimensionais e
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tridimensionais, descrevendo algumas de suas características,
estabelecendo relações entre elas e utilizando nomenclatura
própria.

� Classificação de figuras tridimensionais e bidimensionais,
segundo critérios diversos, como: corpos redondos e poliedros;
poliedros regulares e não-regulares; prismas, pirâmides e outros
poliedros; círculos, polígonos e outras figuras; número de lados
dos polígonos; eixos de simetria de um polígono; paralelismo
de lados, medidas de ângulos e de lados.

� Composição e decomposição de figuras planas.

� Identificação de diferentes planificações de alguns poliedros.

� Transformação de uma figura no plano por meio de reflexões,
translações e rotações e identificação de medidas que
permanecem invariantes nessas transformações (medidas dos
lados, dos ângulos, da superfície).

� Ampliação e redução de figuras planas segundo uma razão e
identificação dos elementos que não se alteram (medidas de
ângulos) e dos que se modificam (medidas dos lados, do
perímetro e da área).

� Quantificação e estabelecimento de relações entre o número
de vértices, faces e arestas de prismas e de pirâmides, da relação
desse número com o polígono da base e identificação de
algumas propriedades, que caracterizam cada um desses
sólidos, em função desses números.

� Construção da noção de ângulo associada à idéia de mudança
de direção e pelo seu reconhecimento em figuras planas.

� Verificação de que a soma dos ângulos internos de um triângulo

é 180º.

Grandezas e Medidas

� Reconhecimento de grandezas como comprimento, massa,

capacidade, superfície, volume, ângulo, tempo, temperatura,
velocidade e identificação de unidades adequadas
(padronizadas ou não) para medi-las, fazendo uso de
terminologia própria.
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� Reconhecimento e compreensão das unidades de memória da

informática, como bytes, quilobytes, megabytes e gigabytes
em contextos apropriados, pela utilização da potenciação.

� Obtenção de medidas por meio de estimativas e aproximações
e decisão quanto a resultados razoáveis dependendo da
situação-problema.

� Utilização de instrumentos de medida, como régua,
escalímetro, transferidor, esquadro, trena, relógios,
cronômetros, balanças para fazer medições, selecionando os
instrumentos e unidades de medida adequadas à precisão que
se requerem, em função da situação-problema.

� Compreensão da noção de medida de superfície e de

equivalência de figuras planas por meio da composição e
decomposição de figuras.

� Cálculo da área de figuras planas pela decomposição e/ou
composição em figuras de áreas conhecidas, ou por meio de
estimativas.

� Indicar o volume de um recipiente em forma de paralelepípedo
retângulo pela contagem de cubos utilizados para preencher
seu interior.

� Estabelecimento de conversões entre algumas unidades de

medida mais usuais (para comprimento, massa, capacidade,
tempo) em resolução de situações-problema.

Tratamento da Informação

� Coleta, organização de dados e utilização de recursos visuais

adequados (fluxogramas, tabelas e gráficos) para sintetizá-los,
comunicá-los e permitir a elaboração de conclusões.

� Leitura e interpretação de dados expressos em tabelas e
gráficos.

� Compreensão do significado da média aritmética como um
indicador da tendência de uma pesquisa.

� Representação e contagem dos casos possíveis em situações

combinatórias.
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� Construção do espaço amostral e indicação da possibilidade de

sucesso de um evento pelo uso de uma razão.

Atitudes

� Desenvolvimento da capacidade de investigação e da
perseverança na busca de resultados, valorizando o uso de
estratégias de verificação e controle de resultados.

� Predisposição para alterar a estratégia prevista para resolver
uma situação-problema quando o resultado não for satisfatório.

� Reconhecimento que pode haver diversas formas de resolução
para uma mesma situação-problema e conhecê-las.

� Valorização e uso da linguagem matemática para expressar-se
com clareza, precisão e concisão.

� Valorização do trabalho coletivo, colaborando na interpretação
de situações-problema, na elaboração de estratégias de
resolução e na sua validação.

� Interesse pelo uso dos recursos tecnológicos, como
instrumentos que podem auxiliar na realização de alguns
trabalhos, sem anular o esforço da atividade compreensiva.

Critérios de avaliação para o terceiro ciclo

Os critérios de avaliação explicitam as expectativas de aprendizagem, considerando
objetivos e conteúdos propostos para a Matemática no terceiro ciclo, e apontam as
experiências educativas a que os alunos devem ter acesso e que são consideradas essenciais
para o seu desenvolvimento e socialização.

Nesse sentido, eles procuram refletir de forma equilibrada os diferentes tipos de
capacidades e as três dimensões dos conteúdos (conceitos, procedimentos e atitudes) de
modo que o professor possa identificar assuntos que necessitam ser retomados e organizar
novas situações que possibilitem sua efetiva aprendizagem.

Os critérios não expressam todos os conteúdos que foram trabalhados no ciclo, mas
apenas aqueles que são fundamentais para que se possa considerar que um aluno
desenvolveu as capacidades previstas de modo que possa continuar aprendendo no ciclo
seguinte, sem que seu aproveitamento seja comprometido.
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Os critérios de avaliação definidos, ainda que indiquem o tipo e o grau de
aprendizagem que se espera que os alunos tenham realizado a respeito dos diferentes
conteúdos, apresentam formulação suficientemente ampla como referência para as
adaptações necessárias em cada escola, de modo que possam se constituir em critérios
reais para a avaliação.

� Decidir sobre os procedimentos matemáticos adequados
para construir soluções num contexto de resolução de
problemas numéricos, geométricos ou métricos.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de interpretar uma
situação-problema, distinguir as informações necessárias das supérfluas, planificar a
resolução, identificar informações que necessitam ser levantadas, estimar (ou prever)
soluções possíveis, decidir sobre procedimentos de resolução a serem utilizados, investigar,
justificar, argumentar e comprovar a validade de resultados e apresentá-los de forma
organizada e clara.

� Utilizar os diferentes significados e representações dos
números naturais, inteiros, racionais e das operações
envolvendo esses números, para resolver problemas, em
contextos sociais, matemáticos ou de outras áreas do
conhecimento.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de comparar e ordenar
números naturais, inteiros e racionais; reconhecendo suas diferentes formas de expressão
como fracionária, decimal e percentual; representar na forma decimal um número racional
expresso em notação fracionária; efetuar cálculos envolvendo adição, subtração,
multiplicação, divisão e potenciação; escolher adequadamente os procedimentos de cálculo
(exato ou aproximado, mental ou escrito) em função dos contextos dos problemas, dos
números e das operações envolvidas.

� Utilizar a linguagem algébrica para representar as
generalizações inferidas a partir de padrões, tabelas e
gráficos em contextos numéricos e geométricos.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de utilizar representações
algébricas para expressar generalizações sobre propriedades das operações aritméticas e
regularidades observadas em algumas seqüências numéricas, assim como construir
procedimentos para calcular o valor numérico de expressões algébricas simples.

� Utilizar as noções de direção, sentido, ângulo, paralelismo
e perpendicularismo para representar num sistema de
coordenadas a posição e a translação de figuras no plano.
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Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de utilizar as noções
geométricas como paralelismo, perpendicularismo, ângulo, direção, sentido, para descrever
e representar a posição e o deslocamento de figuras no referencial cartesiano.

� Analisar, classificar e construir figuras geométricas
bidimensionais e tridimensionais, utilizando as noções
geométricas como ângulos, paralelismo, perpendicularismo,
estabelecendo relações e identificando propriedades.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de identificar figuras
planas (polígonos e círculo) e espaciais (prismas e pirâmides, poliedros regulares, esfera,
cilindro, cone), descrever elementos das figuras bidimensionais e tridimensionais, construir
modelos dessas figuras, interpretar e obter representações planas de figuras tridimensionais,
bem como realizar classificações utilizando-se das noções de paralelismo, de
perpendicularismo e de ângulo.

� Obter e expressar resultados de medições, utilizando as
principais unidades padronizadas de medida de
comprimento, capacidade, massa, superfície, volume,
ângulo e tempo.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de obter resultados de
diferentes medições, escolhendo e utilizando unidades de medida padronizadas,
instrumentos apropriados e expressar os resultados em função do grau de precisão desejável
e indicado pelo contexto da situação-problema.

� Construir, ler e interpretar tabelas e gráficos e escolher o
tipo de representação gráfica mais adequada para
expressar dados estatísticos.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de recolher dados e
organizá-los em tabelas e gráficos, escolhendo as representações mais apropriadas para
comunicá-los.

� Resolver problemas de contagem e indicar as
possibilidades de sucesso de um evento por meio de uma
razão.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de resolver problemas
de contagem com quantidades que possibilitem obter o número de agrupamentos, utilizando
procedimentos diversos, como a construção de diagrama de árvore, tabelas etc., sem o uso
de fórmulas. Verifica, também, se o aluno é capaz de indicar a probabilidade de sucesso de
um evento por meio de uma razão, construindo um espaço amostral em situações como o
lançamento de dados, moedas etc.



78



79

QUARTO CICLO

Ensino e aprendizagem de
Matemática no quarto ciclo

No quarto e último ciclo do ensino fundamental, muitos alunos ainda estão às voltas
com um processo de mudanças corporais, e de inquietações emocionais e psicológicas, que
repercutem na vida afetiva, na sexualidade, nas relações com a família e também na escola.
Também nessa época começa a se configurar para esses alunos uma nova e grande
preocupação, a continuidade dos estudos e o futuro profissional.

Também é fato que alguns alunos já estão inseridos no mercado de trabalho,
assumindo responsabilidades perante a família e ansiosos por melhores condições de vida.
Pode-se dizer mesmo que, ao longo desse ciclo, para grande parte dos alunos começa a se
esboçar um projeto de vida para o qual é necessário concluir o ensino fundamental.

Essas novas preocupações, que se instalam na vida dos jovens, podem interferir
positivamente no processo de ensino e aprendizagem em Matemática, quando o aluno
avalia que os conhecimentos dos quais se apropria na escola são fundamentais para seus
estudos futuros e para que possa inserir-se, como profissional, no mundo do trabalho.

Para que isso aconteça é preciso que a aprendizagem da Matemática esteja ancorada
em contextos sociais que mostrem claramente as relações existentes entre conhecimento
matemático e trabalho.

No entanto, para a grande maioria dos alunos essas relações não estão bem definidas.
Muitos têm a sensação de que a Matemática é uma matéria difícil e que seu estudo se
resume em decorar uma série de fatos matemáticos, sem compreendê-los e sem perceber
suas aplicações e que isso lhes será de pouca utilidade. Tal constatação os leva a assumir
atitudes bastante negativas, que se manifestam no desinteresse, na falta de empenho e
mesmo na pouca preocupação diante de resultados insatisfatórios ou nos sentimentos de
insegurança, bloqueio e até em certa convicção de que são incompetentes para aprendê-la,
o que os leva a se afastar da Matemática em situações na vida futura.

Constata-se por outro lado que as experiências, emoções, anseios e indagações
ampliam-se e trazem novas questões para os jovens a respeito de suas próprias vidas e dos
rumos da humanidade.

O conhecimento do professor sobre essas questões e sua disponibilidade para
compreender que nesse momento os jovens estão numa etapa da vida essencial para
constituição de sua identidade e de seu projeto de vida, pode levar à superação de alguns
aspectos negativos ligados aos seus comportamentos exteriores e desenvolver participações
menos conflituosas no trabalho escolar.
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Nesse ponto, o caráter especulativo da Matemática para além de seu aspecto técnico,
e que também reside no âmbito dos limites das indagações do intelecto humano, pode
despertar interesse nos alunos, como as considerações e investigações sobre a infinitude
dos conjuntos numéricos, a infinitude de racionais entre dois naturais e a infinitude dos
irracionais ou o impacto causado por uma representação de π com um bilhão de casas
decimais sem o surgimento de um período.

A História da Matemática pode ser também uma fonte de interesse para os jovens
na medida em que permite reflexões sobre acasos, coincidências e convergências do espírito
humano na construção do conhecimento acumulado pela humanidade. Não obstante os
casos de rivalidade, ocultamentos e até mesquinharias, o conhecimento se constitui
soberanamente. Uma história que pode levar à reflexão sobre as relações entre os homens
e sobre indeléveis teias que conspiram a favor do avanço do conhecimento humano �
quem sabe a favor dos próprios homens.

A perspectiva de ingresso na juventude, além de expectativas quanto ao futuro, traz
para os alunos do quarto ciclo novas experiências e necessidades. Nessa fase, o conhecimento
do mundo e as experiências de vida acontecem no círculo do grupo, fora da tutela dos pais.
Isso faz com que esses jovens ampliem suas percepções e tornem-se mais independentes
e autônomos diante de certas vivências: administrar as próprias economias, seja a mesada
ou o salário, decidir sobre a prioridade de gastos, adquirir coisas das quais necessitam,
transitar sozinhos por novos espaços e lidar com novos referenciais de localização, ter
consciência e participar das decisões sobre o orçamento familiar. Mesmo as atividades de
lazer, como organizar comemorações, participar de grupos de música, de esportes etc.,
exigem planejamento, previsão e capacidade para gerenciar as próprias ações.

Essas novas vivências e situações colocam em jogo os conhecimentos matemáticos,
evidenciando para os alunos sua importância e significado e fazendo com que se sintam
mais competentes ante esse conhecimento.

Também fica mais evidente para eles a presença da Matemática em outras áreas do
currículo, particularmente no estudo de alguns fenômenos físicos, químicos, no estudo da
informática etc.

Em síntese, é preciso fazer uso de todas essas situações para mostrar aos alunos que
a Matemática é parte do saber científico e que tem um papel central na cultura moderna,
assim como também para mostrar que algum conhecimento básico da natureza dessa área
e uma certa familiaridade com suas idéias-chave são requisitos para ter acesso a outros
conhecimentos, em especial à literatura científica e tecnológica.

Isso muitas vezes é diferente do que se faz tradicionalmente no quarto ciclo. Em
geral, a ênfase recai no estudo dos conteúdos algébricos, abordados de forma mecânica,
distanciando-se ainda mais das situações-problema do cotidiano. É como se, neste ciclo, o
aluno tivesse de esquecer quase tudo o que aprendeu antes, porque esses conhecimentos
já não lhe servem mais para resolver as situações que ora lhe são propostas. No entanto,
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essa situação poderá ser revertida se, para os novos conteúdos a serem estudados, esses
alunos conseguirem estabelecer relações com os conhecimentos construídos anteriormente.
Nesse sentido é importante considerar que alguns aspectos associados ao desenvolvimento
cognitivo dos alunos que estão no quarto ciclo em muito favorecem a aprendizagem. Por
exemplo, a observação ganha em detalhes, ampliam-se as capacidades para pensar de forma
mais abstrata e argumentar com maior clareza.

Objetivos de Matemática para o quarto ciclo
Neste ciclo, o ensino de Matemática deve visar ao desenvolvimento:

� Do pensamento numérico, por meio da exploração de situações
de aprendizagem que levem o aluno a:

* ampliar e consolidar os significados dos números racionais
a partir dos diferentes usos em contextos sociais e
matemáticos e reconhecer que existem números que não
são racionais;

* resolver situações-problema envolvendo números naturais,
inteiros, racionais e irracionais, ampliando e consolidando
os significados da adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação e radiciação;

* selecionar e utilizar diferentes procedimentos de cálculo
com números naturais, inteiros, racionais e irracionais.

� Do pensamento algébrico, por meio da exploração de situações
de aprendizagem que levem o aluno a:

* produzir e interpretar diferentes escritas algébricas �
expressões, igualdades e desigualdades �, identificando
as equações, inequações e sistemas;

* resolver situações-problema por meio de equações e
inequações do primeiro grau, compreendendo os
procedimentos envolvidos;

* observar regularidades e estabelecer leis matemáticas que
expressem a relação de dependência entre variáveis.

� Do pensamento geométrico, por meio da exploração de
situações de aprendizagem que levem o aluno a:

* interpretar e representar a localização e o deslocamento de
uma figura no plano cartesiano;
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* produzir e analisar transformações e ampliações/reduções
de figuras geométricas planas, identificando seus elementos
variantes e invariantes, desenvolvendo o conceito de
congruência e semelhança;

* ampliar e aprofundar noções geométricas como incidência,
paralelismo, perpendicularismo e ângulo para estabelecer
relações, inclusive as métricas, em figuras bidimensionais e
tridimensionais.

� Da competência métrica, por meio da exploração de situações
de aprendizagem que levem o aluno a:

* ampliar e construir noções de medida, pelo estudo de
diferentes grandezas, utilizando dígitos significativos para
representar as medidas, efetuar cálculos e aproximar
resultados de acordo com o grau de precisão desejável;

* obter e utilizar fórmulas para cálculo da área de superfícies
planas e para cálculo de volumes de sólidos geométricos
(prismas retos e composições desses prismas).

� Do raciocínio proporcional, por meio da exploração de situações
de aprendizagem que levem o aluno a:

* representar em um sistema de coordenadas cartesianas a
variação de grandezas, analisando e caracterizando o
comportamento dessa variação em diretamente
proporcional, inversamente proporcional ou não-
proporcional;

* resolver situações-problema que envolvam a variação de
grandezas direta ou inversamente proporcionais, utilizando
estratégias não-convencionais e convencionais, como as
regras de três.

� Do raciocínio estatístico e probabilístico, por meio da exploração
de situações de aprendizagem que levem o aluno a:

* construir tabelas de freqüência e representar graficamente
dados estatísticos, utilizando diferentes recursos, bem como
elaborar conclusões a partir da leitura, análise, interpretação
de informações apresentadas em tabelas e gráficos;

* construir um espaço amostral de eventos equiprováveis,
utilizando o princípio multiplicativo ou simulações, para
estimar a probabilidade de sucesso de um dos eventos.
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Conteúdos propostos para o ensino
de Matemática no quarto ciclo

Neste ciclo, além da consolidação dos números e das operações já conhecidas pelos
alunos, ampliam-se os significados dos números pela identificação da existência de números
não-racionais.

É importante salientar que no quarto ciclo não se pode configurar o abandono da
Aritmética, como muitas vezes ocorre. Os problemas aritméticos praticamente não são
postos como desafios aos alunos deste ciclo; em geral, as situações trabalhadas pelos
professores privilegiam a aplicação de conceitos algébricos. Pode-se até afirmar que os
procedimentos �não-algébricos� (os que não utilizam equações, sistemas etc.) para resolver
problemas são desestimulados nos últimos anos do ensino fundamental, mesmo em
situações em que a álgebra não é necessária.

Desse modo, é desejável que o professor proponha aos alunos a análise, interpretação,
formulação e resolução de novas situações-problema, envolvendo números naturais, inteiros
e racionais e os diferentes significados das operações, e que valorize as resoluções
�aritméticas� tanto quanto as �algébricas�.

Na perspectiva de que o aluno amplie e aprofunde a noção de número, é importante
colocá-lo diante de situações em que os números racionais são insuficientes para resolvê-
las, tornando-se necessária a consideração de outros números: os irracionais. Recomenda-
se, no entanto, que a abordagem destes últimos não siga uma linha formal, que se evite a
identificação do número irracional com um radical e que não se enfatizem os cálculos com
radicais, como ocorre tradicionalmente.

O importante é que o aluno identifique o número irracional como um número de
infinitas �casas� decimais não-periódicas, identifique esse número com um ponto na reta,
situado entre dois racionais apropriados, reconheça que esse número não pode ser expresso
por uma razão de inteiros; conheça números irracionais obtidos por raízes quadradas e
localize alguns na reta numérica, fazendo uso, inclusive, de construções geométricas com
régua e compasso. Esse trabalho inicial com os irracionais tem por finalidade, sobretudo,
proporcionar contra-exemplos para ampliar a compreensão dos números.

Outro aspecto importante dos conteúdos do quarto ciclo é o de levar o aluno a
selecionar e utilizar procedimentos de cálculo (exato ou aproximado, mental ou escrito)
mais adequados à situação-problema proposta, fazendo uso da calculadora como um
instrumento para produzir resultados e para construir estratégias de verificação desses
resultados.

Particularmente com relação aos cálculos numéricos com aproximação convém
observar que no campo dos racionais ocorrem duas representações, a fracionária e a decimal,
que pode ser: finita ou infinita periódica. Sabe-se, além disso, que os irracionais podem ser
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aproximados tanto quanto se queira por números racionais e que sua representação decimal
é necessariamente infinita, e não-periódica. No caso das representações infinitas (tanto de
racionais como de irracionais) surge o problema da aproximação numérica, ou seja, a
necessidade que se tem de considerar apenas um número finito de ordens decimais na
representação do número. Tem-se aqui uma instância apropriada para abordar o conceito
de arredondamento e suas conseqüências nos resultados das operações numéricas.

