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APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação, por compreender a re-
levância da função social da escola, vem congregando esforços para 
desenvolver o processo ensino-aprendizagem com qualidade. Assim, 
instaura na escola o seu foco de atuação, uma vez que é nesse espaço 
que as ações educativas se processam, possibilitando transformações 
a partir da socialização do saber cultural, da formação do cidadão com-
petente para ingressar no mundo do trabalho e exercer em plenitude 
sua cidadania.

Nesse sentido, a implementação curricular se constitui em uma 
das estratégias da Política Educacional do Estado, objetivando uma 
práxis escolar reorientada para potencializar uma aprendizagem exito-
sa no contexto da educação da rede estadual de ensino.

Os Referenciais Curriculares do Ensino Médio do Estado do Ma-
ranhão apresentam-se em um documento orientador das práticas cur-
riculares, na perspectiva de avanços educacionais da rede, associados 
aos Programas e Projetos específicos das escolas para alcançar o su-
cesso escolar.

Dessa forma, o presente documento deve ser consistentemente 
estudado e discutido, constituindo-se em um referencial para o plane-
jamento pedagógico, a fim de que se tenha uma unidade nas práticas 
pedagógicas em todas as escolas da rede estadual de ensino.

Prof. César Pires
Secretário de Estado da Educação





INTRODUÇÃO

O documento Referenciais Curriculares para o Ensino Médio do Estado do Mara-
nhão objetiva orientar o processo educativo das escolas públicas estaduais, nas esferas 
administrativo-pedagógicas, visando à construção de um projeto coletivo que promova a 
formação integral do educando para o exercício da cidadania. Visa, ainda, concretizar as 
diretrizes e políticas educacionais dos órgãos gestores, no sentido de orientar, monitorar e 
avaliar as ações desenvolvidas pelas e nas escolas estaduais.

Este documento foi concebido a partir das necessidades evidenciadas mediante 
o diagnóstico realizado por amostragem, junto às unidades de ensino de todo o Estado. A 
metodologia adotada incluiu ações como visitas “in loco”, análise dos planos de curso, dos 
diários de classes, dos projetos didáticos em andamento, conversa informal com professo-
res, alunos, técnicos e diretores e, ainda, a aplicação de um questionário, com questões 
abertas e fechadas, considerando os aspectos pedagógicos e a gestão escolar. Os resulta-
dos desse diagnóstico estão disponíveis para consulta no documento Relatório Conclusivo 
dos Estudos sobre o Currículo do Ensino Médio da Rede Pública Estadual do Maranhão, 
na Supervisão de Currículo da Secretaria de Estado da Educação.

Para a construção destes Referenciais foi contratada uma equipe de consultores, 
sendo um para cada área de conhecimento, a saber: Linguagens, Códigos e suas Tec-
nologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e 
suas Tecnologias. No processo de elaboração, houve efetiva participação dos professores 
da rede pública estadual de todas as Gerências de Estado, além de alunos das escolas 
ligadas à Região Metropolitana (São Luís). Todo o trabalho foi coordenado por uma equipe 
de técnicos da Supervisão de Currículo da Secretaria de Estado da Educação, os quais 
elaboraram o Relatório Conclusivo dos Estudos sobre o Currículo e o texto Concepções 
Fundamentais do Ensino Médio.

Após a elaboração destes Referenciais Curriculares, o mesmo foi encaminhado 
a Consultores ‘Ad hoc’ das várias áreas de conhecimento para avaliação. Finalmente, o 
documento foi encaminhado para o Conselho Estadual de Educação para aprovação.

Este documento foi compartimentalizado, para efeito didático, em 4 (quatro) partes. 
A primeira compreende as Concepções Fundamentais do Ensino Médio, com os Funda-
mentos Filosóficos e Pedagógicos, Concepção de Currículo, que envolve a Função Social 
da Escola, os Protagonistas, a construção do Projeto Político- Pedagógico, as Concepções 
Metodológicas e de Avaliação, bem como a Formação Continuada. Contém, ainda, a polí-
tica de inclusão, por meio das modalidades de Educação Especial e de Jovens e Adultos.

A segunda parte corresponde à Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 
composta das disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Educação 
Física, Arte, além dos conhecimentos de Informática. A terceira, contempla a Área de Ci-
ências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, com as disciplinas de Matemática, 
Física, Biologia e Química e, por fim, a Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, 
comportando as disciplinas História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

Com suas respectivas disciplinas, as três áreas de conhecimento são organizadas 
em: Considerações Preliminares, Competências, Valores e Atitudes, Orientações Metodo-
lógicas e as Referências, as quais constam da bibliografia consultada e a recomendada ao 
professor.

A concepção de cidadania juvenil permeia todo o documento, considerando o pú-
blico alvo do Ensino Médio caracterizado por jovens que anseiam uma autonomia intelec-
tual,  social, política e econômica. Para viabilização das ações práticas permeadas por esta 
concepção, tem-se o Projeto Político-Pedagógico, o qual deverá ser construído e executa-
do, coletivamente, pela comunidade escolar.





CONCEPÇÕES FUNDAMENTAIS
DO ENSINO MÉDIO
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1 Fundamentos Filosóficos e Pedagógicos do Ensino Médio

A sociedade contemporânea vem sofrendo, principalmente a partir da segunda me-
tade do século XX, profundas e rápidas transformações de ordem científico-tecnológica 
que, por sua vez, permeiam as esferas econômica e social. Isso vem gerando mudanças 
no perfil das ocupações, exigindo um profissional dotado de competências e habilidades, 
apto para resolver diversas situações exigidas pelo momento social, científico-tecnológico 
pelo qual a sociedade passa em virtude do caráter intrínseco das linguagens na vida, na 
educação e no trabalho.

Nesse contexto, as mudanças ocorridas no mundo da produção apontam para uma 
nova forma de relação entre o saber e a técnica, na qual as formas de fazer passam a ser 
substituídas por ações que articulem conhecimento científico, capacidades cognitivas su-
periores e capacidade de intervenção crítica e criativa perante situações não previstas, que 
exigem soluções rápidas, originais e teoricamente fundamentadas, para responder ao ca-
ráter dinâmico, complexo, interdisciplinar, que caracteriza o fazer na contemporaneidade.

É nesse quadro que as mudanças educacionais no Ensino Médio se integram e são 
urgentes, uma vez que o antigo 2º grau, preocupado com a formação de mão-de-obra para 
atender a um mercado de trabalho restrito, desvinculava a formação integral do sujeito da 
necessidade de continuar aprendendo.

As novas exigências na formação humana passam, necessariamente, pela escolarização ini-
cial e continuada, com a construção de um novo projeto educativo que articule as finalidades entre 
a educação para a cidadania e para o trabalho. Esse projeto baseia-se em uma concepção de qua-
lificação humana que, de fato, tome por princípio a construção da autonomia intelectual e ética, por 
meio do acesso ao conhecimento científico e sócio-histórico, que permita o desenvolvimento das 
capacidades necessárias à aquisição e à produção do conhecimento de forma continuada. Aponta, 
pois, para uma educação diferenciada que, entre outros aspectos, seja também tecnológica.

Assim, a educação tecnológica deverá “formar o julgamento do senso crítico, o pen-
samento hipotético e dedutivo, as faculdades de observação e de pesquisa, a imaginação, 
a capacidade de memorizar e classificar, a leitura e a análise de textos e de imagens, a 
representação de redes, de procedimentos e de estratégias de comunicação” (PERRE-
NOUD, 2000, p.128).

Compreende-se que a formação humana, para a vida social e produtiva, não mais 
repousa sobre a aquisição de modos de pensar e fazer bem definidos de acordo com a 
função a ser ocupada, mas passa a ser concebida como resultante da articulação de dife-
rentes elementos, pela mediação das relações que ocorrem no trabalho e na vida coletiva. 
Resulta, ainda, entre outros, de vários determinantes subjetivos e objetivos, como a pri-
meira socialização, a natureza das relações sociais vividas e suas articulações, a escola-
ridade, o acesso a informações, o domínio de método científico, o gênero, as experiências 
laborais, os saberes e as manifestações científicas e culturais.