A respeito das operações aritméticas e algébricas com os irracionais quando eles
aparecem em representações simbólicas ( 2 3 5, , , π etc.), o aluno pode ser conduzido
a efetuá-las seguindo regras operatórias análogas às que são válidas para os racionais.

O trabalho com a Álgebra, neste ciclo, tem como ponto de partida a �pré-álgebra�
desenvolvida no ciclo anterior, em que as noções algébricas são exploradas por meio de
jogos, generalizações e representações matemáticas (como gráficos, modelos), e não por
procedimentos puramente mecânicos, para lidar com as expressões e equações.

Desse modo, o ensino de Álgebra precisa continuar garantindo que os alunos
trabalhem com problemas, que lhes permitam dar significado à linguagem e às idéias
matemáticas. Ao se proporem situações-problema bastante diversificadas, o aluno poderá
reconhecer diferentes funções de Álgebra (ao resolver problemas difíceis do ponto de vista
aritmético, ao modelizar, generalizar e demonstrar propriedades e fórmulas, estabelecer
relações entre grandezas).

Assim, no trabalho com a Álgebra é fundamental a compreensão de conceitos como
o de variável e de função; a representação de fenômenos na forma algébrica e na forma
gráfica; a formulação e a resolução de problemas por meio de equações (ao identificar
parâmetros, incógnitas, variáveis) e o conhecimento da �sintaxe� (regras para resolução)
de uma equação. Para apoiar a compreensão desses conceitos pode-se lançar mão da
construção e interpretação de planilhas, utilizando recursos tecnológicos como a calculadora
e o computador.

O trabalho com a Álgebra também está presente em atividades e problemas
envolvendo noções e conceitos referentes aos demais blocos, como ao generalizar os
procedimentos para calcular o número de diagonais para qualquer polígono, ao indicar a
expressão que relaciona duas grandezas, ao calcular medidas da tendência central de uma
pesquisa.

É importante que os alunos percebam essas conexões. A proporcionalidade, por
exemplo, que já vem sendo trabalhada nos ciclos anteriores, aparece na resolução de
problemas multiplicativos, nos estudos de porcentagem, de semelhança de figuras, na
matemática financeira, na análise de tabelas, gráficos e funções. Para a compreensão da
proporcionalidade é preciso também explorar situações em que as relações não sejam
proporcionais � os contra-exemplos.

O aluno poderá desenvolver essa noção ao analisar a natureza da interdependência



85

de duas grandezas em situações-problema em que elas sejam diretamente proporcionais,
inversamente proporcionais ou não-proporcionais (função afim ou quadrática). Essas
situações são oportunas para que se expresse a variação por meio de uma sentença algébrica,
representando-a no plano cartesiano.

O estudo de Grandezas e Medidas é outro articulador entre diversos conteúdos
matemáticos, por proporcionar um vasto campo de problemas que permitem consolidar e
ampliar a noção de número e possibilitar a aplicação de noções geométricas.

Como as medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a
interpretação deste, as possibilidades de integração da Matemática com as outras áreas do
ensino fundamental ficam evidentes, como Ciências Naturais (densidade, velocidade,
energia elétrica) ou Geografia (coordenadas geográficas, densidade demográfica, escalas
de mapas e guias).

Convém destacar que as medidas indicadas para este ciclo não são apenas as que se
referem às grandezas de fenômenos físicos ou sociais, mas também as medidas de memória
do computador.

A utilização dos instrumentos de medida é fundamental para iniciar a exploração
dos significados e usos de termos como algarismo duvidoso, algarismo significativo, ordem
de grandeza, erro de medição e arredondamento. Neste ciclo, o trabalho com essas noções
pode ficar restrito às primeiras aproximações, reservando para o Ensino Médio seu
aprofundamento. Ao discutir esses conceitos, o aluno poderá perceber que todas as medidas
são inevitavelmente acompanhadas de erros, identificando uma dimensão da Matemática
que é o trabalho com a imprecisão.

Também com o objetivo de ampliar a noção de medida, indica-se o estudo de
grandezas determinadas pela razão de duas outras, como a densidade demográfica, ou pelo
produto, como a energia elétrica (kWh).

O Tratamento da Informação pode ser aprofundado neste ciclo pois os alunos têm
melhores condições de desenvolver pesquisas sobre sua própria realidade e interpretá-la,
utilizando-se de gráficos e algumas medidas estatísticas. As pesquisas sobre Saúde, Meio
Ambiente, Trabalho e Consumo etc., poderão fornecer contextos em que os conceitos e
procedimentos estatísticos ganham significados.

Na resolução de situações-problema envolvendo estatística, os alunos podem dedicar
mais tempo à construção de estratégias e se sentir estimulados a testar suas hipóteses e
interpretar resultados de resolução se dispuserem de calculadoras para efetuar cálculos,
geralmente muito trabalhosos. Para isso também há softwares interessantes, como os de
planilhas eletrônicas, os que permitem construir diferentes tipos de gráfico.

Tendo em vista que os alunos já desenvolveram estratégias para resolver os problemas
de contagem nos ciclos anteriores, apoiados em tabelas, diagramas etc., os problema poderão
apresentar números um pouco maiores de modo que percebam que o princípio
multiplicativo é um recurso que auxilia resolver mais facilmente muitos problemas.
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O estudo da probabilidade tem por finalidade fazer com que os alunos percebam

que por meio de experimentações e simulações podem indicar a possibilidade de ocorrência

de um determinado evento e compará-la com a probabilidade prevista por meio de um

modelo matemático. Para tanto, terão de construir o espaço amostral como referência para

estimar a probabilidade de sucesso, utilizando-se de uma razão.

Para compreender, avaliar e decidir sobre algumas situações da vida cotidiana, como

qual a melhor forma de pagar uma compra, de escolher um financiamento etc. é necessário

trabalhar situações-problema sobre a Matemática Comercial e Financeira, como calcular

juros simples e compostos e dividir em partes proporcionais pois os conteúdos necessários

para resolver essas situações já estão incorporados nos blocos.

O estudo dos conteúdos do bloco Espaço e Forma tem como ponto de partida a

análise das figuras pelas observações, manuseios e construções que permitam fazer

conjecturas e identificar propriedades. É importante também na exploração desse bloco

desenvolver atividades que permitam ao aluno perceber que pela composição de

movimentos é possível transformar uma figura em uma outra.

Construindo figuras a partir da reflexão, por translação, por rotação de uma outra

figura, os alunos vão percebendo que as medidas dos lados e dos ângulos, da figura dada e

da figura transformada são as mesmas. As atividades de transformação são fundamentais

para que o aluno desenvolva habilidades de percepção espacial e podem favorecer a

construção da noção de congruência de figuras planas (isometrias). De forma análoga, o

trabalho de ampliação e redução de figuras permite a construção da noção de semelhança

de figuras planas (homotetias).

Também neste quarto ciclo, os problemas de Geometria vão fazer com que o aluno

tenha seus primeiros contatos com a necessidade e as exigências estabelecidas por um

raciocínio dedutivo. Isso não significa fazer um estudo absolutamente formal e axiomático

da Geometria.

Embora os conteúdos geométricos propiciem um campo fértil para a exploração dos

raciocínios dedutivos, o desenvolvimento dessa capacidade não deve restringir-se apenas

a esses conteúdos. A busca da construção de argumentos plausíveis pelos alunos vem sendo

desenvolvida desde os ciclos anteriores em todos os blocos de conteúdos.

Assim, esse trabalho terá continuidade no quarto ciclo, uma vez que a prática da

argumentação é fundamental para a compreensão das demonstrações. Mesmo que a

argumentação e a demonstração empreguem freqüentemente os mesmos conectivos lógicos,

há exigências formais para uma demonstração em Matemática que podem não estar

presentes numa argumentação. O refinamento das argumentações produzidas ocorrem

gradativamente pela assimilação de princípios da lógica formal, possibilitando as

demonstrações.
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Embora no quarto ciclo se inicie um trabalho com algumas demonstrações, com o
objetivo de mostrar sua força e significado, é desejável que não se abandonem as verificações
empíricas, pois estas permitem produzir conjecturas e ampliar o grau de compreensão dos
conceitos envolvidos.

CONCEITOS E PROCEDIMENTOS

Números e Operações

� Constatação que existem situações-problema, em particular
algumas vinculadas à Geometria e medidas, cujas soluções não
são dadas por números racionais (caso do p, da 2 3,  etc.).

� Identificação de um número irracional como um número de
representação decimal infinita, e não-periódica, e localização
de alguns deles na reta numérica, com régua e compasso.

� Análise, interpretação, formulação e resolução de situações-
problema, compreendendo diferentes significados das
operações, envolvendo números naturais, inteiros, racionais e
irracionais aproximados por racionais.

� Resolução de situações-problema de contagem, que envolvem
o princípio multiplicativo, por meio de estratégias variadas,
como a construção de diagramas, tabelas e esquemas sem a
aplicação de fórmulas.

� Construção de procedimentos para calcular o número de
diagonais de um polígono pela observação de regularidades
existentes entre o número de lados e o de diagonais.

� Identificação da natureza da variação de duas grandezas
diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não-
proporcionais (afim ou quadrática), expressando a relação
existente por meio de uma sentença algébrica e representando-
a no plano cartesiano.

� Resolução de problemas que envolvem grandezas diretamente
proporcionais ou inversamente proporcionais por meio de
estratégias variadas, incluindo a regra de três.

� Resolução de situações-problema que envolvem juros simples
e alguns casos de juros compostos, construindo estratégias
variadas, particularmente as que fazem uso de calculadora.

� Tradução de situações-problema por equações ou inequações
do primeiro grau, utilizando as propriedades da igualdade ou
desigualdade, na construção de procedimentos para resolvê-
las, discutindo o significado das raízes encontradas em
confronto com a situação proposta.
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� Resolução de situações-problema por meio de um sistema de
equações do primeiro grau, construindo diferentes
procedimentos para resolvê-lo, inclusive o da representação
das equações no plano cartesiano, discutindo o significado das
raízes encontradas em confronto com a situação proposta.

� Construção de procedimentos para calcular o valor numérico e
efetuar operações com expressões algébricas, utilizando as
propriedades conhecidas.

� Obtenção de expressões equivalentes a uma expressão
algébrica por meio de fatorações e simplificações.

� Resolução de situações-problema que podem ser resolvidas
por uma equação do segundo grau cujas raízes sejam obtidas
pela fatoração, discutindo o significado dessas raízes em
confronto com a situação proposta.

Espaço e Forma

� Representação e interpretação do deslocamento de um ponto
num plano cartesiano por um segmento de reta orientado.

� Secções de figuras tridimensionais por um plano e análise das
figuras obtidas.

� Análise em poliedros da posição relativa de duas arestas
(paralelas, perpendiculares, reversas) e de duas faces (paralelas,
perpendiculares).

� Representação de diferentes vistas (lateral, frontal e superior)
de figuras tridimensionais e reconhecimento da figura
representada por diferentes vistas.

� Divisão de segmentos em partes proporcionais e construção
de retas paralelas e retas perpendiculares com régua e
compasso.

� Identificação de ângulos congruentes, complementares e
suplementares em feixes de retas paralelas cortadas por retas
transversais.

� Estabelecimento da razão aproximada entre a medida do
comprimento de uma circunferência e seu diâmetro.

� Determinação da soma dos ângulos internos de um polígono
convexo qualquer.

� Verificação da validade da soma dos ângulos internos de um
polígono convexo para os polígonos não-convexos.
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� Resolução de situações-problema que envolvam a obtenção
da mediatriz de um segmento, da bissetriz de um ângulo, de
retas paralelas e perpendiculares e de alguns ângulos notáveis,
fazendo uso de instrumentos como régua, compasso, esquadro
e transferidor.

� Desenvolvimento do conceito de congruência de figuras planas
a partir de transformações (reflexões em retas, translações,
rotações e composições destas), identificando as medidas
invariantes (dos lados, dos ângulos, da superfície).

� Verificar propriedades de triângulos e quadriláteros pelo
reconhecimento dos casos de congruência de triângulos.

� Identificação e construção das alturas, bissetrizes, medianas e
mediatrizes de um triângulo utilizando régua e compasso.

� Desenvolvimento da noção de semelhança de figuras planas a
partir de ampliações ou reduções, identificando as medidas que
não se alteram (ângulos) e as que se modificam (dos lados, da
superfície e perímetro).

� Verificações experimentais e aplicações do teorema de Tales.

� Verificações experimentais, aplicações e demonstração do
teorema de Pitágoras.

Grandezas e Medidas

� Resolução de situações-problema envolvendo grandezas
(capacidade, tempo, massa, temperatura) e as respectivas
unidades de medida, fazendo conversões adequadas para
efetuar cálculos e expressar resultados.

� Cálculo da área de superfícies planas por meio da composição
e decomposição de figuras e por aproximações.

� Construção de procedimentos para o cálculo de áreas e
perímetros de superfícies planas (limitadas por segmentos de
reta e/ou arcos de circunferência).

� Cálculo da área da superfície total de alguns sólidos geométricos
(prismas e cilindros).

� Cálculo do volume de alguns prismas retos e composições
destes.
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� Análise das variações do perímetro e da área de um quadrado
em relação à variação da medida do lado e construção dos
gráficos cartesianos para representar essas interdependências.

� Resolução de situações-problema envolvendo grandezas
determinadas pela razão de duas outras (densidade e
velocidade) ou pelo produto (energia elétrica: kWh).

� Compreensão dos termos algarismo duvidoso, algarismo
significativo e erro de medição, na utilização de instrumentos
de medida.

� Estabelecimento da relação entre a medida da diagonal e a
medida do lado de um quadrado e a relação entre as medidas
do perímetro e do diâmetro de um círculo.

Tratamento da Informação

� Leitura e interpretação de dados expressos em gráficos de
colunas, de setores, histogramas e polígonos de freqüência.

� Organização de dados e construção de recursos visuais
adequados, como gráficos (de colunas, de setores, histogramas
e polígonos de freqüência) para apresentar globalmente os
dados, destacar aspectos relevantes, sintetizar informações e
permitir a elaboração de inferências.

� Compreensão de termos como freqüência, freqüência relativa,
amostra de uma população para interpretar informações de uma
pesquisa.

� Distribuição das freqüências de uma variável de uma pesquisa
em classes de modo que resuma os dados com um grau de
precisão razoável.

� Obtenção das medidas de tendência central de uma pesquisa
(média, moda e mediana), compreendendo seus significados
para fazer inferências.

� Construção do espaço amostral, utilizando o princípio
multiplicativo e a indicação da probabilidade de um evento
por meio de uma razão.

� Elaboração de experimentos e simulações para estimar
probabilidades e verificar probabilidades previstas.



91

A T I T U D E S

� Predisposição para usar os conhecimentos matemáticos como

recursos para interpretar, analisar e resolver problemas em

contextos diversos.

� Desenvolvimento da capacidade de investigação e da

perseverança na busca de resultados, valorizando o uso de

estratégias de verificação e controle de resultados.

� Predisposição para encontrar exemplos e contra-exemplos,

formular hipóteses e comprová-la.

� Interesse em comparar diferentes métodos e processos na

resolução de um problema, analisando semelhanças e

diferenças entre eles e justificando-os.

� Interesse por utilizar as diferentes representações matemáticas

que se adaptam com mais precisão e funcionalidade a cada

situação-problema de maneira que facilite sua compreensão e

análise.

� Compreensão da importância da estatística na atividade

humana e de que ela pode induzir a erros de julgamento, pela

manipulação de dados e pela apresentação incorreta das

informações (ausência da freqüência relativa, gráficos com

escalas inadequadas).

� Valorização do trabalho coletivo, colaborando na interpretação

de situações-problema, na elaboração de estratégias de

resolução e na sua validação.

� Predisposição para analisar criticamente informações e opiniões

veiculados pela mídia, suscetíveis de ser analisadas à luz dos

conhecimentos matemáticos.

� Valorização do uso dos recursos tecnológicos, como

instrumentos que podem auxiliar na realização de alguns

trabalhos, sem anular o esforço da atividade compreensiva.

� Interesse em dispor de critérios e registros pessoais para emitir

um juízo de valor sobre o próprio desempenho, comparando-o

com o dos professores, de modo que se aprimore.
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Critérios de avaliação para o quarto ciclo

Os critérios de avaliação explicitam as expectativas de aprendizagem, considerando
objetivos e conteúdos propostos para a Matemática no quarto ciclo. Seus significados estão
expressos no texto sobre os critérios de avaliação apontados no terceiro ciclo.

� Decidir sobre os procedimentos matemáticos adequados
para construir soluções num contexto de resolução de
problemas numéricos, geométricos ou métricos.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de interpretar uma
situação-problema, distinguir as informações necessárias das supérfluas, planejar a resolução,
identificar informações que necessitam ser levantadas, estimar (ou prever) soluções
possíveis, decidir sobre procedimentos de resolução a serem utilizados, investigar, justificar,
argumentar e comprovar a validade de resultados e apresentá-los de forma organizada e
clara.

� Usar os diferentes significados dos números naturais,
inteiros, racionais, irracionais e das operações para
resolver problemas, em contextos sociais, matemáticos ou
de outras áreas do conhecimento.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de resolver situações-
problema com números naturais, racionais, inteiros e irracionais aproximados por racionais,
em diversos contextos, selecionando e utilizando procedimentos de cálculo (exato ou
aproximado, escrito ou mental), em função da situação-problema proposta.

� Resolver situações-problema por meio de equações e
sistemas de equações do primeiro grau com duas
incógnitas.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de resolver situações-
problema por meio de equações (incluindo sistemas de equações do primeiro grau com
duas incógnitas) aplicando as propriedades da igualdade para determinar suas soluções e
analisá-las no contexto da situação-problema enfocada.

� Resolver situações-problema que envolvem a variação de
duas grandezas direta ou inversamente proporcionais e
representar em um sistema de coordenadas cartesianas
essa variação.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de resolver situações-
problema (escalas, porcentagem e juros simples) que envolvem a variação de grandezas
direta ou inversamente proporcionais, utilizando estratégias como as regras de três; de
representar, em um sistema de coordenadas cartesianas, a variação de grandezas envolvidas
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em um fenômeno, analisando e caracterizando o comportamento dessa variação em
diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não-proporcional.

� Estabelecer relações de congruência e de semelhança
entre figuras planas e identificar propriedades dessas
relações.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de perceber que, por
meio de diferentes transformações de uma figura no plano (translações, reflexões em retas,
rotações), obtêm-se figuras congruentes e, por meio de ampliações e reduções, obtêm-se
figuras semelhantes e de aplicar as propriedades da congruência e as da semelhança em
situações-problema.

� Obter e expressar resultados de medidas de comprimento,
massa, tempo, capacidade, superfície, volume, densidade
e velocidade e resolver situações-problema envolvendo
essas medidas.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de obter medidas de
grandezas, utilizando unidades e instrumentos convenientes (de acordo com a precisão
desejável), representar essas medidas, fazer cálculos com elas e arredondar resultados;
bem como resolver situações que envolvem grandezas determinadas pela razão de duas
outras (como densidade demográfica e velocidade).

� Ler e interpretar tabelas e gráficos, coletar informações
e representá-las em gráficos, fazendo algumas previsões
a partir do cálculo das medidas de tendência central da
pesquisa.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de ler e interpretar
dados estatísticos registrados em tabelas e gráficos, como também elaborar instrumentos
de pesquisa e organizar os dados em diferentes tipos de gráficos, determinando algumas
medidas de tendência central da pesquisa, indicando qual delas é a mais adequada para
fazer inferências.

� Resolver problemas de contagem e indicar as
possibilidades de sucesso de um evento por meio de uma
razão.

Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de resolver problemas
de contagem utilizando procedimentos diversos, inclusive o princípio multiplicativo e de
construir o espaço amostral de eventos equiprováveis, indicando a probabilidade de um
evento por meio de uma razão.
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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS PARA
TERCEIRO E QUARTO CICLOS

As orientações didáticas apresentadas a seguir pretendem contribuir para a reflexão
a respeito de como ensinar, abordando aspectos ligados às condições em que se constituem
os conhecimentos matemáticos.

Analisam conceitos e procedimentos a serem ensinados, modos pelos quais eles se
relacionam entre si, e também formas por meio das quais os alunos constroem esses
conhecimentos matemáticos.

Certamente estas orientações não abordam todos os aspectos dos conteúdos a serem
desenvolvidos nos terceiro e quarto ciclos e, portanto, devem ser complementadas e
ampliadas com a leitura de documentos e trabalhos que discutam pesquisas, estudos e
outras orientações didáticas sobre os conteúdos matemáticos que fazem parte do currículo
do ensino fundamental. Elas também não indicam uma seqüência de tratamento dos blocos
ao longo dos terceiro e quarto ciclos.