O momento atual requer da educação a superação do paradigma dual que polariza 
técnicas e humanidades. Essa apresenta-se como tecnológica, operando a síntese entre 
ciência e trabalho. Nesse paradigma, torna-se fundamental o processo de mudança de en-
ciclopédico/estático para dinâmico/reflexivo, uma vez que o aprender e o pensar são pro-
cessos cognitivos, atualmente considerados como complexas interações entre personali-
dades, interesses, contexto social e experiências de vida (HERNANDEZ, SANCHO, 2000).

Emerge, nesse contexto, o debate sobre as políticas públicas educacionais que con-
temporizam as necessidades e tendências para a democratização do ensino, por meio da 
universalidade e da permanência do aluno na escola. Isso concorre, positivamente, para a 
participação social, política e produtiva.

Esse imperativo social fomenta, no Brasil, a ampliação da cobertura do Ensino Médio 
e a alteração radical da sua estrutura organizacional, além dos conteúdos curriculares. A 
educação, nesse contexto, procura responder aos desafios da formação dos cidadãos para 
este milênio, explicitando, em suas propostas, os quatro pilares contidos no Relatório da 
UNESCO, que são: “aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver e apren-
der a ser”.
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O primeiro pilar, aprender a conhecer, diz respeito aos conteúdos conceituais, com-
pondo a formação geral necessária ao aprofundamento nas diversas áreas. Garante o 
aprender a aprender, constituindo-se como passaporte para a educação permanente. O 
aprender a fazer refere-se à utilização dos conhecimentos adquiridos na prática, fomentan-
do a transformação da sociedade através da práxis estabelecida. O terceiro pilar, aprender 
a conviver, refere-se à necessidade do convívio social, respeitando as individualidades na 
construção de projetos comuns. Finalmente, o “aprender a ser supõe a preparação do in-
divíduo para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus próprios 
juízos de valor, de modo a poder decidir por si mesmo às diferentes circunstâncias da vida” 
(BRASIL, 1999, p.30).

Como última etapa da Educação Básica, o Ensino Médio objetiva, segundo a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9.394/96, consolidar e aprofundar os 
conhecimentos adquiridos na educação fundamental, desenvolver a compreensão e o do-
mínio dos fundamentos científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna e o 
prosseguimento dos estudos.

A sociedade tecnológica e o novo ambiente produtivo exigem uma formação que in-
clui autonomia intelectual, pensamento crítico e capacidade de solucionar problemas. Esse 
contexto exige uma mudança curricular como parte de uma política de desenvolvimento 
do País, e, portanto, deve expressar coerência e articulação com os princípios apontados 
pela Constituição Federal e a LDB que são: estética da sensibilidade, política da igualdade 
e ética da identidade.

A estética da sensibilidade estimula a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade 
pelo inusitado, a afetividade, a leveza, a delicadeza e a sutileza, a qualidade, o planeja-
mento, a integração da diversão, da alegria e senso de humor à escola e ao trabalho. Ela 
facilita, ainda, o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural. Logo, esse princí-
pio deve estar presente no desenvolvimento do currículo e na gestão escolar, garantindo a 
formação do cidadão (NUNES, 2002).

A política da igualdade pressupõe o reconhecimento dos direitos humanos efetivados 
por meio do exercício da cidadania. Objetiva a busca da eqüidade no acesso aos bene-
fícios sociais e no combate às formas de preconceito e discriminação, além de valorizar 
questões como relações pessoais na família, no trabalho e eliminação da violência. Para 
Nunes (2002), a política da igualdade deve garantir, ainda, as condições mínimas de fun-
cionamento das escolas, por meio de instalações, equipamentos, materiais didáticos e 
recursos humanos.

Por fim, a ética da identidade constitui-se através da convivência social nos diver-
sos ambientes. Uma das funções mais significativas da escola é reconhecer e valorizar a 
identidade de todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem, fomentando a auto-
nomia. A associação entre a autonomia e o reconhecimento da identidade do outro produz 
a responsabilidade e a solidariedade, que não formarão, necessariamente, pessoas “cor-
retas”, “boas” e “honestas”, mas em constante processo de formação.

A identificação do Ensino Médio como formação básica, articulada com uma pers-
pectiva de educação tecnológica e com o mundo do trabalho, está fundamentada nas 
diretrizes da prática pedagógica com o ideário de diversificação e flexibilidade curricular, 
atendendo às diferentes clientelas e à crescente autonomia da escola e do aluno na ade-
quação curricular.

Disso decorre o processo de autonomização da escola, no âmbito da diversificação 
da organização curricular, de acordo com as características dos alunos e com as deman-
das de cada contexto social, atendendo aos princípios pedagógicos compreendidos como 
eixos organizadores do currículo: a interdisciplinaridade e a contextualização, mediante a 
interação entre as diferentes áreas de conhecimento.

Nesse contexto, têm-se os documentos legais que atendem aos preceitos cons-
titucionais de 1988, que são: a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional (LDB), Parecer CEB/CNE n.º 15 de 01 de junho 
de 1998 e a Resolução CEB/CNE nº 03, de 26 de junho de 1998 (BRASIL, 1999). O 
primeiro documento define o Ensino Médio como etapa final da Educação Básica, res-
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ponsabilizando a União, no Art. 9º, a elaborar, em parceria com Estados e Municípios, 
as competências e diretrizes para esse nível de ensino, a fim de nortear as políticas 
estaduais. Os últimos explicitam as Diretrizes Curriculares Nacionais para essa mesma 
modalidade de ensino.

Na perspectiva da Reforma do Ensino Médio, este passa a ter os seguintes objetivos: 
aprofundar e ressignificar o conhecimento escolar por meio da contextualização e interdis-
ciplinaridade; estimular a formação continuada de toda a comunidade escolar; desenvolver 
competências básicas, priorizando a ética e o desenvolvimento da autonomia e do pen-
samento crítico. Cabe à escola reelaborar os objetivos, de acordo com sua realidade, os 
quais deverão constar no Projeto Político-Pedagógico.

Segundo a LDB, Art. 35, o atual Ensino Médio tem como finalidades: a consolidação 
e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental; a preparação 
básica para o trabalho flexível e cidadania do educando; o aprimoramento intelectual e mo-
ral e a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, 
a partir de um posicionamento ético.

O novo paradigma do Ensino Médio, no Brasil, situa o educando como sujeito pro-
dutor de conhecimento e participante do mundo do trabalho, capaz de resolver situações 
reais, ou seja, preparar o jovem para a cidadania. No Maranhão, esses anseios são ma-
nifestados por meio da valorização da cultura juvenil que permeia estes Referenciais Cur-
riculares idealizados pelo Estado, o que nos remete a refletir sobre o novo perfil do aluno 
do Ensino Médio. Essa concepção considera as orientações das Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino Médio (DCNEM), uma vez que o protagonismo “é uma das finalidades 
mais importantes da política da igualdade, e se expressa por condutas de participação e 
solidariedade, respeito e senso de responsabilidade, pelo outro e pelo público” (BRASIL, 
1999, p.77).

Nas práticas de valorização da cultura juvenil, o jovem ocupa uma posição de centra-
lidade no contexto em que ocorre o processo de ensino-aprendizagem, devendo participar 
do planejamento, da execução e avaliação, apropriando-se dos resultados desse proces-
so. Nesse sentido, o jovem desenvolve sua autonomia intelectual para resolver os proble-
mas práticos dos diferentes grupos em diferentes espaços, ou seja, um jovem autônomo, 
capaz de analisar o seu entorno criticamente e agir para transformá-lo, segundo seus de-
sejos, necessidades, ideais do grupo no qual está inserido. É ator principal em ações que 
envolvem o bem comum, fonte de iniciativa, ação de liberdade-opção, de compromisso e 
responsabilidade.