Números e Operações

Embora o estudo dos números e das operações seja um tema importante nos currículos
do ensino fundamental, constata-se, com freqüência, que muitos alunos chegam ao final
desse curso com um conhecimento insuficiente dos números, de como eles são utilizados
e sem ter desenvolvido uma ampla compreensão dos diferentes significados das operações.
Provavelmente isso ocorre em função de uma abordagem inadequada para o tratamento
dos números e das operações e à pouca ênfase que tradicionalmente é dada a este assunto
nos terceiro e quarto ciclo.

Mesmo os alunos das séries mais adiantadas, que calculam corretamente, muitas
vezes não sabem interpretar os números obtidos para dar resposta a um problema. Em
situações como: �Quantos ônibus de 36 lugares são necessários, no mínimo, para transportar
1128 passageiros, se nenhum ônibus pode transportar mais que 36 pessoas?� é freqüente
aparecerem respostas como 31,333... ou 31, e não 32 que, no caso, é a correta. Além de não
saberem interpretar os números, também é comum apresentarem dificuldade para ler,
escrever e comparar números com vários dígitos.

Do mesmo modo no trabalho com as operações, ao longo de todo o ensino
fundamental, os professores constatam que uma das maiores dificuldades dos alunos está
em relacionar a situação-problema com a operação que permite obter a resposta.

Por isso, nos terceiro e quarto ciclos o trabalho com os conteúdos relacionados aos
números e as operações deve privilegiar atividades que possibilitem ampliar o sentido
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numérico e a compreensão do significado das operações, ou seja, atividades que permitam
estabelecer e reconhecer relações entre os diferentes tipos de números e entre as diferentes
operações.

N Ú M E R O S

Números naturais

Nos terceiro e quarto ciclos os problemas relacionados à evolução histórica dos
números podem ser usados como interessantes contextos para ampliar a visão dos alunos
sobre os números naturais, não apenas relatando como se deu essa evolução, mas explorando
as situações com as quais as civilizações antigas se defrontaram, como: as limitações dos
sistemas não-posicionais, os problemas com a representação numérica antes do surgimento
do zero, os procedimentos de cálculo utilizados pelas civilizações suméria, egípcia, grega,
maia, chinesa etc.

Mostrar que a história dos números está ligada à das necessidades e preocupações de
povos que, ao buscar recensear seus membros, seus bens, suas perdas, ao procurar datar a
fundação de suas cidades e as suas vitórias, usando os meios disponíveis, construíram
interessantes sistemas de numeração. Quando foram além e se impuseram a obrigação de
representar grandes quantidades, como exprimir a quantidade de dias, meses e anos a
partir de uma data específica ou de tentar fazer os cálculos utilizando os próprios símbolos
do sistema, foram colocados no caminho da numeração posicional.

Com relação aos números naturais é possível identificar alguns fatores que têm
concorrido para que sua aprendizagem acabe não se consolidando ao longo do ensino
fundamental.

Por um lado, destacam-se os aspectos relacionados à complexidade do conteúdo
envolvido, tais como:

� compreensão das relações de inclusão � que caracterizam o
sistema decimal � como saber quantos agrupamentos de
dezenas ou de centenas são necessários para se construir a
dezena de milhar;

� leitura dos números � que implica a compreensão de regras
estabelecidas para a formação das classes � agrupamentos de
mil (milhares, milhões, bilhões, trilhões...);

� valor posicional dos algarismos na escrita numérica � que nem
sempre é percebido: mesmo alunos que sabem escrever
números corretamente, muitas vezes não os sabem interpretar,
afirmando, por exemplo, que 2.343 é próximo de 2.340, mas
não reconhecendo que em 2.343 há 234 dezenas.
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Por outro lado, alguns aspectos do tratamento habitualmente dado ao estudo dos
naturais nos ciclos finais do ensino fundamental também comprometem sua aprendizagem:

� ausência de situações-problema envolvendo números
�grandes�;

� desestímulo ao uso dos procedimentos aritméticos,
considerados como �raciocínios inferiores� quando comparados
aos procedimentos algébricos;

� ausência de um trabalho com estimativas e com cálculo mental
e o abandono da exploração dos algoritmos das operações
fundamentais;

� trabalho centrado nos algoritmos, como o cálculo do mmc e do
mdc sem a compreensão dos conceitos e das relações envolvidos
e da identificação de regularidades que possibilitem ampliar a
compreensão acerca dos números.

Diante dessas dificuldades, pode-se concluir que a compreensão dos números naturais
acontece por um processo de sucessivas aproximações e para que sua aprendizagem se
consolide é necessário desenvolver, ao longo dos terceiro e quarto ciclos, um trabalho
sistemático de exploração das funções dos naturais (quantificar, ordenar, codificar), de
análise e produção de números que expressem diferentes ordens de grandeza e do
reconhecimento da característica posicional de sua escrita, de interpretação de suas variadas
formas de representação (canônica, decomposta, fatorada, polinomial, científica).

Números inteiros

A análise da evolução histórica dos números negativos mostra que por muito tempo
não houve necessidade de pensar em números negativos e por isso a concepção desses
números representou para o homem um grande desafio.

O uso pioneiro dos números negativos é atribuído aos chineses e aos hindus, que
conceberam símbolos para as faltas e diferenças �impossíveis� (dívidas). A adoção do zero
teve um papel-chave na construção dos inteiros, possibilitando operar com grandezas
negativas, mudando o caráter de �zero-nada� para �zero-origem�, favorecendo, assim, a
idéia de grandezas opostas ou simétricas.

Além das situações do cotidiano os números negativos também surgiram no interior
da Matemática na resolução de equações algébricas. No entanto, sua aceitação seguiu uma
longa e demorada trajetória. Só no século XIX os negativos foram interpretados como uma
ampliação dos naturais e incorporam as leis da Aritmética. Passaram então a integrar a
hierarquia dos sistemas numéricos como números inteiros.

Também na escola o estudo dos números inteiros costuma ser cercado de dificuldades,
e os resultados, no que se refere à sua aprendizagem ao longo do ensino fundamental, têm
sido bastante insatisfatórios.
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A fim de auxiliar a escolha de caminhos mais adequados para abordar os inteiros, é
importante reconhecer alguns obstáculos que o aluno enfrenta ao entrar em contato com
esses números, como:

� conferir significado às quantidades negativas;

� reconhecer a existência de números em dois sentidos a partir
de zero, enquanto para os naturais a sucessão acontece num
único sentido;

� reconhecer diferentes papéis para o zero (zero absoluto e zero-
origem);

� perceber a lógica dos números negativos, que contraria a lógica
dos números naturais � por exemplo, é possível �adicionar 6
a um número e obter 1 no resultado�, como também é possível
�subtrair um número de 2 e obter 9�;

� interpretar sentenças do tipo x = - y, (o aluno costuma pensar
que necessariamente x é positivo e y é negativo).

Quanto ao tratamento pedagógico dado a esse conteúdo, a ênfase na memorização
de regras para efetuar cálculos, geralmente descontextualizados, costuma ser a tônica da
abordagem dada aos números inteiros no terceiro e no quarto ciclos. Uma decorrência
dessa abordagem é que muitos alunos não chegam a reconhecer os inteiros como extensão
dos naturais e, apesar de memorizarem as regras de cálculo, não as conseguem aplicar
adequadamente, por não terem desenvolvido uma maior compreensão do que seja o número
inteiro.

Por outro lado, é preciso levar em conta que os alunos desenvolvem, já nas séries
iniciais, uma noção intuitiva dos números negativos que emerge de experiências práticas,
como perder no jogo, constatar saldos negativos, observar variações de temperaturas,
comparar alturas, altitudes etc. Essas noções intuitivas permitem as primeiras comparações
entre inteiros.

Assim, os contatos dos alunos com os significados dos números inteiros podem surgir
da análise de situações-problema do campo aditivo. Situações em que esses números
indicam falta, diferença, posição ou deslocamento na reta numérica.

A representação geométrica dos inteiros numa reta orientada também é um
interessante recurso para explorar vários aspectos desse conteúdo, como:

� visualizar o ponto de referência (origem) a partir da qual se
definem os dois sentidos;

� identificar um número e seu o oposto (simétrico): números que
se situam à mesma distância do zero;
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� reconhecer a ordenação dos inteiros: dados dois números
inteiros quaisquer, o menor é o que está à esquerda (no sentido
positivo da reta numérica); assim, dados dois números positivos
será maior o que estiver mais distante do zero e dados dois
negativos será maior o que estiver mais próximo do zero;

� comparar números inteiros e identificar diferenças entre eles;

� inferir regras para operar com a adição e a subtração, como:

 (+3) + (-5) = +3 �5 = -2.

Para explorar a adição e subtração, outro recurso interessante é o ábaco de inteiros,
que consiste em duas varetas verticais fixadas num bloco, nas quais se indica a que vai
receber as quantidades positivas e a que vai receber as quantidades negativas, utilizando
argolas de cores diferentes para marcar pontos. Esse material permite a visualização de
quantidades positivas e negativas e das situações associadas ao zero: varetas com a mesma
quantidade de argolas. Ao manipular as argolas nas varetas, os alunos poderão construir
regras para o cálculo com os números inteiros.

| | | | | | | | | |
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

V
V

t

t

Um terceiro recurso é a construção de tabelas que permitam observar regularidades
e de padrões de comportamento da série numérica.

As tabelas podem ser usadas no trabalho da multiplicação e da divisão com inteiros,
uma vez que a compreensão dos procedimentos de cálculo envolvidos dependem do
conhecimento de conceitos, propriedades e processos que implicam identificar
regularidades, estabelecer relações, fazer algumas inferências.

Por exemplo: construir uma tabela de multiplicação com números positivos e
negativos, registrando inicialmente os produtos entre os números positivos. Para multiplicar
números positivos por negativos pode-se aplicar a idéia da multiplicação como adição de
parcelas iguais. Assim, a multiplicação de (+3) x (-2) pode ser interpretada como a soma de
três parcelas de �2 e resolvida por um procedimento aditivo:

(+3) x (-2) = 3 x (-2) = (-2) + (-2) + (-2) = (-6).

Pela observação das regularidades das seqüências numéricas construídas, pode-se
completar a tabela com os produtos dos negativos pelos positivos e dos negativos pelos
negativos, mantendo o padrão numérico observado (acrescentar 3 ou retirar 3).
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-3 -2 -1 0 1 2 3 x

-9 -6 -3 0 3 6 9 3

-6 -4 -2 0 2 4 6 2

-3 -2 -1 0 1 2 3 1

0 0 0 0 0 0 0 0

-1

-2

-3

Também o estudo de um problema histórico pode ser interessante para trabalhar
com a multiplicação de inteiros. Os antigos perceberam, em várias situações, que
quantidades retiradas (números negativos) multiplicadas entre si deviam produzir
quantidades acrescidas (números positivos). Por exemplo: no caso da área de um retângulo
com lados medindo 5 e 7, portanto, com área 35, se fossem diminuídos os lados em 2 e 3
unidades respectivamente, obteriam um retângulo com medidas 3 e 4, portanto, com área
12. Quando pensaram na área desse retângulo como o produto dos lados 5 � 2 por 7 � 3 para
poder encontrar 12, eles perceberam que deveriam subtrair de 35 os produtos de 2 por 7 e
5 por 3 e ainda adicionar ao resultado o produto de 2 por 3. Assim, concluíram que a
quantidade retirada 2 multiplicada pela quantidade retirada 3 produzia a quantidade
acrescida 6.

Ao buscar as orientações para trabalhar com os números inteiros, deve-se ter presente
que as atividades propostas não podem se limitar às que se apóiam apenas em situações
concretas, pois nem sempre essas concretizações explicam os significados das noções
envolvidas. É preciso ir um pouco além e possibilitar, pela extensão dos conhecimentos já
construídos para os naturais, compreender e justificar algumas das propriedades dos números
inteiros.

Por outro lado, ao desenvolver um tratamento exclusivamente formal no trabalho
com os números inteiros, corre-se o risco de reduzir seu estudo a um formalismo vazio,
que geralmente leva a equívocos e é facilmente esquecido. Assim, devem-se
buscar situações que permitam aos alunos reconhecer alguns aspectos formais dos números
inteiros a partir de experiências práticas e do conhecimento que possuem sobre os números
naturais.

Números racionais

Embora as representações fracionárias e decimais dos números racionais sejam
conteúdos desenvolvidos nos ciclos iniciais, o que se constata é que os alunos chegam ao
terceiro ciclo sem compreender os diferentes significados associados a esse tipo de número
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e tampouco os procedimentos de cálculo, em especial os que envolvem os racionais na
forma decimal.

Uma explicação para as dificuldades encontradas possivelmente deve-se ao fato de
que a aprendizagem dos números racionais supõe rupturas com idéias construídas para os
números naturais. Ao trabalhar com os números racionais, os alunos acabam tendo de
enfrentar vários obstáculos:

� cada número racional pode ser representado por diferentes (e

infinitas) escritas fracionárias: por exemplo,

são diferentes representações de um mesmo número;

� a comparação entre racionais: acostumados com a relação
3 > 2, terão de compreender uma desigualdade que lhes parece

 contraditória, ou seja,

� se o �tamanho� da escrita numérica, no caso dos naturais, é
um bom indicador da ordem de grandeza (8345 > 83), a
comparação entre 2,3 e 2,125 já não obedece ao mesmo critério;

� se, ao multiplicar um número natural por outro natural (sendo
este diferente de 0 ou 1) a expectativa é a de encontrar um

número  maior  que  ambos,  ao  multiplicar  10  por         se

surpreenderão ao ver que o resultado é menor do que 10;

� se a seqüência dos números naturais permite estabelecer
sucessor e antecessor, para os racionais isso não faz sentido,
uma vez que entre dois números racionais quaisquer é sempre
possível encontrar outro racional; assim, o aluno deverá
perceber que entre 0,8 e 0,9 estão números como 0,81, 0,815
ou 0,87.

No terceiro e no quarto ciclos a abordagem dos racionais, em continuidade ao que
foi proposto para os ciclos anteriores, tem como objetivo levar os alunos a perceber que os
números naturais são insuficientes para resolver determinadas situações-problema como
as que envolvem a medida de uma grandeza e o resultado de uma divisão.

Para abordar o estudo dos racionais, sob essa perspectiva, os problemas históricos
envolvendo medidas, que deram origem a esses números, oferecem bons contextos para
seu ensino.

Pode-se discutir com os alunos, por exemplo, que os egípcios já usavam a fração por
volta de 2000 a.C. para operar com seus sistemas de pesos e medidas e para exprimir
resultados. Eles utilizavam apenas frações unitárias (frações de numerador 1), com exceção

1 2 3 4
3 6 9 12
_ _ _ _, , , ,...

1
2
_

1 1
3 2
_ _< ;
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de  Assim, numa situação em que precisavam dividir 19 por 8 eles utilizavam

um procedimento que na nossa notação pode ser expresso por      A partir dessa

situação pode-se propor aos alunos que mostrem que essa soma é , que encontrem

outras divisões que podem ser determinadas por soma de frações unitárias e que pesquisem
outros problemas históricos envolvendo os números racionais.

Os racionais assumem diferentes significados nos diversos contextos: relação parte/
todo, divisão e razão.

A relação parte/todo se apresenta quando um todo (unidade) se divide em partes
equivalentes. A fração, por exemplo, indica a relação que existe entre um número de partes
e o total de partes, é o caso das tradicionais divisões de uma figura geométrica em partes
iguais.

A interpretação da fração como relação parte/todo supõe que o aluno seja capaz de
identificar a unidade que representa o todo (grandeza contínua ou discreta), compreenda a
inclusão de classes, saiba realizar divisões operando com grandezas discretas ou contínuas.

Uma outra interpretação do número racional como quociente de um inteiro por outro

(a: b = b ≠ 0). Para o aluno, ela se diferencia da interpretação anterior, pois dividir

uma unidade em 3 partes e tomar 2 dessas partes é uma situação diferente daquela em que
é preciso dividir 2 unidades em 3 partes iguais. No entanto, nos dois casos, o resultado é

dado pelo mesmo número:

Uma interpretação diferente das anteriores é aquela em que o número racional é
usado como um índice comparativo entre duas quantidades, ou seja, quando é interpretado
como razão. Isso ocorre, por exemplo, quando se lida com situações do tipo: 2 de cada 3

habitantes de uma cidade são imigrantes e se conclui que da população da cidade é de

imigrantes. Outras situações são as que envolvem probabilidades: a chance de sortear uma

bola verde de uma caixa em que há 2 bolas verdes e 8 bolas de outras cores é de

Ainda outras situações ocorrem na abordagem de escalas em plantas e mapas (escala de

1cm para 100 m: representada por 1:10.000 ou           ). Também, a exploração da

porcentagem (70 em cada 100 alunos da escola gostam de futebol:          0,70 ou 70% ou

ainda e 0,7).

Existe ainda uma quarta interpretação que atribui ao número racional o significado
de um operador, ou seja, quando ele desempenha um papel de transformação, algo que

2 3
3 4
_ _e .

_ _1 1
4 8

+ .2 +

_19
8

a
b
_ ;

_2
3

.

_2
3

_2
10

.

70
100

,

1
10.000

_7
10
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atua sobre uma situação e a modifica. Essa idéia está presente, por exemplo, em problemas
do tipo �que número devo multiplicar por 5 para obter 2�.

Na perspectiva do ensino não é desejável tratar isoladamente cada uma dessas
interpretações. A consolidação desses significados pelos alunos pressupõe um trabalho
sistemático, ao longo do terceiro e  quarto ciclos, que possibilite análise e comparação de
variadas situações-problema.

Ao abordar os racionais pelo seu reconhecimento no contexto diário, deve-se observar
que eles aparecem muito mais na forma decimal do que na forma fracionária.

Embora o contato com representações fracionárias seja bem menos freqüente nas
situações do cotidiano seu estudo também se justifica, entre outras razões, por ser
fundamental para o desenvolvimento de outros conteúdos matemáticos (proporções,
equações, cálculo algébrico). Também nas situações que envolvem cálculos com dízimas
periódicas, a representação na forma fracionária favorece a obtenção dos resultados com
maior precisão, uma vez que na forma decimal é preciso fazer aproximações.

A familiaridade do aluno com as diferentes representações dos números racionais
(representação fracionária, decimal, percentual) pode levá-lo a perceber qual delas é mais
utilizada ou adequada para expressar um resultado. Numa situação em que se deve
comunicar um aumento de salário é mais freqüente dizer, por exemplo, que o acréscimo

no salário foi de 12% ( ) do que de

O conceito de equivalência assim como a construção de procedimentos para a
obtenção de frações equivalentes são fundamentais para resolver problemas que envolvem
a comparação de números racionais expressos sob a forma fracionária e efetuar cálculos
com esses números.

O estudo do cálculo com números racionais na forma decimal pode ser facilitado se
os alunos forem levados a compreender que as regras do sistema de numeração decimal,
utilizadas para representar os números naturais, podem ser estendidas para os números
racionais na forma decimal. Além disso, é importante que as atividades com números
decimais estejam vinculadas a situações contextualizadas, de modo que seja possível fazer
uma estimativa ou enquadramento do resultado, utilizando números naturais mais próximos.
Como, ao tentar encontrar o valor da área de uma figura retangular que mede 7,9 cm por
5,7 cm o aluno pode recorrer à estimativa calculando mentalmente um resultado aproximado
(8 x 6) que lhe pode dar uma razoável referência para conferir o resultado exato, obtido por
um procedimento de cálculo escrito.

Também é importante que os alunos compreendam as regularidades das
multiplicações de números racionais na forma decimal por 10, 100, 1.000,... O domínio
desse conhecimento é importante para dar sentido aos procedimentos de cálculo com esses
números. Por exemplo: 32,7 x 2,74

12
100

3
25

.
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_ _2 3
5 4

x

2 3 6
5 4 20

x =_ _ _

X10

32,7 327

X100

2,74 274

89,598 :1000 89,598

Quanto ao cálculo da adição e da subtração envolvendo frações com denominadores
diferentes, pode-se transformá-las em frações com o mesmo denominador (não
necessariamente o menor), aplicando as propriedades das frações equivalentes.

A compreensão da multiplicação com frações pode ser pensada como �partes de
partes do total� (neste caso a multiplicação não se apóia na idéia de adição reiterada).

Assim, pode ser interpretado como procurar dos de um todo._2
5

_3
4

 0,12 x 0,8 = x = = = 0,096
12 8 12 x 8 96
100 10 100x10 1.000

12345
12345
12345
12345
12345
12345

123456
123456
123456
123456
123456
123456

123456
123456
123456
123456
123456
123456

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

123456
123456
123456
123456
123456
12345612345

12345
12345
12345
12345
12345

123456
123456
123456
123456
123456
123456

123456
123456
123456
123456
123456
123456

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

123456
123456
123456
123456
123456
12345612345

12345
12345
12345
12345

123456
123456
123456
123456
123456

123456
123456
123456
123456
123456
123456

1234567
1234567
1234567
1234567
1234567
1234567

123456
123456
123456
123456
123456
123456

1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
12345678901234567890123456781234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
12345678901234567890123456781234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678
1234567890123456789012345678

A partir de várias experiências como essas, os alunos poderão construir um
procedimento para multiplicar frações.

Observe-se também que é possível explicar a multiplicação de decimais pela
multiplicação de frações. Exemplo:



105

_1
2

No caso da divisão envolvendo frações pode-se interpretá-la como �partes que

cabem em partes�. Assim, pode ser interpretado como quantas partes de

cabem em .

Comparando com pode-se observar que cabe uma vez e meia em  ou

Entretanto, nem sempre representações desse tipo permitem a visualização do
resultado e por isso deve-se lançar mão de outras estratégias. Por exemplo, a propriedade:
�um quociente não se altera quando dividendo e divisor são multiplicados por um mesmo
número� (�invariância do quociente�) permite obter na divisão de frações, uma fração
com denominador 1.

Assim, uma forma de interpretar a divisão é lançar mão da idéia do inverso
multiplicativo de um racional diferente de zero: �dividir é multiplicar pelo inverso�

Uma outra instância em que a propriedade da invariância do quociente quando se
multiplicam o dividendo e o divisor pelo mesmo número ocorre na divisão de racionais na
forma decimal. Neste caso, transforma-se o dividendo e divisor em números de mesma
ordem decimal.

0,3 0,012 0,300    0,012

_ _÷1 1
2 3

_1
3

1
2

1
3

1
3

1
3

}

} } }
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Números irracionais

De modo geral, as formas utilizadas no estudo dos números irracionais têm se limitado
quase que exclusivamente ao ensino do cálculo com radicais. Apesar de tradicionalmente
ocupar um razoável espaço no currículo do quarto ciclo, o trabalho com os irracionais pouco
tem contribuído para que os alunos desenvolvam seu conceito.

Do ponto de vista de sua evolução histórica, a existência e a caracterização dos
números irracionais foram questões bastante complicadas. Apesar de ser antiga a convivência
do homem com os números irracionais, somente há pouco mais de cem anos é que esses
números foram sistematizados.

Possivelmente contribui para as dificuldades na aprendizagem dos irracionais a
inexistência de modelos materiais que exemplifiquem os irracionais. Além disso, quando
se estuda a reta numérica racional e se constrói o conhecimento da densidade dos números
racionais � entre dois racionais há uma infinidade de racionais � parece não haver mais
lugar na reta numérica para nenhum tipo de número além dos racionais. Assim, a idéia de
número irracional, nessa fase do aprendizado, não é seguramente intuitiva. Por outro lado,
ancorar o estudo do conjunto dos racionais e irracionais no âmbito do formalismo matemático
não é certamente indicado nessa etapa. Por esses motivos, julga-se inadequado um
tratamento formal do conceito de número irracional no quarto ciclo.

O estudo desses números pode ser introduzido por meio de situações-problema que
evidenciem a necessidade de outros números além dos racionais. Uma situação é a de
encontrar números que tenham representação decimal infinita, e não periódica. Outra é o
problema clássico de encontrar o comprimento da diagonal de um quadrado, tomando o

lado como unidade, que conduz ao número 2 . Nesse caso, pode-se informar (ou indicar

a prova) da irracionalidade de 2 , por não ser uma razão de inteiros. O problema das raízes

quadradas de inteiros positivos que não são quadrados perfeitos, 3, 5  etc., poderia

seguir-se ao caso particular de 2 .

Outro irracional que pode ser explorado no quarto ciclo é o numero π. De longa
história e de ocorrência muito freqüente na Matemática, o número π nessa fase do
aprendizado aparece como a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu
diâmetro. Essa razão, sabe-se, não depende do �tamanho� da circunferência em virtude
do fato de que duas circunferências quaisquer são figuras semelhantes.

A verificação da irracionalidade de um dado número só é possível, naturalmente, no
âmbito da própria Matemática. Nenhuma verificação empírica, nenhuma medição de
grandezas, por mais precisa que seja, provará que uma medida tem valor irracional. No
caso do número π a prova matemática de sua irracionalidade, ou seja, a impossibilidade de
escrevê-lo como quocientes de inteiros (ou equivalentemente como quocientes de
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racionais) é seguramente inadequada para o ensino fundamental. Por outro lado deve-se
estar atento para o fato de que o trabalho com as medições pode se tornar um obstáculo
para o aluno aceitar a irracionalidade do quociente entre o comprimento da circunferência
e seu diâmetro, uma vez que ele já sabe que as medições envolvem apenas números
racionais.

É possível, no entanto, propor situações que permitam aos alunos várias aproximações
sucessivas de π. Ao trabalhar com essas aproximações, é interessante usar diferentes
calculadoras e informar os alunos a respeito dos cálculos que são feitos em computadores
de grande porte, que produzem o valor de π com milhões de dígitos sem que haja o
aparecimento de um período na expansão decimal.

Com relação aos cálculos aritmético e algébrico com números irracionais, configuram-
se duas possibilidades.

Numa delas o aluno deve ser orientado a efetuar os cálculos seguindo regras
operatórias análogas às que são válidas para os racionais. Esse fato pode conduzir, inclusive,
à obtenção de infinitos irracionais por meio das operações fundamentais. Por exemplo,

explorar números na forma a + b 2 , com a e b racionais, pode contribuir para a superação

da idéia equivocada de que há poucos irracionais. Uma segunda possibilidade é a de efetuar
cálculos com os irracionais por meio de aproximações racionais. Nesses casos apresenta-se
uma situação apropriada para tratar o conceito de arredondamento e utilizar as calculadoras.

OPERAÇÕES

Adição e Subtração: significados

Embora o estudo dos significados da adição e da subtração se inicie nos ciclos
anteriores, o que se tem notado, em função da variedade e complexidade dos conceitos
que integram esse tema, é que eles levam tempo para ser construídos e consolidados pelos
alunos. Isso impõe um trabalho sistemático desse conteúdo ao longo dos terceiro e quarto
ciclos, concomitante ao trabalho de sistematização da aprendizagem dos números naturais
e da construção dos significados dos números inteiros, racionais e irracionais.

Assim, sugere-se que a adição e a subtração sejam desenvolvidas paralelamente por
meio de situações-problema dos tipos que se indicam a seguir1.

� Associadas à idéia de combinar estados para obter um outro � ação de
�juntar�.
Exemplo: os resultados de uma pesquisa sobre os esportes preferidos pelos
alunos de uma escola indicaram que 2/5 preferem futebol, 1/4 prefere

1VERGNAUD, G. e DURAND, C., 1976.
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voleibol, 1/3 prefere basquete e os demais não optaram por nenhuma dessas
modalidades. Qual é a fração do total de alunos que indica a opção por
esses três esportes?
Mudando-se essa pergunta, é possível formular outras situações comumente
identificadas como ações �separar e retirar�.
Exemplos: Qual é a fração do total de alunos que indica a não-opção por
essas modalidades? Qual é a fração do total de alunos que indica a não-
opção por futebol?

� Associadas à idéia de transformação, ou seja, alteração de um
estado inicial, que pode ser positiva ou negativa.

Exemplo: há um ano atrás Carlos media 1,57 m. Neste último ano ele cresceu
0,12 m. Qual é a altura de Carlos hoje?
Cada uma dessas situações pode gerar outras, exemplos:
Hoje Carlos mede 1,83 m de altura. Neste último ano ele cresceu 7 cm.
Qual era sua altura há um ano?
Há um ano a altura de Carlos era de 1,67 m e hoje é de 1,76 m. Quanto ele
cresceu neste último ano?

� Associadas à idéia de comparação.
Exemplo: Carlos pesa 65,5 kg e Paulo 7,5 kg a mais que Carlos. Qual é o
peso de Paulo?
Alterando-se a formulação do problema e a proposição da pergunta, podem-
se gerar várias outras situações. Exemplos:
Carlos está pesando 87 kg e Paulo 76 kg. Qual é a diferença de peso entre
eles?
Carlos pesa 54 kg e Paulo pesa 7 kg a menos que Carlos. Qual é o peso de
Paulo?

� Associadas à composição de transformações (com variações positivas e
negativas) e que levam à necessidade dos números inteiros negativos.
Exemplo: no início de um jogo Ricardo tinha um certo número de pontos.
No decorrer do jogo ele ganhou 10 pontos e, em seguida, perdeu 25 pontos.
O que aconteceu com seus pontos no final do jogo?
Ricardo iniciou uma partida com 15 pontos de desvantagem com relação
aos pontos de Pedro. Ele terminou o jogo com 30 pontos de vantagem em
relação a Pedro. O que aconteceu durante o jogo?
No segundo tempo de um jogo Paulo perdeu 7 pontos. No final ele estava
com uma desvantagem de 9 pontos. O que aconteceu no primeiro tempo
do jogo?
No primeiro tempo de um jogo Carlos perdeu 7 pontos e no segundo ele
perdeu 9. Como estavam seus pontos no final do jogo?
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Multiplicação e Divisão: significados

Uma abordagem freqüente no trabalho com a multiplicação é o estabelecimento de
uma relação entre ela e a adição: nesse caso a multiplicação é apresentada como uma adição
de parcelas iguais. Por exemplo: preciso tomar 2 comprimidos durante 6 dias. Quantos
comprimidos serão necessários?

Assim, associa-se a escrita 6 x 2, na qual se definem papéis diferentes para o 6 (número
de repetições) e para o 2 (número que se repete), não sendo possível tomar um pelo outro.
Essa escrita apresenta-se como uma forma abreviada da escrita:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 .

No contexto de um problema como o que foi apresentado, essa abordagem gera
ambigüidade. Embora 2 x 6 = 6 x 2, apenas a escrita 6 x 2 traduz o problema, pois a outra
escrita indicaria que deve tomar 6 comprimidos durante 2 dias.

Além disso, ela é insuficiente para que os alunos compreendam e resolvam outras
situações relacionadas à multiplicação, mas apenas aquelas que são essencialmente situações
aditivas.

Para desenvolver uma compreensão mais ampla da multiplicação é necessário
trabalhar paralelamente multiplicação e divisão, envolvendo os significados dessas operações
que ocorrem em situações dos tipos indicados a seguir.

� Associadas a �multiplicação comparativa�.
Exemplo:
Um prédio tem duas caixas d�água com capacidades de 5.000 litros cada.
Uma delas está com 1/4 de sua capacidade e a outra está com três vezes
mais. De quantos litros de água o prédio dispõe?
A partir dessa situação é possível formular outras que envolvem a divisão.
Exemplo: Uma caixa d�água tem 4.500 litros de água e está com 2/3 de sua
capacidade. Uma outra caixa tem três vezes menos água. Qual é a quantidade
de litros que essa caixa possui?

� Associadas à comparação entre razões e que, portanto, envolvem a idéia de
proporcionalidade.
Exemplo:
Se 8 metros de tela custam R$ 5,80, quanto pagarei por 16 metros de tela?
(situação em que o aluno deve perceber que comprará o dobro de tela e
que deverá pagar � se não houver desconto � o dobro de R$ 5,80, não
sendo necessário achar o preço de 1 metro para depois calcular o de 16).
A partir das situações de proporcionalidade, é possível formular outras que
vão conferir significados à divisão, associadas às ações �repartir
(igualmente)� e �determinar quanto cabe�.
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Exemplos associados ao primeiro problema:
Paguei R$ 11,60 por 4 metros de tela. Quanto custa 0,50 m dessa mesma
tela? (Como 0,5 cabe 8 vezes em quatro, a quantia em dinheiro será repartida
igualmente em 8 partes e o que se procura é o valor de uma parte, ou
calcular quanto custa cada metro e achar a metade.
Paguei R$ 11,60 por um rolo de tela cujo metro custa R$ 2,90. Quantos
metros de tela há no rolo? (Procura-se verificar quantas vezes R$ 2,90 cabe
em R$ 11,60 � identifica-se a quantidade de partes.)

Ao trabalhar com situações que envolvem o conceito de proporcionalidade direta,
em que o quociente entre as quantidades que se correspondem é constante, como uma
relação entre número de pacotes e seus pesos (ver tabela a seguir) o aluno terá oportunidade
de identificar a manutenção da razão peso/nº de pacotes quando se multiplicam as
quantidades por um mesmo número. No exemplo citado tal razão é expressa por 4 kg por
pacote.

Nº de pacotes Peso (kg)

1 4

2 8

3 12

4 16

Convém notar que a familiaridade com situações-problema em que aparecem essas
relações leva os alunos a construir procedimentos não-convencionais para resolver esse
tipo de problema antes de compreender e utilizar os procedimentos convencionais como a
regra de três.

Ao orientar o estudo de situações desse tipo nos terceiro e quarto ciclos é preciso
levar em conta alguns fatores que interferem no grau de complexidade dessas situações.

Um deles está relacionado com os números envolvidos no problema, ou seja, o
domínio numérico pode transformar o problema tornando sua resolução mais fácil ou difícil.
O fato de as situações envolverem números naturais (com poucos ou muitos dígitos) ou
racionais (fracionários ou decimais) influi nas possibilidades de o aluno tomar as decisões
para resolver o problema, ou seja: escolher as operações que precisa realizar, em que precisa
estimar resultados e efetuar cálculos.

Por exemplo, operar com números racionais positivos menores que 1 é um aspecto
que torna a situação mais complexa e dificulta o controle das operações. Ao obterem o
produto de 12 por 0,34, os alunos chegam a duvidar do resultado pois este é menor do que
um dos fatores envolvidos. Este fato talvez decorra de uma representação que o aluno
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constrói do conceito de multiplicação quando este é explorado apenas no campo dos
números naturais: �o efeito da multiplicação é sempre o de aumentar�. Ao trabalhar a
multiplicação de racionais, devem-se propor situações que permitam ao aluno compreender
que tal fato não se aplica sempre a esse campo de números.

� Associadas ao produto de medidas
Exemplos:
Qual é a área em centímetros quadrados de um retângulo cujos lados medem
6 cm e 9 cm?
Qual é o volume em centímetros cúbicos de uma caixa em forma de
paralelepípedo retângulo de 5 cm² de área da base e 8 cm de altura?

Nessas situações trabalha-se com grandezas que são produtos de outras grandezas.
Por exemplo, a área 54 cm² é o produto dos comprimentos dos segmentos 6 cm por 9 cm.
O volume 40 cm³ é o produto da área de 5 cm² pelo comprimento 8 cm. A mudança da
dimensão de grandeza, presente nesse caso, traz um grau de complexidade maior para os
problemas, o que gera dificuldades na aprendizagem. Uma das dificuldades a esse respeito
revela-se quando, por exemplo, se duplicam os lados de um retângulo e sua área fica
quadruplicada e não multiplicada por dois, como podem pensar de imediato muitos alunos.

Por outro lado, em tais problemas a associação entre a multiplicação e a divisão pode
ser estabelecida por meio de situações, como:

A área de uma figura retangular é de 54 cm². Se um dos lados mede 6 cm, quanto
mede o outro lado?

O volume de uma caixa em forma de paralelepípedo retângulo é de 40 cm³ a altura
é 8 cm. Qual é a é a área da base?

� Associadas à idéia de combinatória.
Exemplo:
Lancei dois dados: um vermelho e um azul. Quantos resultados diferentes
é possível encontrar?
A combinatória também está presente em situações relacionadas com a
divisão:
No decorrer de uma festa, foi possível formar 12 casais diferentes para
dançar. Se havia 3 moças e todas elas dançaram com todos os rapazes,
quantos eram os rapazes?

Nesse caso trata-se de uma situação em que é necessário determinar a quantidade
de elementos de uma coleção finita, organizada de uma determinada maneira � contagem
dos casos possíveis. Em princípio, problemas como este podem ser resolvidos sem que
seja necessário fazer nenhum cálculo, uma vez que a solução pode ser obtida pela contagem
direta das possibilidades. Nesse caso, o objeto da aprendizagem é a descoberta de um
procedimento, como a construção de uma tabela de dupla entrada ou de um diagrama de
árvore que assegure a identificação de todos os casos possíveis.
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Assim, é indispensável que os alunos produzam diversas representações para buscar
os casos possíveis, antes de se pretender que reconheçam a utilização de um cálculo
multiplicativo. Por outro lado, se lhes forem apresentados apenas problemas com
quantidades pequenas, não terão a necessidade de aplicar o princípio multiplicativo, pois o
procedimento da contagem direta é suficiente para obter a solução.

Em relação a todos esses significados convém destacar que é desejável que os
problemas a serem trabalhados em sala de aula não sejam tratados separadamente. O que
se recomenda é que os professores garantam que todos eles sejam explorados em situações
mais ricas, contextualizadas, que possibilitem o desenvolvimento da interpretação, da
análise, da descoberta, da verificação e da argumentação.

Em síntese, os aspectos a serem considerados ao se trabalhar com os significados das
operações nos ciclos finais são:

� identificar os grupos de problemas que os alunos resolveram
em ciclos anteriores, com o objetivo de consolidar alguns deles
e ampliar outros;

� modificar intencionalmente algumas informações (tipos de
números e grandezas envolvidas) numa determinada situação-
problema com o objetivo de mobilizar novos conhecimentos
para que os alunos ampliem os significados das operações;

� estimular a busca de diferentes procedimentos para solucionar
um problema e favorecer a análise e a comparação desses
procedimentos no que refere a sua validade, economia e
praticidade.

Potenciação

O conceito de potenciação com os números naturais pode ser trabalhado por meio
de situações que envolvam multiplicações sucessivas de fatores iguais, que são freqüentes
por exemplo, nos problemas de contagem. Ao desenvolver esse conceito, o professor pode
conduzir o trabalho de modo a que os alunos observem a presença da potenciação no Sistema
de Numeração Decimal. Por exemplo:

874.615 = 800.000 + 70.000 + 4.000 + 600 + 10 + 5

874.615 = 8x100.000 + 7x10.000 + 4x1.000 + 6x100 + 1x10 + 5

874.615 = 8x105 + 7x104 + 4x103 + 6x102 + 1x10 + 5.

Pela observação das regularidades das seqüências numéricas construídas numa tabela
o aluno poderá identificar propriedades da potenciação e, dessa forma, compreender a
potência de expoente 1 e expoente zero.
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Acrescentando mais duas colunas a essa tabela os alunos poderão indicar que
4

1
 = 4 e 4

0
 = 1, considerando a regularidade observada.

O trabalho com a potenciação envolvendo números naturais pode ser ampliado para
o estudo da potência cujo expoente é um número inteiro negativo, partindo da análise de
uma tabela como a anterior. Estendendo para as potências de expoente negativo as
regularidades observadas nesta tabela, podem-se obter os valores para 4

-1
, 4

-2
, 4

-3
...

Um outro contexto interessante relacionado com a potenciação é a notação
científica. Essa notação consiste numa representação apoiada em igualdades, tais como:
34.000.000 = 3,4 x 10

7
 e 0,00056 = 5,6x10

-4
. A notação científica, no lado direito das

igualdades, é bastante utilizada para lidar com números muito grandes ou muito pequenos
(comparação, cálculos).

Radiciação

O conceito de radiciação está associado ao conceito de potenciação e pode ser
introduzido por problemas como o da determinação do lado de um quadrado de área
conhecida ou da aresta de um cubo de volume dado.

Por exemplo, a resolução de um problema que solicite a construção de um quadrado
que tenha mesma área de um retângulo com as dimensões 4 e 5 é oportuna para que se
discutam algumas questões relacionadas à radiciação e à ampliação do sentido numérico.

46 45 44 43 4...

4.096 1.024 .... .... ....

÷4 ÷4 ÷4 ÷4

46 45 44 43 42 ? ?

4.096 1.024 256 64 16 .... ....

÷4 ÷4 ÷4 ÷4 ÷4 ÷4

44 43 42 41 40 4-1 4-2 4-3 4-4

256 64 16 4 1 1
4

 1
16

 1
64

÷4 ÷4 ÷4 ÷4 ÷4 ÷4 ÷4 ÷4
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Esse problema poderá ser resolvido pela equação x² = 20. Nesse caso, aceita-se
x = , abandonando a outra raiz, que é x = - , pois x representa a medida de um lado
do quadrado. O aluno no terceiro ciclo, que provavelmente não conhece a existência dos
irracionais, poderá encontrar a solução desse problema, utilizando a calculadora para obter
um resultado aproximado.