Para a efetivação da autonomia do aluno, é necessária a adoção de um currículo 
integrado, articulando a cultura juvenil com os saberes científicos, problematizando as si-
tuações locais com os problemas globais. Assim, o currículo deverá seguir as seguintes 
diretrizes apontadas no Art. 36 da LDB (BRASIL, 1999, p.38):

I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ci-
ência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e da 
cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento 
e exercício da cidadania;

II - adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa dos 
estudantes;

III - será incluída uma língua estrangeira moderna como disciplina obrigatória, esco-
lhida pela comunidade escolar, e uma segunda em caráter optativo, dentro das disponibi-
lidades da instituição.”

Nesse enfoque, o currículo ensinado exige que o professor se aproprie não só dos 
princípios legais, políticos, filosóficos e pedagógicos que fundamentam o mesmo, mas que 
seja um mediador do processo ensino-aprendizagem. A dinâmica deve permear o fortaleci-
mento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca, o aprimoramento como pessoa 
e a formação ética.

Os princípios pedagógicos estruturantes desse currículo assentam-se sobre os eixos 
da interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade que atendem a legislação vigente 
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quanto às competências de: vincular a educação ao mundo do trabalho e à prática social; 
compreender os significados, ser capaz de continuar aprendendo; preparar-se para o tra-
balho e o exercício da cidadania; ter autonomia intelectual e pensamento crítico; ter flexi-
bilidade para adaptar-se a novas condições de ocupação; compreender os fundamentos 
científicos e tecnológicos dos processos produtivos e relacionar a teoria com a prática.

Conforme o Art. 26 da LDB, o currículo deve ter uma Base Nacional Comum em que 
serão desenvolvidos conhecimentos/saberes comuns nos diversos componentes curricu-
lares e uma Parte Diversificada, que deve levar em consideração as particularidades locais 
e regionais, favorecendo a construção de estruturas necessárias ao desenvolvimento de 
competências e habilidades, para a formação dos alunos do Ensino Médio.

A organização da Parte Diversificada do currículo deverá estar sob a orientação do princípio 
da contextualização, de forma a evitar a separação entre ela e a Base Nacional Comum, uma vez 
que a LDB assegura que as unidades escolares devem adequar seus conteúdos curriculares, de 
acordo com as características regionais, locais e da vida de seus alunos. Outro princípio organi-
zador da Parte Diversificada é o conceito de trabalho como princípio educativo, que vai além do 
processo produtivo, referindo-se à garantia da historicidade cultural dos homens.

Para a construção de aprendizagens significativas, a Matriz Curricular indica três 
áreas, definidas conforme o Art. 10 da Resolução CEB nº 03/98, que institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio em: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnolo-
gias, as quais terão tratamento específico no corpo do presente documento.

Os componentes curriculares estão distribuídos por áreas, tendo em vista os diversos 
trajetos permitidos pela legislação vigente, visto ser, no momento, uma opção que permite 
o aprofundamento dos conhecimentos lingüísticos, naturais e humanos. Procura-se, com 
essa orientação metodológica, o nível de integração entre os conhecimentos, de maneira 
a formar as grandes áreas, evitando a fragmentação característica da disciplinaridade, por 
meio do princípio da interdisciplinaridade.

No decorrer do processo de autonomia pedagógica, a escola deve buscar a supera-
ção da disciplinaridade e até mesmo da interdisciplinaridade, tendo em vista a complexida-
de unitária do conhecimento.

Esse princípio nos conduz ao entendimento do processo de conhecimento mediante 
a abordagem sócio-cultural, que compreende a interação dialética sujeito-objeto e o social. 
O conhecimento é elaborado e criado a partir do mútuo relacionamento entre pensamento 
e prática, como processo e resultado consistente na superação da dicotomia sujeito-objeto, 
em que se considera o contexto sócio-histórico para a produção do conhecimento. A noção 
de que o conhecimento é construído histórico-socialmente e se manifesta por intermédio 
do processo de interação homem – mundo, leva ao entendimento de que a aprendizagem, 
na atualidade, pode ser efetivada pela formação de competências e habilidades.

Compreende-se que a aprendizagem é a construção e reconstrução do conhecimen-
to, sendo um processo essencialmente socio-histórico-cultural. Assim, ocorre quando as 
informações e conhecimentos adquiridos relacionam-se, de forma não arbitrária, com as 
aprendizagens anteriores.