Para ampliar a compreensão sobre o conceito de raiz quadrada, é interessante que os
alunos façam estimativas antes de obter a raiz utilizando a calculadora. Uma primeira
aproximação a que podem chegar é concluir que o resultado é maior que 4, pois 4² = 16 e
menor que 5, pois 5² = 25. Continuando, verificam que a raiz é maior que 4,4, pois 4,4² =
19,36 e menor que 4,5, pois 4,5² = 20,25. A partir dessa constatação terão condições de
concluir que  está mais próxima de 4,5 do que 4,4, pois 20 é mais próximo de 20,25 do
que 19,36. Assim, poderão indicar, por exemplo, que 4,47 é um número melhor para o
resultado do que 4,41. Posteriormente, a calculadora será utilizada para validar esses
procedimentos.

Cálculo

Além do trabalho com os significados das operações, é fundamental desenvolver nos
ciclos finais um trabalho sistematizado de cálculo que inclua a construção e análise de
vários procedimentos, tendo em vista que eles relacionam-se e complementam-se. O cálculo
escrito, para ser compreendido, apóia-se no cálculo mental, nas estimativas e aproximações.
Por sua vez, as estratégias de cálculo mental, pela sua própria natureza, são limitadas: é
difícil gravar na memória vários resultados, principalmente tratando-se de cálculos
envolvendo números com muitos dígitos. Assim, a necessidade de registro de resultados
parciais acaba originando procedimentos de cálculo escrito.

A importância do estudo do cálculo, em suas diferentes modalidades, justifica-se
também pelo fato de que é uma atividade básica para o desenvolvimento das capacidades
cognitivas do aluno, visto que:

� possibilita o exercício de capacidades como memória, dedução,
análise, síntese, analogia e generalização;

� permite a descoberta de princípios matemáticos como a
equivalência, a decomposição, a igualdade, a desigualdade e a
compreensão da estrutura do sistema de numeração decimal;

� favorece o desenvolvimento da criatividade, da capacidade para
tomar decisões e de atitudes de segurança para resolver
problemas numéricos cotidianos.

No terceiro e no quarto ciclos, o objetivo principal do trabalho com o cálculo (mental,
escrito, exato, aproximado) consiste em fazer com que os alunos construam e selecionem
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procedimentos adequados à situação-problema apresentada, aos números e às operações
nela envolvidas2.

A esse respeito, a calculadora pode ser um eficiente recurso por possibilitar a
construção e análise de estratégias que auxiliam na consolidação dos significados das
operações e no reconhecimento e aplicação de suas propriedades. Um exemplo pode ser o
de desafiar o aluno a determinar o quociente de uma divisão exata sem utilizar a tecla de
dividir. Nesse caso o uso da calculadora facilitará e estimulará a investigação até que ele
descubra que esse quociente pode ser obtido pela contagem de vezes que se pode subtrair
o divisor do dividendo, pelo número de vezes que se pode somar o divisor até atingir o
dividendo, pelas estimativas de quocientes �parciais�, apoiando-se na multiplicação etc.
No caso da divisão não exata essas estratégias também possibilitam a obtenção do resto.

A calculadora também é um recurso interessante para que o aluno aperfeiçoe e
potencialize sua capacidade de estimar. Na situação em que se propõe ao aluno que estime
o resultado da multiplicação de 12,7 por 8,536 por exemplo, inicialmente ele pode
determinar o intervalo em que esse resultado se encontra construindo os seguintes percursos:
sem utilizar a calculadora, pode concluir que o produto é maior que 96 e menor que 117,
pois 12 x 8 = 96 e 13 x 9 = 117. Para fazer uma estimativa mais refinada, pode somar ao 96
os resultados de 0,7 x 8 ≅ 6 e 12 x 0,5 = 6, obtendo 96 + 6 + 6 = 108. Pode ainda dar uma
estimativa melhor se calcular o produto 0,7 x 0,5 = 0,35 e adicionar ao 108, obtendo 108,35.
Esse é um resultado bastante próximo do resultado real: 108,4072. Para conferir suas
estimativas, o aluno utilizará a calculadora, validando ou não os procedimentos utilizados.

Ao se retomar nos terceiro e quarto ciclos o estudo da Aritmética pela via da construção
dos significados das operações e pela construção e análise de procedimentos de cálculo, é
fundamental que os alunos compreendam que esse campo da Matemática tem trazido
diversas contribuições à história e à cultura (procedimentos para quantificar, sistema de
agrupamentos, estabelecimento de relações de medidas e números) e que hoje constitui
um suporte para a linguagem universal da informática (códigos numéricos, representações
fracionárias e percentuais).

Álgebra

O estudo da Álgebra constitui um espaço bastante significativo para que o aluno
desenvolva e exercite sua capacidade de abstração e generalização, além de lhe possibilitar
a aquisição de uma poderosa ferramenta para resolver problemas.

Entretanto, a ênfase que os professores dão a esse ensino não garante o sucesso dos
alunos, a julgar tanto pelas pesquisas em Educação Matemática como pelo desempenho
dos alunos nas avaliações que têm ocorrido em muitas escolas. Nos resultados do SAEB,

2 Para mais informações sobre cálculo com naturais recomenda-se a leitura das orientações didáticas apresentadas
nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática para primeiro e segundo ciclos.
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por exemplo, os itens referentes à Álgebra raramente atingem o índice de 40% de acerto
em muitas regiões do país.

Isso faz com que os professores procurem aumentar ainda mais o tempo dedicado a
este assunto, propondo em suas aulas, na maioria das vezes, apenas a repetição mecânica
de mais exercícios. Essa solução, além de ser ineficiente, provoca grave prejuízo no trabalho
com outros temas da Matemática, também fundamentais, como os conteúdos referentes à
Geometria.

Existem também professores que, na tentativa de tornar mais significativa a
aprendizagem da Álgebra, simplesmente deslocam para o ensino fundamental conceitos
que tradicionalmente eram tratados no ensino médio com uma abordagem excessivamente
formal de funções. Convém lembrar que essa abordagem não é adequada a este grau de
ensino.

Para uma tomada de decisões a respeito do ensino da Álgebra, deve-se ter,
evidentemente, clareza de seu papel no currículo, além da reflexão de como a criança e o
adolescente constroem o conhecimento matemático, principalmente quanto à variedade
de representações. Assim, é mais proveitoso propor situações que levem os alunos a construir
noções algébricas pela observação de regularidades em tabelas e gráficos, estabelecendo
relações, do que desenvolver o estudo da Álgebra apenas enfatizando as �manipulações�
com expressões e equações de uma forma meramente mecânica.

Existe um razoável consenso de que para garantir o desenvolvimento do pensamento
algébrico o aluno deve estar necessariamente engajado em atividades que inter-relacionem
as diferentes concepções da Álgebra.

O quadro a seguir sintetiza de forma bastante simplificada as diferentes interpretações
da álgebra escolar e as diferentes funções das letras:

Álgebra no ensino fundamental

Dimensões
da Álgebra

Uso das
letras

Conteúdos
(conceitos
e proce-

dimentos)

Aritmética
Generalizada Funcional Equações Estrutural

Letras como
generalizações

do modelo
aritmético

Letras como
variáveis para

expressar
relações e

funções

Letras como
incógnitas

Letras como
símbolo
abstrato

Propriedades
das operações
generalizações

de padrões
aritméticos

Variação de
grandezas

Resolução
de equações

Cálculo
algébrico

Obtenção de
expressões
equivalentes
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É fato conhecido que os professores não desenvolvem todos esses aspectos da Álgebra
no ensino fundamental, pois privilegiam fundamentalmente o estudo do cálculo algébrico
e das equações � muitas vezes descoladas dos problemas. Apesar de esses aspectos serem
necessários, eles não são, absolutamente, suficientes para a aprendizagem desses conteúdos.
Para a compreensão de conceitos e procedimentos algébricos é necessário um trabalho
articulado com essas quatro dimensões ao longo dos terceiro e quarto ciclos.

Os adolescentes desenvolvem de forma bastante significativa a habilidade de pensar
�abstratamente�, se lhes forem proporcionadas experiências variadas envolvendo noções
algébricas, a partir dos ciclos iniciais, de modo informal, em um trabalho articulado com a
Aritmética. Assim, os alunos adquirem base para uma aprendizagem de Álgebra mais sólida
e rica em significados.

Embora se considere importante que esse trabalho � chamado de �pré-álgebra� �
aconteça nas séries iniciais, ele deve ser retomado no terceiro ciclo para que as noções e
conceitos algébricos possam ser ampliados e consolidados. Para isso é desejável que o
professor proponha situações de modo que permitam identificar e generalizar as
propriedades das operações aritméticas, estabelecer algumas fórmulas (como a da área do

triângulo: A = . Nessa dimensão a letra simplesmente substitui um valor numérico.

É interessante também propor situações em que os alunos possam investigar padrões,
tanto em sucessões numéricas como em representações geométricas e identificar suas
estruturas, construindo a linguagem algébrica para descrevê-los simbolicamente. Esse
trabalho favorece a que o aluno construa a idéia de Álgebra como uma linguagem para
expressar regularidades. Exemplo:

Posição: 1º 2º 3º 4º 5º nº
Nº quadradinhos: 1 2 + 1 = 3 3 + 2 = 5 4 + 3 = 7 5 + 4 = 9 n + n - 1

Um outro exemplo:

Nessa situação, o professor pode encaminhar uma atividade para que os alunos
encontrem a expressão n² - n que determina o número de quadradinhos brancos da
n-ésima figura (ao retirar-se n quadradinhos pretos do total n² de quadradinhos). Eles
também verificam que os quadradinhos brancos de cada figura, a partir da segunda, podem
formar um retângulo de x (n - 1) quadradinhos brancos. Assim os alunos podem constatar
a equivalência entre as expressões: n² - n e n x (n - 1).

bxh
2

1 2 3 4
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Outro exemplo interessante para que os alunos expressem e generalizem relações
entre números é solicitar que adivinhem a regra para transformar números, inventada pelo
professor, como: um aluno fala 3 e o professor responde 8, outro fala 5 e o professor 12, para
o 10 o professor responde 22, para o 11, responde 24 etc.; o jogo termina quando concluírem
que o número respondido é o dobro do pensado, acrescentado de 2 unidades ou o número
respondido é sempre o dobro do consecutivo do pensado � poderão também discutir as
representações y = 2x + 2 ou y = 2(x + 1) e a equivalência entre elas.

No desenvolvimento de conteúdos referentes à geometria e medidas, os alunos terão
também oportunidades de identificar regularidades, fazer generalizações, aperfeiçoar a
linguagem algébrica e obter fórmulas, como para os cálculos das áreas. O aluno também
poderá ser estimulado a construir procedimentos que levam à obtenção das fórmulas para
calcular o número de diagonais ou determinar a soma dos ângulos internos de um polígono.

Iniciar o estudo da sintaxe que o aluno está construindo com as letras poderá completar
a noção da álgebra como uma linguagem com regras específicas para o manuseio das
expressões, ou seja, o cálculo algébrico. Esse trabalho é significativo para que o aluno
perceba que a transformação de uma expressão algébrica em outra equivalente, mais
simples, facilita encontrar a solução de um problema.

A noção de variável, de modo geral, não tem sido explorada no ensino fundamental
e por isso muitos estudantes que concluem esse grau de ensino (e também o médio) pensam
que a letra em uma sentença algébrica serve sempre para indicar (ou encobrir) um valor
desconhecido, ou seja, para eles a letra sempre significa uma incógnita.

A introdução de variáveis para representar relações funcionais em situações-problema
concretas permite que o aluno veja uma outra função para as letras ao identificá-las como
números de um conjunto numérico, úteis para representar generalizações.

Além disso, situações-problema sobre variações de grandezas fornecem excelentes
contextos para desenvolver a noção de função nos terceiro e quarto ciclos. Os alunos podem,
por exemplo, estabelecer como varia o perímetro (ou a área) de um quadrado, em função
da medida de seu lado; determinar a expressão algébrica que representa a variação, assim
como esboçar o gráfico cartesiano que representa essa variação.

No quarto ciclo pode-se construir uma série de retângulos semelhantes (como a
medida da base igual ao dobro da medida da altura) e analisar a variação da área em função
da variação da medida da base, determinando a sentença algébrica que relaciona essas
medidas e expressando-a por meio de um gráfico cartesiano.

Convém também destacar a importância dos gráficos para o desenvolvimento de
conceitos e procedimentos algébricos e para mostrar a variedade de relações possíveis entre
duas variáveis. Quando uma variável aumenta, a outra pode permanecer constante, aumentar
ou diminuir na mesma razão da primeira, crescer ou decrescer mas não exatamente na
mesma razão, aumentar ou diminuir muito mais acentuadamente, aproximar-se mais e
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mais de um determinado valor, aumentar e diminuir alternadamente, aumentar ou diminuir
em etapas, formando platôs.

Existem alguns softwares interessantes que podem ser integrados às atividades
algébricas, como os que utilizam planilhas e gráficos. Hoje em dia, com o uso cada vez mais
comum das planilhas eletrônicas que calculam automaticamente a partir de fórmulas, a
necessidade de escrever algebricamente uma seqüência de cálculos é maior que tempos
atrás.

O preenchimento de planilhas também poderá ser explorado por meio de calculadoras.

O exemplo a seguir mostra uma situação em que o aluno perceberá as vantagens do
uso de letras (como variáveis) para generalizar um procedimento, bem como reconhecerá
a letra ora funcionando como variável, ora como incógnita.

�O dono de um grande estabelecimento concluiu que o preço de uma determinada
linha de produtos deveria ser vendida a varejo com um valor majorado em 40% sobre o de
custo para que a margem de lucro fosse significativa.�

Após discussões, os alunos anotariam os cálculos em uma tabela do tipo:

Produto P: preço de custo (R$) V: preço de venda (R$)

I 2,80 2,80 + 2,80 x 0,4 = 3,92

I I 5,00 5,00 + 5,00 x 0,4 = 7,00

I I I 8,25 8,25 + 8,25 x 0,4 = 11,55

IV 9,45 9,45 + 9,45 x 0,4 = 13,23

V 10,00 2 x 7,00 = 14,00

.... ...

P P + P x 0,4

O aluno poderá descrever oralmente os procedimentos e em seguida empregar a
noção de variável para indicar genericamente o preço de venda (V) dos produtos em função
do preço de custo (P):  V = P + P x 0,4.

Para esse exemplo, pode propor questões do tipo: �qual é o preço de custo de uma
mercadoria que tem o preço de venda R$ 11,20?�. É interessante solicitar aos alunos que
façam inicialmente estimativas e depois procurem estabelecer procedimentos (inclusive
por meio da calculadora) que possibilitem responder a situações como essa. Para isso, não
é necessário que eles já conheçam as técnicas de resolução de equações do primeiro grau,
mas que percebam o novo significado da letra P, agora uma incógnita: P + P x 0,4 = 11,20.



120

A situação-problema citada poderá favorecer o desenvolvimento de um trabalho que
visa à simplificação de expressões algébricas. Para tanto, os alunos devem se apropriar de
algumas convenções da notação algébrica, como: escrever as constantes antes das variáveis
e eliminar o sinal de multiplicação. Desse modo, poderão escrever P + 0,4P em vez de P +
P x 0,4. Para simplificar a expressão P + 0,4P eles se defrontarão com a propriedade
distributiva: P + 0,4P = (1 + 0,4)P = 1,4P. Assim, o aluno resolve mais facilmente a equação
1,4P = 11,20, descobrindo qual é o número que multiplicado por 1,4 resulta 11,20.

Situações-problema como essas podem ser ampliadas de modo que deixem ainda
mais claras para o aluno as vantagens de determinar expressões algébricas para o
preenchimento de planilhas.

�O dono da loja decidiu dar um desconto de 10% sobre o preço a varejo para quem
comprar suas mercadorias no atacado e elaborou uma tabela com o preço de custo, o preço
no varejo e o do atacado para cada um dos produtos.�

Produto P: preço de custo V: preço no varejo A: preço no atacado

(R$) (R$) (R$)

I 5,80

I I 7,10

I I I 9,45

IV 12,95

V 15,00

O professor pode solicitar aos alunos que façam a seqüência de operações para obter
os preços no varejo e no atacado e depois determinem a expressão algébrica que permite
calcular o preço no atacado em função do preço de custo.

Preço de custo: P

Preço no varejo com 40% de acréscimo sobre o preço de custo: V = 1,4P

Desconto de 10% sobre o preço no varejo: 0,1 x 1,4P = (0,1 x 1,4)P = 0,14P

Preço no atacado com o desconto: A = 1,4P - 0,14P = (1,4 - 0,14)P = 1,26P

Assim, é fácil perceber que é mais prático obter-se uma expressão algébrica
simplificada para determinar o preço no atacado de cada produto, pois multiplicar o preço
de custo pelo fator 1,26 é menos trabalhoso que fazer toda a seqüência de operações para
cada valor da tabela. Verifica-se também que a taxa de lucro do preço no atacado em relação
ao preço de custo é de 26%, e não 30%, como se poderia supor.
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No exemplo discutido, pode-se explorar a noção de variável e de incógnita. Além
disso, seu contexto possibilita que os alunos pesquisem e ampliem seus conhecimentos
sobre matemática comercial e financeira: taxas, juros, descontos, fatores de conversão,
impostos etc. Esse trabalho propicia conexões com os temas transversais Trabalho e
Consumo e Ética.

Ao longo desses ciclos é importante que os alunos percebam que as equações, sistemas
e inequações facilitam muito as resoluções de problemas difíceis do ponto de vista
aritmético. Nesse caso, a letra assume o papel de incógnita e eventualmente de parâmetro.

Nesse documento, recomenda-se que o estudo das técnicas convencionais para
resolver equações seja desenvolvido apenas no quarto ciclo, pois em caso contrário os
conteúdos do terceiro ciclo ficarão mais extensos, dificultando o trabalho com os demais
blocos. Entretanto, é possível que nesse ciclo os alunos traduzam algumas situações-
problema por equações. Nesses casos, é desejável que eles desenvolvam estratégias próprias
para resolvê-las.

Convém também salientar que a �visualização� de expressões algébricas, por meio
do cálculos de áreas e perímetros de retângulos, é um recurso que facilita a aprendizagem
de noções algébricas, como:

Exemplo:

A 2

A

Obtendo-se assim a.(a + 2) = a² + 2a.

A utilização desses recursos possibilita ao aluno conferir um tipo de significado às
expressões. No entanto, a interpretação geométrica dos cálculos algébricos é limitada, pois
nem sempre se consegue um modelo geométrico simples para explicá-lo. Além disso, é
preciso que ele perceba que é possível atribuir outros significados às expressões. Assim, as
�visualizações� desse tipo podem ser interessantes em alguns momentos, dependendo do
contexto da situação-problema, mas o trabalho não pode apoiar-se exclusivamente nelas.

As atividades algébricas propostas no ensino fundamental devem possibilitar que
os alunos construam seu conhecimento a partir de situações-problema que confiram

1º) Cálculo da área do retângulo pela
multiplicação das dimensões do
retângulo: a e a+2: a.(a + 2).

2º) Cálculo da área do retângulo pela
soma das áreas das figuras que o
compõem, o quadrado e o retângulo
menor: a² + 2a.
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significados à linguagem, aos conceitos e procedimentos referentes a esse tema, favorecendo
o avanço do aluno quanto às diferentes interpretações das letras. Os contextos dos problemas
deverão ser diversificados para que eles tenham oportunidade de construir a �sintaxe� das
representações algébricas, traduzir as situações por meio de equações (ao identificar
parâmetros, incógnitas, variáveis), e construir as �regras� para resolução de equações.

Espaço e forma

As questões relacionadas com as formas e relações entre elas, com as possibilidades
de ocupação do espaço, com a localização e o deslocamento de objetos no espaço, vistos
sob diferentes ângulos são tão necessárias hoje quanto o foram no passado.

Situações quotidianas e o exercício de diversas profissões, como a engenharia, a
bioquímica, a coreografia, a arquitetura, a mecânica etc., demandam do indivíduo a
capacidade de pensar geometricamente. Também é cada vez mais indispensável que as
pessoas desenvolvam a capacidade de observar o espaço tridimensional e de elaborar modos
de comunicar-se a respeito dele, pois a imagem é um instrumento de informação essencial
no mundo moderno.

No entanto, a Geometria tem tido pouco destaque nas aulas de Matemática e, muitas
vezes, confunde-se seu ensino com o das medidas. Em que pese seu abandono, ela
desempenha um papel fundamental no currículo, na medida em que possibilita ao aluno
desenvolver um tipo de pensamento particular para compreender, descrever e representar,
de forma organizada, o mundo em que vive. Também é fato que as questões geométricas
costumam despertar o interesse dos adolescentes e jovens de modo natural e espontâneo.
Além disso, é um campo fértil de situações-problema que favorece o desenvolvimento da
capacidade para argumentar e construir demonstrações.