Faz-se necessário, então, criar situações para que o processo ensino aprendizagem 
seja efetivado. Para tanto, os conteúdos culturais devem ser selecionados, de forma a 
atender as reais necessidades do educando, favorecendo o processo de reconstrução, 
aliado ao existente na estrutura cognitiva do aluno. Essas noções nos conduzirão ao longo 
destes Referenciais Curriculares.

O currículo constitui-se como uma construção cultural, um acervo de conhecimento 
socialmente válido e o reflexo do processo histórico. Ele representa não apenas os interes-
ses sociais, mas as identidades e subjetividades sociais determinadas. Segundo Santomé 
(1998, p. 95),

[...] o currículo pode ser descrito como um projeto educacional planejado e de-
senvolvido a partir de uma seleção da cultura e das experiências das quais de-
seja-se que as novas gerações participem, a fim de socializá-las e capacitá-las 
para ser cidadãos e cidadãs solidários, responsáveis e democráticos.
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O processo de elaboração do currículo escolar é, portanto, um processo social, no 
qual estão articulados fatores lógicos, epistemológicos e intelectuais. Devem-se considerar 
a individualidade do aluno, os diferentes tipos de conhecimento, a tecnologia e a experiên-
cia de vida, para que sejam construídas as competências e  habilidades, assim como va-
lores e atitudes, os quais ajudarão os alunos a inserir-se como sujeitos ativos no contexto 
social.

Assim, os Referenciais Curriculares, ora idealizados, pretendem vincular o que se 
aprende na escola ao mundo dos alunos, suas preocupações e seus problemas; suas 
questões contraditórias; seu contexto; e propor ainda múltiplas metodologias, a fim de que 
os alunos sejam verdadeiramente os protagonistas do processo ensino aprendizagem.

2 Uma Concepção de Currículo para o Ensino Médio

Na perspectiva das normas legais, nem a escola, nem professores receberão currí-
culo pronto. A idéia é que todos desenvolvam o currículo no estabelecimento de ensino, no 
qual estejam atuando; entretanto não invalida que os sistemas estaduais estejam presen-
tes na condução da política educacional, fornecendo a necessária assessoria técnica nas 
dimensões pedagógica, social e epistemológica.

A estrutura curricular de cada estabelecimento, definida coletivamente, deve ser as-
segurada em cada unidade escolar, na elaboração do Projeto Político-Pedagógico, vislum-
brando as dimensões: pedagógica, administrativa, jurídica e financeira, acompanhada de 
relações democráticas e horizontais no interior do próprio estabelecimento.

Na perspectiva destes Referenciais Curriculares, o objetivo é formar indivíduos au-
tônomos e democráticos, partícipes da vida social em todos os seus aspectos. Portanto, a 
escola, local privilegiado para essa formação, deverá oferecer oportunidades de aprendi-
zagens, ressignificar suas estruturas e atender às demandas do contexto social.

Essa reorganização efetiva-se por meio do currículo, entendido, neste contexto, 
como um conjunto de atividades que a escola desenvolve com o intuito de sistematizar e 
(re) construir os saberes dos alunos.

A concepção de currículo abordada por Santomé (1998) é coerente com o contexto 
da Reforma do Ensino Médio, visto atender, nas suas diversidades, às ideologias existen-
tes na sociedade e, por sua vez, na escola. O currículo integrado ou globalizado possui 
uma essência que busca a integração dos conhecimentos e experiências que facilitem uma 
compreensão mais reflexiva e crítica da realidade, bem como ressalta, ao lado dos con-
teúdos culturais, o domínio dos processos necessários ao acesso aos conhecimentos e, 
simultaneamente, a compreensão de como se produzem, se elaboram e se transformam, 
ou seja, o aprender a aprender.