Como campo de problemas, o estudo do espaço e das formas envolve três objetos de
natureza diferente:

� o espaço físico, ele próprio � ou seja, o domínio das
materializações;

� a geometria, concebida como modelização desse espaço físico
� domínio das figuras geométricas;

� o(s) sistema(s) de representação plana das figuras espaciais �
domínio das representações gráficas.

A esses objetos correspondem três questões relativas à aprendizagem que são ligadas
e interagem umas com as outras. São elas:
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� a do desenvolvimento das habilidades de percepção espacial;

� a da elaboração de um sistema de propriedades geométricas e
de uma linguagem que permitam agir nesse modelo;

� a de codificação e de decodificação de desenhos.

A respeito do desenvolvimento das habilidades de percepção espacial, a leitura e a

utilização efetiva de mapas e de plantas, nas situações cotidianas, são fonte de numerosas

dificuldades para muitas pessoas. Por exemplo, localizar um escritório num grande edifício,

deslocar-se numa cidade, encontrar um caminho numa montanha são procedimentos que

muitas vezes solicitam uma certa sistematização dos conhecimentos espaciais. Porém, essas

habilidades não têm objeto de aprendizagem nas aulas de Matemática.

Para desenvolver esses conhecimentos, diferentes situações podem ser trabalhadas

pelos alunos desses ciclos, como aquelas em que utilizam mapas para comunicar informações

sobre um grande espaço desconhecido para uma pessoa que deve deslocar-se nele, ou

aquelas em que os mapas comunicam ou determinam uma localização precisa, onde uma

ação deve ser executada � construção de uma casa, de uma auto-estrada etc. O trabalho

com mapas pode levar a um estudo de coordenadas cartesianas e a uma analogia com as

coordenadas geográficas.

Outro aspecto importante refere-se ao uso de recursos como as maquetes

tridimensionais, e não apenas as representações desenhadas. As maquetes, por exemplo,

têm por objetivo, de um lado, contribuir para melhorar as imagens visuais dos alunos e, de

outro, favorecer a construção de diferentes vistas do objeto pelas mudanças de posição do

observador, freqüentemente indispensáveis na resolução de problemas que envolvem a

localização e movimentação no espaço.

Além disso, é uma atividade que leva o aluno a observar as relações entre tamanhos
e aproximar-se da noção de proporcionalidade, o que permitirá, num momento posterior, a
utilização das escalas na construção de maquetes.

No que diz respeito ao campo das figuras geométricas, inúmeras possibilidades de
trabalho se colocam. Por exemplo, as atividades de classificação dessas figuras com base na
observação de suas propriedades e regularidades.

Atividades que exploram a composição e decomposição de figuras, como
ladrilhamentos, tangrans, poliminós, fazem com que os alunos verifiquem que o
recobrimento de uma superfície pode ser feito por determinadas figuras, como triângulos
equiláteros, quadrados, retângulos, hexágonos regulares. Assim como a descoberta de que
toda figura poligonal pode ser composta/decomposta por outra e em particular por triângulos,
o que facilita o cálculo de áreas e a determinação da soma das medidas dos seus ângulos
internos.



124

As atividades que envolvem as transformações de uma figura no plano devem ser
privilegiadas nesses ciclos, porque permitem o desenvolvimento de conceitos geométricos
de uma forma significativa, além de obter um caráter mais �dinâmico� para este estudo.
Atualmente, existem softwares que exploram problemas envolvendo transformações das
figuras. Também é interessante propor aos alunos situações para que comparem duas figuras,
em que a segunda é resultante da reflexão da primeira (ou da translação ou da rotação) e
descubram o que permanece invariante e o que muda. Tais atividades podem partir da
observação e identificação dessas transformações em tapeçarias, vasos, cerâmicas, azulejos,
pisos etc.

O estudo das transformações isométricas (transformações do plano euclidiano que
conservam comprimentos, ângulos e ordem de pontos alinhados) é um excelente ponto de
partida para a construção das noções de congruência. As principais isometrias são: reflexão
numa reta (ou simetria axial), translação, rotação, reflexão num ponto (ou simetria central),
identidade. Desse modo as transformações que conservam propriedades métricas podem
servir de apoio não apenas para o desenvolvimento do conceito de congruência de figuras
planas, mas também para a compreensão das propriedades destas.

À primeira vista as transformações podem parecer um assunto que não tem relação
com o dia-a-dia, mas, refletindo e observando um pouco, nota-se, por exemplo, que as
simetrias estão muito presentes no cotidiano. Em inúmeros objetos físicos ocorrem
aproximações de planos de simetria de reflexão. Em representações planas desses objetos,
tais planos de simetria reduzem-se a eixos de simetria. No corpo humano pode-se observar
(aproximadamente) um plano de simetria. Assim, também a imagem de um objeto no
espelho é simétrica a ele. Há eixos de simetria em diversas criações do homem, como
desenhos de aeronaves, edifícios e móveis.

As simetrias centrais e de rotação também surgem em diversos situações: desenhos
de flores, logotipos de empresas, desenhos de peças mecânicas que giram, copos, pratos,
bordados etc. Os exemplos de translação também são fáceis de encontrar: grades de janelas,
cercas de jardins, frisos decorativos em paredes, azulejos decorados etc.

O estudo das transformações que envolvem a ampliação e redução de figuras é um
bom ponto de apoio à construção do conceito de semelhança. Porém, esse conceito é
geralmente abordado apenas para os triângulos, tendo como única referência a definição
que é apresentada ao aluno já na introdução desse conteúdo: �dois triângulos são
semelhantes quando e somente quando têm os três ângulos respectivamente congruentes
ou os lados correspondentes proporcionais�. Tal abordagem é limitada para uma
compreensão mais ampla do conceito de semelhança. Isso pode ser favorecido se tal conceito
for estudado em outras figuras, inclusive nas não-poligonais.

Além disso, é preciso ficar claro para o aluno como e em que circunstâncias são
produzidas figuras semelhantes. Para tanto, é preciso compreender a idéia de razão de
semelhança (�a razão k que existe entre dois de seus lados homólogos�), por meio de
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ampliações e reduções que podem ser feitas numa figura pelas transformações conhecidas

como homotetias.

Pode-se iniciar a exploração da noção de semelhança em figuras tridimensionais por

meio de atividades que mostrem, por exemplo, que recipientes de um mesmo produto de

diferentes capacidades muitas vezes não são semelhantes, como as garrafas de refrigerante

de capacidades diferentes: a razão entre suas alturas não é igual à razão entre os diâmetros

dos gargalos.

As relações entre as medidas de área de uma figura e de outra, que é resultado de sua

ampliação (ou redução), também podem ser observadas. Na ampliação ou redução de corpos

tridimensionais é interessante verificar o que ocorre com seus volumes.

O conceito de semelhança está presente no estudo de escalas, plantas, mapas,

ampliações de fotos, fotocópias como também quando se verifica, por exemplo, se as

medidas das partes do corpo humano se mantêm proporcionais entre um representante

jovem e um representante adulto.

Esse conceito poderá ser desenvolvido e/ou aprofundado também pela análise de

alguns problemas históricos, como os procedimentos utilizados pelos antigos egípcios para

determinar a altura de suas pirâmides. Outras fontes interessantes de problemas são as

que envolvem a noção de semelhança de triângulos e as medidas de distâncias inacessíveis.

Assim, o conceito de semelhança é proveitoso para estabelecer conexões com outros

conteúdos matemáticos, como razões e proporções, propriedades das figuras, ângulos,

medidas (áreas, volumes) e conteúdos de outras áreas (artes, educação física, ciências,

geografia, física).

É importante que os alunos percebam que as transformações foram incorporadas

como linguagem básica nos programas de computação gráfica. Assim, ao manipular esses

programas, o usuário faz simetrias de todos os tipos, ampliações e reduções.

No que diz respeito aos sistemas de representação plana das figuras espaciais, sabemos

que as principais funções do desenho são as seguintes:

� visualizar � fazer ver, resumir;

� ajudar a provar;

� ajudar a fazer conjecturas (o que se pode dizer).

Quando os alunos têm de representar um objeto geométrico por meio de um desenho,

buscam uma relação entre a representação do objeto e suas propriedades e organizam o

conjunto do desenho de uma maneira compatível com a imagem mental global que têm do

objeto.
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As produções dos alunos mostram que eles costumam situar-se em relação a dois
pólos, geralmente antagônicos:

� um que consiste em procurar representar o objeto tal como ele
(aluno) imagina como o objeto se apresentaria à sua vista;

� outro que consiste em procurar representar, sem adaptação, as
propriedades do objeto que ele (aluno) julga importantes.

Como, quase sempre, é impossível conjugar os dois critérios, o aluno faz composições
para obter um resultado que ele julga o melhor possível. A situação do aluno em relação
aos dois pólos depende de diversos fatores; ela evolui com a idade, mas também com as
capacidades gráficas, os conhecimentos geométricos, a natureza da tarefa, o objetivo visado
etc.

A dificuldade dos alunos é a de encontrar articulações entre as propriedades que ele
conhece e a maneira de organizar o conjunto do desenho, pois ele deverá escolher entre
sacrificar ou transformar algumas delas, como o desenho das figuras tridimensionais.

Mesmo no início do terceiro ciclo os alunos usam ainda de forma bastante espontânea
sua percepção para representar figuras; aos poucos, essa espontaneidade tende a diminuir
e é substituída por uma tendência de apoiar-se nos métodos do professor.

As atividades de Geometria são muito propícias para que o professor construa junto
com seus alunos um caminho que a partir de experiências concretas leve-os a compreender
a importância e a necessidade da prova para legitimar as hipóteses levantadas. Para delinear
esse caminho, não se deve esquecer a articulação apropriada entre os três domínios citados
anteriormente: o espaço físico, as figuras geométricas e as representações gráficas.

Tome-se o caso do teorema de Pitágoras para esclarecer um dos desvios freqüentes
quando se tenta articular esses domínios. O professor propõe ao aluno, por exemplo, um
quebra-cabeças constituído por peças planas que devem compor, por justaposição, de duas
maneiras diferentes, um modelo material de um quadrado (ver figura). Utilizando o princípio
aditivo relativo ao conceito de área de figuras planas, observa-se quea b c

2 2 2= + .  Diz-se,
então, que o teorema de Pitágoras foi �provado�.

a b

a b

a a

b b

a b

b a

b a

a b

c
c

c
c
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Apesar da força de convencimento para os alunos que possam ter esses experimentos
com material concreto ou com a medição de um desenho, eles não se constituem provas
matemáticas. Ainda que essas experiências possam ser aceitas como �provas� no terceiro
ciclo, é necessário, no quarto ciclo, que as observações do material concreto sejam elementos
desencadeadores de conjecturas e processos que levem às justificativas mais formais.

No caso do teorema de Pitágoras, essa justificativa poderá ser feita com base na
congruência de figuras planas e no princípio da aditividade para as áreas. Posteriormente,
os alunos poderão também demonstrar esse teorema quando tiverem se apropriado do
conceito de semelhança de triângulos e estabelecido as relações métricas dos triângulos
retângulos.

Por outro lado, há casos em que a concretização utilizada distancia-se da prova formal
adotada. Nesses casos, a exemplificação num contexto pode apenas desempenhar um papel
de fontes de conjecturas a serem provadas formalmente. Um exemplo desse fato pode ser
identificado na �comprovação� de que a soma das medidas dos ângulos internos de um
triângulo vale 180º, feita por meio da decomposição e composição de um modelo material
de um triângulo.

A demonstração de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º, acessível
a um aluno do quarto ciclo, recorre a axiomas e teoremas envolvendo um par conveniente
de retas paralelas que, no entanto, não tem correspondente na concretização acima
mencionada. Mesmo assim, nesse caso, a concretização é bastante útil para levantar
conjecturas sobre esse resultado.

O estudo de temas geométricos possibilita ainda a exploração de interessantes
aspectos históricos. Como sabemos, a Geometria é um dos ramos mais antigos da
Matemática, que se desenvolveu em função de necessidades humanas. As civilizações da
época pré-histórica utilizavam regras para medir comprimentos, superfícies e volumes.
Seus desenhos continham figuras geométricas em que a simetria era uma das características
predominantes.
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A origem essencialmente prática da geometria egípcia mostra-se nitidamente pela
maneira com que os escribas, do médio império, propunham e resolviam os problemas. É
interessante discutir com os alunos que essa forma, apesar de engenhosa e criativa, não
facilitava em nada a transferência dos conhecimentos obtidos para novas situações. O estudo
de alguns dos problemas resolvidos pelos egípcios poderá mostrar a importância da
generalização das relações espaciais e suas representações para resolver situações mais
diversificadas e complexas.

Como exemplo, pode-se analisar como eles prescreviam o cálculo da área de um
campo triangular e de uma região circular:

1. �Se te dizem para calculares a superfície de um triângulo de 10 varas de altura e 4
varas de base, qual a sua superfície? Calcularás assim: tomarás a metade de 4, ou seja, 2,
para fazer teu retângulo. Multiplicarás 10 por 2. É a sua superfície.�

2.�Se te dizem para calculares a área de uma porção de terra circular, cujo diâmetro
é de 9 varas, como farás para calcular sua superfície? Calcularás assim: deves subtrair 1 do
diâmetro, que é a nona parte dela. Restam 8 varas; deves, então multiplicar 8 vezes 8, o
que resulta 64. Vês que a superfície é de 6 kha (60) e 4 setat.�

Como se pode observar nessa segunda situação, o processo utilizado consiste em
subtrair 1/9 do diâmetro e em elevar o resultado ao quadrado. Tal cálculo dá para π um
valor de 3,1605.

Supõe-se que os egípcios chegaram aos resultados desses problemas por
procedimentos gráficos: no primeiro caso, transformando o triângulo em um retângulo
equivalente e, no caso do círculo, inscrevendo-o em um quadrado. Nesse caso, parece que
o cálculo era feito por aproximações com a ajuda dos 4 triângulos determinados pela inscrição.

Grandezas e Medidas

Os conteúdos referentes ao bloco Grandezas e Medidas cumprem um importante
papel no currículo de Matemática, pois estabelecem conexões entre os diversos temas,
proporcionando um campo de problemas para a ampliação e consolidação do conceito de
número e a aplicação de conceitos geométricos.

Além disso, como as medidas quantificam grandezas do mundo físico e são essenciais
para a interpretação deste, as possibilidades de integração com as outras áreas são bastante
claras, como Ciências Naturais (utilização de bússolas, e noções de densidade, velocidade,
temperatura, entre outras) e Geografia (utilização de escalas, coordenadas geográficas, mapas
etc.). As medidas também são necessárias para melhor compreensão de fenômenos sociais
e políticos, como movimentos migratórios, questões ambientais, distribuição de renda,
políticas públicas de saúde e educação, consumo, orçamento, ou seja, questões relacionadas
aos Temas Transversais.
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No entanto, as medidas têm tido pouco destaque nas aulas de Matemática, em

especial nas últimas séries do ensino fundamental, pois muitos professores, apesar de

reconhecerem sua importância, preferem que elas sejam estudadas de forma mais detalhada

em Ciências Naturais.

O professor, ao organizar as atividades que envolvem Grandezas e Medidas, deverá

levar em conta que o trabalho com esse tema dá oportunidade para abordar aspectos

históricos da construção do conhecimento matemático, uma vez que os mais diferentes

povos elaboraram formas particulares de comparar grandezas como comprimento, área,

capacidade, massa e tempo. Assim também, o estudo das estratégias de medida usadas por

diferentes civilizações pode auxiliar o aluno na compreensão do significado de medida.

Além disso, possibilita discutir a temática da pluralidade cultural.

Neste estudo, os alunos poderão constatar, por exemplo, que para os egípcios e

babilônios a Aritmética constituía algumas regras de cálculo que permitiam resolver

problemas práticos, como as medições das diferentes grandezas geométricas e

�astronômicas� (agricultura, construções, observações do espaço), enquanto os gregos

teorizaram a Geometria separadamente da Aritmética e consideravam que as medidas

podiam estabelecer articulações entre esses dois campos.

No estudo dos conteúdos referentes a Grandezas e Medidas nos terceiro e quarto
ciclos é preciso retomar as experiências que explorem o conceito de medida. Por exemplo,
para medir o comprimento de um objeto o aluno precisa saber quantas vezes é necessário
aplicar uma unidade previamente escolhida nesse objeto, ou seja, executar duas operações:
uma geométrica (aplicação da unidade no comprimento a ser medido) e outra aritmética
(contagem de quantas unidades couberam). Os mesmos procedimentos são utilizados para
obter áreas e volumes. Evidentemente, essa constatação somente será percebida em
situações em que as medidas são acessíveis a essas comparações e contagens.

No entanto, para calcular áreas e volumes o aluno terá contato com uma dimensão
da medida que não é obtida por uma comparação direta, e sim pelo produto de medidas
lineares (lados, arestas etc.).

Para medir outras grandezas, utilizam-se procedimentos em que é preciso realizar
uma operação física, não necessariamente geométrica, que possibilita a comparação com o
padrão previamente estabelecido e que depende da natureza da grandeza envolvida (massa,
tempo).

O trabalho com as medidas deve ser desenvolvido de modo que o aluno perceba que
nem todas as grandezas são medidas por comparação direta com uma unidade da mesma
espécie do atributo que se deseja medir. Exemplo, a temperatura é uma dessas grandezas,
pois para medi-la geralmente recorre-se ao fenômeno da dilatação térmica, ou seja, à variação
das dimensões que os corpos sofrem quando ocorre variação de temperatura � no
termômetro comum usa-se a dilatação do mercúrio.
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O trabalho com Grandezas e Medidas também deve propiciar aos alunos a
oportunidade de perceberem que muitas vezes, pela sua inacessibilidade, não se pode
comparar diretamente uma grandeza a ser medida com o padrão. Para esses casos, é
necessária uma determinação indireta usando métodos operacionais mais elaborados.
Deseja-se, por exemplo, saber a distância de um ponto da Terra à Lua em um dado instante.
Um método indireto para determinar essa distância pode ser o envio de um sinal de radar
que será refletido pela superfície da Lua e captado num receptor da estação emissora.
Conhecidos a velocidade do sinal e o tempo decorrido entre sua emissão e recepção, pode-
se calcular a distância em questão, levantando algumas hipóteses e condições para relacionar
a medida indireta com a medida direta.

Para a determinação de distâncias inacessíveis podem-se também propor situações-
problema de natureza histórica, como a forma com que Eratóstenes mediu o comprimento
da circunferência máxima e o raio da Terra. Para resolver esse problema os alunos poderão
aprofundar seu conhecimento sobre algumas noções e procedimentos geométricos
(circunferências, ângulos e paralelismo), elaborando, inclusive, uma síntese dos conceitos
envolvidos. Para calcular essas distâncias podem-se propor situações em que seja necessário
utilizar noções geométricas como o teorema de Tales e a semelhança de triângulos.
Exemplos: determinar a altura de um edifício conhecendo-se a medida da sombra projetada;
determinar a distância entre dois objetos separados por um obstáculo.

Esse trabalho pressupõe também a obtenção de medidas por intermédio de diferentes
instrumentos adequados ao grau de exatidão requerida. A utilização de diversos
instrumentos é fundamental para que se possa iniciar � e apenas iniciar � a discussão dos
significados e usos de termos como algarismo duvidoso, algarismo significativo,
arredondamento, intervalo de tolerância. O aluno, ao discutir esses conceitos, poderá concluir
que todas as medidas são inevitavelmente acompanhadas de erros, identificando uma
dimensão da Matemática que é o trabalho com a imprecisão, pois o que se mede não é o
valor verdadeiro de uma grandeza, mas sim um valor mais aproximado do qual, na maioria
das vezes, se conhece a margem de erro. Para melhorar essa margem é possível aplicar
métodos estatísticos aos diversos valores obtidos em medições sucessivas para encontrar
um valor mais representativo, como a média aritmética.

É importante o aluno reconhecer que as relações entre as unidades padronizadas de
algumas grandezas não são decimais, como as de ângulo e as de tempo, e que esse fato
encontra suas razões nas origens históricas dessas unidades. É importante notar que
atualmente se utiliza em várias situações um �sistema misto� (sexagesimal e decimal)
como nas corridas de automóvel, provas de natação em que o tempo é expresso em décimos
e centésimos de segundo.

No trabalho com as medidas é bastante freqüente os alunos confundirem noções de
área e de perímetro ou estabelecerem relações não verdadeiras entre elas; assim, por
exemplo, quando comparam dois polígonos concluem que �a figura de maior área tem
necessariamente maior perímetro e vice-versa�. Uma das possíveis explicações é a de que,
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raramente, os alunos são colocados ante situações-problema em que as duas noções estejam
presentes. Variando as situações propostas (comparar duas figuras que tenham perímetros
iguais e áreas diferentes ou que tenham áreas iguais e perímetros diferentes; duas figuras
de modo que uma tenha maior perímetro e menor área que a outra ou maior perímetro e
maior área) e solicitando aos alunos que construam figuras em que essas situações possam
ser observadas, cria-se a possibilidade para que compreendam os conceitos de área e
perímetro de forma mais consistente.

Outro aspecto a ser salientado em relação às áreas e perímetros diz respeito à obtenção
de fórmulas. A experiência tem mostrado que os alunos que aprendem mecanicamente
fórmulas costumam empregá-las de forma também mecânica e acabam obtendo resultados
sobre os quais não têm nenhum tipo de crítica e controle, além de as esquecerem
rapidamente. Desse modo, o trabalho com áreas deve apoiar-se em procedimentos que
favoreçam a compreensão das noções envolvidas, como obter a área pela composição e
decomposição de figuras cuja área eles já sabem calcular (recortes e sobreposição de figuras)
por procedimentos de contagem (papel quadriculado, ladrilhamento), por estimativas e
aproximações.

É comum encontrar alunos, mesmo entre os que tenham estudado as medidas, que
não desenvolveram a noção do �tamanho� do metro quadrado; ao perguntar a esses alunos
quantas pessoas podem ficar em pé numa superfície de 1 m², é comum surgirem respostas
absurdas como 50, 300, 1.000 etc. Esse fato dificulta a compreensão de diversos conceitos
e o desenvolvimento de estimativas. Experiências simples, como a construção de um
quadrado de 1 m de lado com papel para verificar quantas vezes esse �quadrado� cabe
numa determinada superfície, poderá desenvolver a referida noção.

Desse modo, a estimativa é um outro aspecto que também deve ser considerado no
tratamento metodológico do bloco Grandezas e Medidas, uma vez que para desenvolver
essa habilidade o aluno terá de estabelecer comparações em situações reais, podendo ampliar
sua compreensão sobre o processo de medida e seu conhecimento sobre as unidades
padronizadas das grandezas envolvidas.

Um outro ponto a ser considerado é a importância de levar em conta as conexões das
medidas com os demais blocos de conteúdos matemáticos. Ou seja: o professor, ao propor
situações-problema envolvendo grandezas e medidas, proporcionará contextos para a
construção de conceitos e procedimentos não só os estritamente relacionados a este tema,
mas também a outros, como ampliação dos campos numéricos, razões e proporções, gráficos
cartesianos, relações geométricas, medidas estatísticas etc. Por exemplo, no quarto ciclo,
os alunos poderão perceber a equivalência entre algumas figuras planas pela aplicação de
propriedades das congruências e semelhanças.

Situações-problema envolvendo áreas e perímetros também são contextos
interessantes para um trabalho com a variação de grandezas. Assim, por exemplo, os alunos
podem estabelecer como varia o perímetro (ou a área ) de um quadrado em função de seu



132

lado; ou então, estabelecer relações entre os lados de retângulos que têm um mesmo
perímetro (ou área). Desse modo, observam que existem diferentes tipos de variações
(diretamente proporcionais, inversamente proporcionais e não-proporcionais).

Uma dificuldade bastante comum com relação às medidas entre os alunos dos
primeiro e segundo ciclos referem-se às medidas de tempo. Apesar disso, o trabalho com
essa grandeza nem sempre é retomado nos terceiro e quarto ciclos por se considerar que os
alunos possuem certo domínio sobre esse assunto.

No entanto, os alunos se interessam muito por assuntos como o extermínio dos
dinossauros ocorrido há 65 milhões de anos, ou pelo intervalo de tempo entre duas batidas
sucessivas das asas de um beija-flor e, além disso, compreendem que esses valores estão
muito além dos limites que os sentidos podem perceber. O trabalho com o tempo pode
permitir discussões interessantes, como sobre quanto tempo decorreu muito antes de
existirem os homens das cavernas, ou ainda sobre como será a paisagem da Terra daqui a
um milhão de anos etc.

As dificuldades encontradas pelos alunos podem estar relacionadas ao fato de que o
tempo não pode ser observado diretamente como propriedade dos objetos. A medição do
tempo é essencialmente um processo de contagem. Qualquer fenômeno periódico
(fenômeno que se repete num ritmo regular) pode ser usado para a medição do tempo e
esta consiste, então, na contagem das repetições do fenômeno escolhido.

Também é interessante destacar para os alunos as diferentes formas pelas quais os
homens historicamente mediram o tempo, percebendo que, apesar de não se poder �segurar
o tempo�, foi possível medi-lo registrando as repetições de fenômenos periódicos. Qualquer
evento familiar era usado para marcar o tempo, como o período entre um e outro nascer do
Sol, a sucessão das luas cheias, o número de primaveras; costumava-se então contar os anos
por invernos (ou verões), os meses por luas e os dias por sóis, o que os levou a conclusões
como a de que o período entre uma lua e outra era constante (29 dias e meio).

A compreensão da relação entre as unidades de tempo hoje utilizadas fica mais clara
quando se retomam alguns aspectos históricos das medidas: em 2000 a.C. os babilônios já
adotavam seu �ano�, como período de 360 dias. Eles escolheram como base do seu sistema
de numeração o número 60 (divisor de 360), e isso se mantém até hoje na nossa contagem
de tempo: 1 hora eqüivale a 60 minutos e 1 minuto a 60 segundos.

A resolução de situações-problema envolvendo medida de tempo favorece a
construção de procedimentos de cálculo com as diferentes unidades de medida.

Muitas atividades que envolvem a questão do tempo podem interessar os alunos,
como:

� pesquisa sobre o funcionamento e construção de um relógio
solar, cujos horários são determinados pelas sombras;
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� determinação do tempo que a areia leva para escoar da parte
superior para a parte inferior de uma ampulheta;

� pesquisa sobre o funcionamento de relógios de pêndulo,
mecânicos, de quartzo e digitais, identificando neles os
fenômenos periódicos que são contados.

Outra dificuldade comum na aprendizagem de Grandezas e Medidas está na distinção

entre peso e massa. Trata-se de duas noções distintas, apesar da íntima relação entre elas.

A massa está relacionada com a �quantidade de matéria� que um corpo possui, isto é,

indica o quanto um objeto resiste em modificar sua velocidade (quanto maior for essa

dificuldade, maior é a massa). O peso, por sua vez, é determinado pela força de atração

gravitacional que a Terra exerce sobre o objeto, ou seja, indica o quanto este é atraído pela

Terra. O peso varia em função da distância do corpo ao centro da Terra; assim, o peso de

um corpo no Pólo Norte é maior que no Equador, pois a distância do centro da Terra ao

pólo é menor. A massa é uma propriedade inalterável de um corpo e, para determinar seu

valor, é preciso compará-la com outra massa, que será a unidade.

Ao discutir esse assunto é importante destacar que o peso de um corpo de massa 1

kg é aproximadamente 1kgf na superfície terrestre. Assim, um corpo de massa 60 kg terá

60 kgf na superfície da Terra; na Lua, por exemplo, sua massa continuará 60 kg, embora

seu peso será bem menor que 60 kgf (aproximadamente 6 vezes menor).

Apesar de ser cada vez menos comum o uso das balanças de dois pratos, elas

constituem um recurso recomendável não só para desenvolver o conceito de massa, mas

para verificar alguns princípios da igualdade.

A unidade-padrão de massa foi definida como a massa da água pura contida em um

cubo cuja aresta interna mede um decímetro, ou seja, de volume igual a um decímetro

cúbico. Os alunos poderão verificar experimentalmente essa relação e a equivalência entre

o decímetro cúbico e o litro (1 dm³ = 1l) e, desse modo, concluir que a densidade da água

é de 1 kg/l.

Nos terceiro e quarto ciclos é também interessante abordar determinados aspectos

históricos a respeito da forma como os homens do passado conseguiram medir massas. Nos

túmulos egípcios, por exemplo, foram encontradas balanças feitas de pedra com os �pesos�

que serviam como unidades-padrão também em pedra: essas balanças chegavam a detectar

diferenças de alguns poucos gramas, mostrando que eles conseguiram uma precisão muito

maior para as medidas de massa do que as medidas de espaço e tempo.

Convém destacar que as grandezas a serem estudadas nos terceiro e quarto ciclos
não são apenas as geométricas (comprimento, área, volume) ou as relacionadas aos
fenômenos físicos (comprimento, massa, tempo, temperatura, densidade, velocidade,
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energia), mas também quanto à informática, como os números que indicam a capacidade
de memória de calculadoras e computadores ou sua velocidade de processamento.

Tratamento da Informação

A importância e interesse alcançados pelo Tratamento da Informação nos dias de
hoje, tanto nos aspectos voltados para uma cultura básica quanto para a atividade profissional,
se deve à abundância de informações e às formas particulares de apresentação dos dados
com que se convive cotidianamente.

Assim, o estudo, nos terceiro e quarto ciclos, dos conteúdos estabelecidos no
Tratamento da Informação3  justifica-se por possibilitar o desenvolvimento de formas
particulares de pensamento e raciocínio para resolver determinadas situações-problema
� as que envolvem fenômenos aleatórios � nas quais é necessário coletar, organizar e
apresentar dados, interpretar amostras, interpretar e comunicar resultados por meio da
linguagem estatística.

Por ser um campo que abarca uma ampla variedade de conteúdos matemáticos, o
desenvolvimento desse bloco pode favorecer o aprofundamento, a ampliação e a aplicação
de conceitos e procedimentos como porcentagem, razão, proporção, ângulo, cálculos etc.
Esse estudo também favorece o desenvolvimento de certas atitudes, como posicionar-se
criticamente, fazer previsões e tomar decisões ante as informações veiculadas pela mídia,
livros e outras fontes.

Uma forma de explorar os processos estatísticos e probabilísticos é a partir da leitura
e discussão das informações que aparecem nos jornais. Nesse trabalho a calculadora é um
instrumento imprescindível porque os cálculos são muitos e costumam ser trabalhosos em
virtude dos números envolvidos, revistas, rádio, televisão, Internet etc. Assuntos que tratam
de economia, política, esportes, educação, saúde, alimentação, moradia, meteorologia,
pesquisas de opinião, entre outros, geralmente são apresentados por meio de diferentes
representações gráficas: tabelas, diagramas e fluxogramas, gráficos (barras, setores, linhas,
pictóricos, histogramas e polígonos de freqüência).

Além disso, tais assuntos costumam despertar o interesse dos alunos pelas
questões sociais e podem ser usados como contextos significativos para a aprendizagem
dos conceitos e procedimentos matemáticos neles envolvidos. Constituem-se também
num campo de integração com os conteúdos de outras áreas do currículo, como os das
Ciências Sociais e Naturais e, em particular, com as questões tratadas pelos Temas
Transversais.

3 Assunto tratado na quinta parte da Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais.



135

Outras formas interessantes de explorar os conteúdos do tratamento da informação
é por meio da realização de pesquisas que tenham interesse para os alunos, como o
desenvolvimento físico (peso, altura, idade) de adolescentes e jovens.

Ao propor o trabalho com pesquisas é preciso mostrar ao aluno que nesse tipo de
atividade é importante levar em conta alguns aspectos: definir clara e precisamente o
problema, indicando a população a ser observada e as variáveis envolvidas; decidir se a
coleta dos dados será por recenseamento ou por amostragem; fazer uma análise preliminar
das informações contidas nos dados numéricos que possibilite uma organização adequada
desses dados, a observação de aspectos relevantes e a realização de cálculos. Além disso, é
preciso encontrar as representações mais convenientes para comunicar e interpretar os
resultados, obter algumas conclusões e levantar hipóteses sobre outras.

No desenvolvimento de um trabalho de pesquisa os alunos terão oportunidade de
construir o conceito de amostra quando se discutir a possibilidade de fazer um
recenseamento ou não com toda a população a ser pesquisada. Nesse caso, deverão ser
tomadas decisões para indicar os critérios de escolha da amostra.

Ao se colocar essa questão, o aluno terá possibilidades de começar a fazer inferências
sobre a representatividade da amostra. Assim, por exemplo, a partir de uma pesquisa
realizada com todos os alunos de uma mesma sala, ele terá condições de verificar se esses
alunos poderão ser considerados como amostra de toda a escola. Poderá concluir então que
é muito provável que sua classe seja uma amostra representativa quando os dados levantados
referirem-se ao local de moradia e que não é provável que ela seja representativa, se a
variável pesquisada for a altura (alunos de séries diferentes geralmente têm idades
diferentes, o que influencia na altura).

No trabalho de coleta de dados é importante levar o aluno a perceber que, em
pesquisas quantitativas, muitas vezes, não é adequado agrupar os dados segundo cada
valor assumido pela variável. Isso poderia gerar muitos grupos e a tabela para organizar os
dados praticamente repetiria a listagem dos valores encontrados. Por isso se faz a distribuição
de freqüências por faixas ou classes de valores assumidos pela variável.

É importante ele perceber que, ao agrupar os dados em classes, mesmo que se perca
um pouco da precisão das informações, consegue-se um resumo bastante razoável da
pesquisa e, conseqüentemente, uma melhor compreensão e análise dela. Assim, o aluno
poderá concluir que a escolha do número de classes a ser considerada é também uma
questão de bom senso, pois, se o número de classes for muito grande, podem-se não resumir
os dados convenientemente ou, se o número for muito reduzido, perde-se muita informação.

Outro aspecto a ser discutido é a escolha dos recursos visuais mais adequados, os
que permitem a apresentação global da informação, a leitura rápida e o destaque dos aspectos
relevantes, para comunicar os resultados da pesquisa.

Para ampliar a análise dos alunos, levá-los a fazer resumos estatísticos e a interpretar
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resultados é fundamental para que compreendam o significado e a importância das medidas
de tendência central de uma pesquisa, ou seja, a média, a moda e a mediana.

É interessante propor situações em que haja discrepâncias bastante acentuadas entre
essas medidas para que os alunos possam refletir sobre qual é a mais significativa para
expressar a tendência da maioria. Por exemplo, na seguinte situação: suponha que cada
um dos sete números da seqüência 1, 2, 2, 2, 3, 3, 22 represente a quantidade de salários
mínimos de um funcionário de uma firma que tem sete funcionários, ou seja, um funcionário
ganha 1 mínimo, três funcionários ganham 2 mínimos, dois ganham 3 mínimos e um ganha
22 mínimos. A mediana desses valores é 2 (para determinar a mediana dessa seqüência é
preciso identificar o número que ocupa a posição central, neste caso, é o quarto elemento,
pois tanto antes quanto depois dele existem três valores). A média desse conjunto de

valores, no entanto, é 5, pois    . Nesse caso os alunos poderão perceber

que a mediana representa melhor a situação real dos dados, pois o valor 22, por ser muito
superior aos outros termos, �eleva� a média. Desse modo, se no lugar do 22 constasse um
salário ainda maior, a média aumentaria, enquanto a mediana continuaria a mesma. A moda
dos salários apresentados também é de 2 mínimos, pois é o valor de maior freqüência.

No trabalho com a estatística, a calculadora é, muitas vezes, um instrumento
imprescindível porque os cálculos são muitos e costumam ser trabalhosos em virtude dos
números envolvidos.

Ao trabalhar com o Tratamento da Informação é fundamental ainda que, ao ler e
interpretar gráficos, os alunos se habituem a observar alguns aspectos que permitam confiar
ou não nos resultados apresentados: por exemplo, observar a presença da freqüência relativa
e se as escalas utilizadas são convenientes. Costuma ser freqüente nos resumos estatísticos
a manipulação dos dados, que são apresentados em gráficos inadequados, o que leva a
erros de julgamento. Esses erros também poderão ser evitados se os alunos forem
habituados, em seus trabalhos de pesquisa, a identificar informações que não foram
levantadas, bem como informações complementares, a comprovar erros que são cometidos
ao recolher os dados, a verificar informações para chegar a uma conclusão.

Assim, eles terão oportunidade de desenvolver conhecimentos para poder
compreender, analisar e apreciar as estatísticas apresentadas pelos meios de comunicação
e para um melhor reconhecimento das informações confiáveis. Também poderão constatar
que um problema estatístico pode ser resolvido por diferentes procedimentos e que nem
todos os procedimentos estatísticos se adaptam bem a todos os problemas.

A resolução de problemas de contagem, no ensino fundamental, coloca o aluno diante
de situações em que é necessário agrupar objetos, em diferentes quantidades, caracterizando
os agrupamentos feitos. Ao tentar solucionar essas situações, ele poderá aperfeiçoar a maneira
de contar os agrupamentos e desenvolver, assim, o raciocínio combinatório.
Conseqüentemente, poderá desenvolver maior segurança e criatividade para enfrentar

1+2+2+2+3+3+22
7

= 5
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situações-problema de caráter aleatório, que dependem de uma contagem sistematizada,
e dispor de uma ferramenta útil e motivadora para a aprendizagem da probabilidade e da
estatística.

Os primeiros contatos dos alunos com os problemas de contagem devem ter como
objetivo a familiarização com a contagem de agrupamentos de objetos, de maneira formal
e direta � fazer uma lista de todos os agrupamentos possíveis e depois contá-los.

A exploração dos problemas de contagem levará o aluno a compreender o princípio
multiplicativo. Tal princípio está quase sempre associado a situações do tipo: �Se cada
objeto de uma coleção A for combinado com todos os elementos de uma coleção B, quantos
agrupamentos desse tipo pode-se formar?

Além disso, o emprego de problemas envolvendo combinatória leva o aluno, desde
cedo, a desenvolver procedimentos básicos como a organização dos dados em tabelas,
gráficos e diagramas, bem como a classificação de eventos segundo um ou mais critérios,
úteis não só em Matemática como também em outros campos, o que reforça a argumentação
dos defensores de seu uso desde as séries iniciais do ensino fundamental.

Nos ciclos finais, a noção de probabilidade continua a ser explorada de maneira
informal, por meio de investigações que levem os alunos a fazer algumas previsões a respeito
do sucesso de um evento.

Para ampliar a noção de probabilidade pode-se partir de uma situação como: em 10
lançamentos de uma moeda deu 9 vezes cara, ou seja, 90% dos lançamentos. A partir dessa
afirmação é possível explorar as seguintes situações: se a moeda for lançada mais 10 vezes,
é provável que essa porcentagem se repita? e se o número de lançamentos for 1.000? ou
10.000? Qual é a porcentagem que deve dar em cada caso? As respostas dos alunos
evidenciam sua intuição a respeito de algumas idéias envolvidas na probabilidade e
favorecem um trabalho de familiarização com esse assunto. É importante que eles
descubram, pela experimentação, que as chances de cada resultado ser igual � 50% �
deve-se à simetria da moeda e sua homogeneidade (moeda honesta).

Com esse trabalho espera-se que o aluno também perceba que ele poderia ter lançado
uma moeda 15 vezes obtendo nesses lançamentos 15 caras. Mas, mesmo que isso tivesse
acontecido � o que é bem difícil � no 16º lançamento, a chance de obter cara continua
sendo a mesma de obter coroa e que a �disparidade� entre os resultados de cara e de coroa
tendem a diminuir conforme se amplia o número de experimentos.

Ao se realizarem experiências para calcular probabilidades, é interessante utilizar
materiais manipulativos que permitam explorar a propriedade da �simetria� (dados,
moedas), como também os que não possuem essa �simetria� (roletas com áreas desiguais
para os números).

No trabalho com probabilidade é fundamental que os alunos compreendam o
significado de espaço amostral e sua construção pela contagem dos casos possíveis,
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utilizando-se do princípio multiplicativo e de representações como uma tabela de dupla
entrada ou um diagrama de árvore. Desse modo, será possível indicar o sucesso de um
evento utilizando-se de uma razão.

Os conteúdos do bloco Tratamento da Informação podem ser explorados em projetos
mais amplos, de natureza interdisciplinar, que integrem conteúdos de outras áreas do
currículo, como a História e a Geografia, além da Matemática e os temas como Saúde e
Meio Ambiente. O tema Trabalho e Consumo, por exemplo, é um bom eixo para articular
um desses projetos, uma vez que esse assunto é de grande interesse dos alunos,
principalmente os de quarto ciclo, que começam a tomar algumas decisões em relação ao
seu encaminhamento profissional.

O objetivo do projeto pode ser o de fazer um levantamento estatístico sobre a oferta
de empregos, os salários de algumas profissões e discussões sobre alguns aspectos
relacionados ao Trabalho. Para estimular o debate pode-se propor aos alunos que reflitam
e pesquisem sobre questões como: a �relação entre trabalho e conhecimento�; �a
necessidade de especialização no mundo moderno�; �a influência da informática no aumento
da taxa de desemprego� e �as contribuições que a Matemática pode oferecer para a formação
de um cidadão para o mundo do trabalho�.

Conexões entre os conteúdos

Muitos professores consideram que é possível trabalhar com situações do cotidiano
ou de outras áreas do currículo somente depois de os conhecimentos matemáticos envolvidos
nessas situações terem sido amplamente estudados pelos alunos. Como esses conteúdos
geralmente são abordados de forma linear e hierarquizada, apenas em função de sua
complexidade, os alunos acabam tendo poucas oportunidades de explorá-los em contextos
mais amplos. Mais ainda, as situações-problema raramente são colocadas aos alunos numa
perspectiva de meio para a construção de conhecimentos.

Essa organização linear e bastante rígida dos conteúdos, que vem sendo mantida
tradicionalmente na organização do ensino de Matemática, é um dos grandes obstáculos
que impedem os professores de mudar sua prática pedagógica numa direção em que se
privilegie o recurso à resolução de problemas e a participação ativa do aluno.

Porém, isso pode ser rompido se o professor se predispuser a traçar no seu
planejamento algumas conexões entre os conteúdos matemáticos. Para tanto, ao construir
o planejamento, é preciso estabelecer os objetivos que se deseja alcançar, selecionar os
conteúdos a serem trabalhados, planejar as articulações entre os conteúdos, propor as
situações-problema que irão desencadeá-los. É importante que as conexões traçadas estejam
em consonância com os eixos temáticos das outras áreas do currículo e também com os
temas transversais.
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Os exemplos apresentados a seguir têm a mera função de dar uma idéia de como o
professor pode organizar algumas conexões entre os conteúdos.

Exemplo 1 � Número racional: significados

Exemplo 1

Alguns dos possíveis contextos das situações-problema:

� notícias de jornal, em particular as que envolvem índices
econômicos � leitura, interpretação, cálculos;

� guias de cidade e atlas � leitura, compreensão e utilização de
escalas;

� medições envolvendo as diferentes grandezas (comprimento,
área, volume, massa, tempo, temperatura) � interpretação das
medidas obtidas;

� bulas de remédio, receitas (massa, capacidade) � interpretação,
cálculos, transformação de unidades;

� problemas históricos.
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Exemplo 2 � Variação de grandezas: medidas

Exemplo 2

Alguns dos possíveis contextos das situações-problema:

� planta baixa de uma casa � interpretação, desenho, cálculos,
ampliação, redução;

� índices relacionados a saúde (taxas de mortalidade, doenças
endêmicas etc.) � interpretação, cálculos, gráficos;

� índices relacionados ao trabalho (taxas de desemprego, salários)
� interpretação, cálculos, gráficos;

� questão da terra (reforma agrária, erosão, preço, desmatamento)
� unidades de medida, cálculos;

� produção agrícola (produção de grãos, exportação, importação,
custo, lucro, impostos) � unidades de medidas, gráficos e
cálculos;

� construção de uma horta (planejamento de canteiros, obtenção
das medidas de um canteiro retangular de maior área entre
vários de mesmo perímetro) � cálculos, gráficos;

� tabelas de fatores de conversão (unidades de diferentes
grandezas, moedas) elaboração, interpretação, cálculos;
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� energia elétrica � unidades, cálculo do custo em função do
consumo;

� custo de uma quantidade de uma mercadoria a ser comprada
(preços no varejo e no atacado) � cálculos, descontos, impostos;

� problemas históricos dos números racionais e medidas;

� renda per capita e densidade demográfica (de diferentes países
e estados) � interpretação, cálculos;

� velocidade em estradas � velocidade máxima, consumo de
combustível � unidades, cálculos (tempos, distâncias).

Exemplo 3 � Espaço e formas: o lugar em que se vive, os objetos do entorno
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Exemplo3

Alguns dos possíveis contextos das situações-problema:

� formas e órbitas dos planetas;

� as embalagens das coisas � planificações, construções;

� construção de maquetes;

� as pirâmides do Egito;

� guias da cidade e mapas;

� decomposição da luz � prismas.



143

BIBLIOGRAFIA

ABELLÓ, F. Aritmética y calculadoras. Madri: Editorial Sinteses, 1992.

ALEKSANDROV A. D. et al. La matemática: su contenido, métodos y significado. Madri: Alianza
Universidad, 1985.

ALFONSO, B. Numeracion y calculo. Madri: Editorial Sintesis, 1989.

AMALDI, U. Imagens da Física. São Paulo: Scipione, 1995.

ARGENTINA. Secretaria da Educação. Matemática, documento de trabalho nº 4. Atualización
curricular. Buenos Aires.

ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA. Renovação do currículo de
Matemática. Lisboa: 1988.

________. Agenda para acção: recomendações para o ensino de Matemática nos anos 80. Lisboa:
1985.

CASTELNUOVO, E. Los programas de Matematica en la scuola media italiana. Revista
Epsilon. Sociedad Andaluza de Educacion Matematica Thales, 1984.

CASTRO, E. et al. Estimacion en calculo y medida. Madri: Editorial Sintesis, 1989.

CHAMORRO, C. El aprendizage significativo en área de las matemáticas. Madri: Editorial
Sintesis, 1992.

CHAMORRO, C. et al. El problema de la medida. Didactica de las magnitudes lineales. Madri:
Editorial Sintesis, 1988.

CHARLOT, B. Qu�est-ce que faire des maths? L�épistemologie implicite des pratiques
d�enseignement des mathématiques. Bulletin APMEP, IREM du Mans, n. 359. França,
1987.

__________. Histoire de lá réforme des �maths modernes�; idées directrices et contexte
institutionnel et socio-économique. Bulletin APMEP, IREM du Mans, n. 35, França,
1986.

CHARNAY, R. Aprender (por meio de) la resolucion de problemas. Didáctica de matemáticas.
Aportes y reflexiones. Argentina: Paidós Educador, 1994.

CISCAR, S. L. e GARCIA, M. V. S. Fracciones: la relacion parte-todo. Madri: Editorial
Sintesis, 1988.

COLL, C. et al. Los contenidos en la reforma. Enseñanza y aprendizage de conceptos, procedimentos
y atitudes. Madri: Santillana, 1992.

________. Psicologia y currículum. Barcelona: Paidós, 1992.



144

COXFORD, A. e SHULTE, A. As idéias da álgebra. São Paulo: Atual, 1995.

D�AMBROSIO, U. Globalização, educação multicultural e etnomatemática. In: Jornada
de reflexão e capacitação sobre Matemática na educação básica de jovens e adultos. MEC/
SEF: 1997.

________. Da realidade à ação: reflexões sobre educação e matemática. Campinas: Unicamp,
1986.

DANTE, L. R. Didática da resolução de problemas em Matemática. São Paulo: Ática, 1991.

DAVIS, P. J. e HERSH, R. A experiência matemática. Tradução de João B. Pitombeira. Rio
de Janeiro: Francisco Alves, 1986.

________. O sonho de Descartes. Tradução de Mário C. Moura. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1988.

DOUADY, R. De la Didactique des Mathématiques a l�heure actuelle. Cahier de didactique
des mathématiques. IREM, Université Paris VII, n. 6, s/d.

DOWBOR, L. O espaço do conhecimento. A revolução tecnológica e os novos paradigmas da
sociedade. Belo Horizonte: Ipso/Oficina de livros, 1994.

DUVAL, R. Argumenter, demontrer, expliquer: continuite ou rupture cognitive. IREM de
Strasbourg, n. 31. França: 1993.

ESPANHA. Ministerio de Educación y Ciencia Primaria. Curriculo Oficial. Área de
Matemáticas.

FRANCHI, A. Compreensão das situações multiplicativas elementares. Tese de doutorado,
PUC-SP, 1995 (mimeo).

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia � saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz
e Terra, 1997.

FREUDENTHAL, H. Problemas mayores de la educacion matematica. Dordrecht, Holanda:
D. Reidel. Versão ao espanhol: Alejandro López Yánez, 1981.

GARDNER, H. Estruturas da mente: a teoria das inteligências múltiplas. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1994.

GATES, P. O currículo nacional em Inglaterra: desenvolvimento curricular ou controle
político? Educação e Matemática, n. 19/20, 3o e 4o trimestres de 1991.

GIMENEZ, J. R. Evaluación en Matemáticas: uma integración de perspectivas. Madri: Síntesis
Editorial.

GÓMEZ, C. M. Enseñanza de la multiplication y division. Madri: Editorial Síntesis, 1991a.

________. Multiplicar y dividir através de la resolucion de problemas. Madri: Visor, 1991b.



145

INGLATERRA e País de Gales. Department for Education and the Welsh Office.
Mathematics in the national curriculum. 1991.

JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976.

KLINE, M. El fracasso de la Matematica Moderna. Espanha: Siglo Veintiuno Editores, 1976.

KOOJI, H. Matemática realista na Holanda. Educação e Matemática, n. 23, 3o trimestre de
l992.

LÉVY, P. As tecnologias da inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993.

LINS, R. e GIMENEZ, J. Perspectivas em Aritmética e Álgebra para o século XXI. Campinas:
1997

LINARES, S. e SANCHES, M.V. Fracciones: la relacionn parte-todo. Madri: Editorial
Sintesis, 1988.

LOPES, A. J. Explorando o uso da calculadora no ensino de matemática para jovens e
adultos. In: Alfabetização e Cidadania, n. 6, 1998.

MACHADO, N. J. Epistemologia e didática: a alegoria como norma e o conhecimento como rede.
Tese de Livre Docência. São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São
Paulo, 1994.

MICHEL, F. La enseñanza de la matematica en Belgica. Revista Epsilon. Sociedad Andaluza
de Educacion Matematica Thales, 1984.

NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS. An agenda for action.
Recommendations for school Mathematics of the 1980s. Reston, VA: 1983.

NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS. Estandares curriculares
y de evaluation para la educacion matematica. S. A. E. M. Thales, s/d.

NIVEN, I. Números racionais e irracionais. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Educação
Matemática, 1984.

PARRA, C. e SAIZ, I. (Org.). Didática de matemáticas. Aportes y reflexiones. Buenos Aires:
Paidós, 1994.

PIAGET, J. La ensenãnza de las matematicas modernas. Espanha: Alianza Editorial, 1978.

__________. La ensenãnza de las matematicas. Espanha: Aguilar, 1965.

PIRES, C. M. C. Currículos de Matemática: da organização linear à idéia de rede. Faculdade
de Educação da Universidade de São Paulo, 1995 (tese de doutorado).

PONTECORVO, C. Teoria do currículo e sistema italiano de ensino. Apud BECCHI, E.
et alii. Teoria da didática. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 1986.



146

PROPOSTAS CURRICULARES DOS SEGUINTES ESTADOS: Alagoas, Amazonas,
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

PUIG, L. e CERDÁN, F. Problemas aritméticos escolares. Madri: Editorial Sintesis, 1988.

REVISTA DE DIDÄTICA DE LAS MATEMÄTICAS. Probabilidade y estatística
Barcelona: Grao, jul/1995.

SANTOS, B. S. Um discurso sobre as ciências na transição para uma ciência pós-moderna.
Revista do IEA/USP, 1988.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Educação. Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo. Projeto: inovações do ensino básico. Textos para professores de Matemática de 5ª a 8ª
séries. São Paulo: 1997.

__________. Secretaria de Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas.
Experiências matemáticas - 5ª a 8ª séries. São Paulo: 1994.

__________. Secretaria de Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas.
Proposta educacional. Currículo e avaliação. São Paulo: 1992.

SCHOENFELD, A. H. Mathematical problem solving. Nova York: Academic Press, 1985.

SEKIGUSHI, Y. Reforma curricular em educação matemática em curso no Japão. Educação
e Matemática, n. 19/20, 3o e 4o trimestres de 1991.

SERRES, M. A comunicação. Porto: Rés, 1967.

SOCAS, M. M., CAMACHO, M., PALAREA, M. e HERNANDES, J. Iniciciacion al algebra.
Madri: Editorial Sintesis, s/d.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA. A Educação Matemática
em Revista, n. 1, 1993.

UNESCO. Division of Science Technical and Environmental Education. Mathematics
for all. Scienc and Technology Education, n. 20, 1984.

VERGNAUD, G. e DURAND, C. Estructuras aditivas y complejidad psicogenética.
Tradução de Reyes de Villalonga. Revue Française de Pédagogie, 1976.

VYGOSTSKY, L.S. Pensamento e linguagem. Lisboa: Antídoto, 1979.



147

FICHA TÉCNICA

Coordenação Geral

Célia Maria Carolino Pires e Maria Tereza Perez Soares.

Coordenação de Temas Transversais

Neide Nogueira

Elaboração

Ana Rosa Abreu, Angela Martins Baeder, Antonia Terra de Calazans Fernandes, Antonio

Carlos Egyto, Bernard Kenj, Caio Martins Costa, Célia Maria Carolino Pires, Conceição

Aparecida de Jesus, Flávia Shilling, Francisco Capuano Scarlato, Geraldo Antonio de

Carvalho, Ghisleine Trigo Silveira, Hugo Montenegro, Kátia Lomba Bräkling, Luiz Paulo

da Moita Lopes, Marcelo Barros da Silva, Margarete Artacho de Ayra Mendes, Maria

Amábile Mansutti, Maria Antonieta Alba Celani, Maria Cecilia Guedes Condeixa, Maria

Cristina Ribeiro Pereira, Maria Helena Maestri Gios, Maria Heloísa Corrêa de Toledo

Ferraz, Maria José Nóbrega, Maria Teresinha Figueiredo, Maria Tereza Perez Soares,

Maria Virgínia de Freitas, Marília Costa Dias, Marina Valadão, Neide Nogueira, Regina

Célia Lico Suzuki, Rosa Iavelberg, Roseli Fichmann, Ruy César Pietropaolo, Silvio Duarte

Bock, Sueli Ângelo Furlan, Yara Sayão e Zysman Neiman.

Consultoria

Ana Mae Tavares Bastos Barbosa, Ângela de Castro Gomes, Antônio Augusto Gomes

Batista, Carlos Franchi, César Coll Salvador, Circe Maria Fernandes Bittencourt, Claudio

Antonio G. Egler, Délia Lerner de Zunino, Edson Claro, Egon de Oliveira Rangel, Elianor

Kunz, Elias Thomé Saliba, Francisco Cardoso Gomes de Matos, Hédio Silva Jr., Hilário

Flávio Bohn, Ilana Blaj, Ingrid Dormiem Koudela, Jan Bitou, João Bosco Pitombeira F. de

Carvalho, Jurandyr Luciano Sanches Ross, Liliana Petrilli Segnini, Luís Carlos de Menezes,

Luís Percival Leme Britto, Luiz Marcelo de Carvalho, Luiz Roberto Dante, Maria Adélia

Aparecida de Souza, Maria Aurora Consuelo Alfaro Lagório, Maria Beatriz Borba Florenzano,

Maria Filisminda Rezende Fusari, Maria Helena Simielli, Marilena Lazzarini, Marta

Maria C. A. Pernambuco, Mauro Betti, Miguel Arroyo, Modesto Florenzano, Nélio Bizzo,

Nilza Eingenheer Bertoni, Otavio Aloisio Maldaner, Paulo Figueiredo Lima, Rômulo

Campos Lins, Silvia M. Pompéia, Suraya Cristina Darido, Ubiratan D�Ambrósio e Vera

Junqueira.



148

Assessoria

Abuendia Padilha Peixoto Pinto, Aloma Fernandes de Carvalho, Andréa Shilling, Áurea

Dierberger, Cláudia Aratangy, Heloísa Margarido Sales, Iolanda Huzak Furini, Isabel de

Azevedo Marques, Iveta Maria Borges Ávila Fernandes, Jelsa Ciardi Avolio, Juarez Tarcísio

Dayrell, Lydia Rosenberg Aratangy, Maria Del Carmen Fátima Gonzalez Daher, Paula

Virgínia Shneider, Romildo Póvoa Faria, Thereza Christina Holl Cury, Therezinha Azerêdo

Rios, Vera Lúcia A. Santana e Yves de La Taille.

Revisão e Copydesk

Ana Maria Viana Freire, Lilian Jenkino e Maristela Felix de Lima.

Agradecimentos

Anna Maria Lambert, Beatriz Carlini Cotrim, Érica Pellegrini Caramaschi, Gilda Portugal

Gouveia, Helena Wendel Abramo, Hércules Abraão de Araújo, José Antonio Carletti, José

Otávio Proença Soares, Márcia Ferreira, Marcos Sorrentino, Maria Auxiliadora Albergaria

Pereira, Maria Helena Maestri Gios, Marília Pontes Spósito, Paulo Eduardo Dias de Mello,

Raquel Glezer, Regina Rebolo, Volmir Matos e Walter Takemoto.



149

Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso

Ministro de Estado da Educação e do Desporto
Paulo Renato Souza

Secretário Executivo
Luciano Oliva Patrício

2ª capa



Presidente da República
Fernando Henrique Cardoso

Ministro de Estado da Educação e do Desporto
Paulo Renato Souza

Secretário Executivo
Luciano Oliva Patrício





Ministério da
Educação e do

Desporto


	ANEXOS.pdf
	1.pdf
	Anexo 1 - Roteiro de Entevista.pdf
	Anexo 2 - Transcrissão_entrevista 1_Linguas -.pdf
	Anexo 3 -Transcrição entrevista 2_ Linguas.pdf
	Anexo 4 - Transcrissão entrevista 1. História.pdf
	Anexo 5 - Transcrissão entrevista 2 e entrevista 2a -  Historia.pdf
	Anexo 6 - Transcrissão entrevista 1 - Matemática.pdf
	Anexo 7 - Transcrissão entrevista 2 - Matemática.pdf
	ling. Port.- caderno do prof. 5 série 1 bi-2008.pdf
	ling. Port.- caderno do prof. 5 série 1 bi-2008   1-15.pdf
	ling. Port.- caderno do prof. 5 série 1 bi-2008   16-19.pdf
	ling. Port.- caderno do prof. 5 série 1 bi-2008   20-44.pdf

	ling. Port.- caderno do prof. 5 série  vol. 1-2009.pdf
	ling. Port.- caderno do prof. 5 série  vol. 1-2009.pdf
	Acr57E.tmp

	ling. Port.- caderno do aluno. 5 série vol.1 2009.pdf
	Lem-Inglês.- caderno do prof. 5 série 1 bi-2008.pdf
	Lem-Inglês.- caderno do prof. 5 série 1 bi-2008   1-11.pdf
	Lem-Inglês.- caderno do prof. 5 série 1 bi-2008   12-40.pdf

	História - caderno do prof. 8 série 1 bim.2008.pdf
	História - caderno do aluno. 8 série vol.1 2009.pdf
	Matemática.- caderno do prof. 8 série  vol. 1-2009.pdf
	Matemática.- caderno do aluno. 8 série  vol. 1-2009.pdf
	Anexo 13 -Prop_LP_COMP_red_md_20_03.pdf
	Anexo 14 - Prop_LEM_COMP_red_md_20_03.pdf
	Anexo 15 - Prop_HIST_COMP_red_md_20_03.pdf
	Anexo 16 - Prop_MAT_COMP_red_md_20_03.pdf
	Anexo 9 - PCN Língua Porutguesa.pdf
	Anexo 10- PCN - Língua Estrangeira.pdf
	Anexo 11- PCN - História.pdf
	Anexo 12 -PCN Matemática.pdf


	ANEXO 8 - CADERNO DO PROFESSOR 2008 - LÍNGUA PORTUGUESA: ANEXO8-Cad.Prof.LP2008
	ANEXO 8 - CADERNO DO PROFESSOR 2009 - LÍNGUA PORTUGUESA: ANEXO 8-Cad Prof. LP2009
	ANEXO 9 - CADERNO DO ALUNO 2009 - LÍNGUA PORTUGUESA: Anexo 9-Cad. Aluno 2009
	ANEXO 10 - CADERNO DO PROFESSOR 2008 - LEM: Anexo 10-Cad. Prof. 2008
	ANEXO 11 - CADERNO DO PROFESSOR 2008 - HISTÓRIA: ANEXO 11-Cad. Prof. 2008
	ANEXO 12 - CADERNO DO ALUNO 2009 - HISTÓRIA: Anexo 12-Cad. Aluno 2009
	ANEXO 13 - CADERNO DO PROFESSOR 2009 - MATEMÁTICA: Anexo 13-Cad.Prof. 2009
	ANEXO 14 - CADERNO DO ALUNO 2009 - MATEMÁTICA: Anexo 14 - CAd. Aluno2009
	ANEXO 15: Anexo 15
	ANEXO 16: Anexo 16
	ANEXO 17: Anexo17
	ANEXO 18: Anexo 18
	ANEXO 19: Anexo 19
	ANEXO 20: Anexo 20
	ANEXO 21: Anexo 21
	ANEXO 22: Anexo 22