O currículo integrado compreende a prática enquanto uma referência para a elabora-
ção e operacionalização curricular, assim como um suporte para o processo investigativo. 
Nesse sentido, o currículo deve dar condições para a formação da cidadania, contemplan-
do atividades nas três dimensões: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiên-
cia subjetiva, tendo em vista as relações humanas no campo da política, do trabalho e da 
simbolização. O mesmo currículo deve contemplar, ainda, os conteúdos e estratégias de 
aprendizagem, de forma interdisciplinar e contextualizada, por favorecer a construção de 
saberes úteis para lidar com problemas da vida real.

Como princípios orientadores do currículo, a interdisciplinaridade “deve ser compre-
endida a partir de uma abordagem relacional, em que se propõe que, por meio da prática 
escolar, sejam estabelecidas interconexões e passagens de relações de complementari-
dade, convergência ou divergência” (BRASIL, 1999, p. 36), enquanto a contextualização, 
intrínseca a esse processo, propicia a compreensão dos espaços históricos com vistas à 
construção do indivíduo na condição de ser coletivo.

2.1 Função Social da Escola

A educação ocorre nos mais diversos espaços e situações sociais, numa complicada 
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teia de experiências, relações e atividades, cujos limites estão fixados pela estrutura mate-
rial e simbólica de uma sociedade determinada historicamente.

As inovações no mundo da ciência, da técnica e do conhecimento têm gerado um 
repensar da função da escola e seu papel como fio condutor da história, no contexto da es-
colarização e da relação com o processo produtivo. Portanto, atualmente, não se concebe 
a mesma como local somente de transmissão de conteúdos, mas também espaço onde se 
trabalha a construção da subjetividade dos alunos, de maneira que tenham estratégias e 
recursos para interpretar e venham a ser sujeitos de sua própria história.

Nesse contexto, a escola deverá interessar-se pelo currículo integrado, primando 
por um ensino para a compreensão, contemplando vários projetos interdisciplinares, bem 
como fundamentar-se nas concepções da cultura juvenil. Presentes nessa concepção, es-
tão o diálogo pedagógico, a pesquisa e a crítica, como uma atitude que permite a concreti-
zação da aprendizagem, a totalidade e a compreensão. Entende-se, assim, a escola como 
geradora de cultura e não só de aprendizagens de conteúdo.

A concepção de escola como espaço sociocultural remete a compreendê-la na dinâ-
mica da cultura, levando em conta o fazer, a ação e a construção de valores no cotidiano 
escolar, pelos sujeitos sociais e históricos que a compõem. Assim, a escola precisa intera-
gir com a comunidade, tornando-se um referencial de saber e conhecimento, devendo ser 
consciente do seu papel de parceira na transformação da realidade; implica, ainda, resga-
tar o papel dos sujeitos na teia social que a constitui enquanto instituição.

Ressalta-se que a comunidade, constituída pela família, lideranças comunitárias, ins-
tituições públicas e privadas, Organizações Não Governamentais (ONGs), grupos culturais 
e outros, deve ser ouvida, a fim de que os objetivos da escola e da comunidade local 
aproximem-se, no sentido de promover a formação da cidadania.

2.2 Os Protagonistas da Escola

A escola tem como objetivo primeiro a formação do cidadão, vislumbrando a cons-
trução da autonomia dos protagonistas, incentivando-os a um processo constante de auto-
avaliação, de modo a detectar seus avanços e necessidades, resultando numa aprendiza-
gem significativa.

Aprender significativamente é dar sentido à linguagem que usamos, é estabele-
cer relações entre os vários elementos de um universo simbólico, é relacionar o 
conhecimento elaborado com os fatos do dia-a-dia, vividos pelo sujeito da apren-
dizagem ou por outros sujeitos (MORETTO, 2001, p.17).

Nesse sentido, faz-se necessário refletir sobre a atuação dos membros envolvidos 
no processo ensino-aprendizagem, levando-os a assumirem, juntamente com a família e 
toda a sociedade, a responsabilidade pela formação integral do aluno como sujeito da sua 
aprendizagem.

Historicamente, a escola tem desconhecido quem são os sujeitos que a compõem, 
entretanto, na perspectiva do currículo integrado, faz-se importante identificar quem são os 
que vivenciarão e efetivarão a proposta curricular.

2.2.1 Corpo Discente

Os alunos, que chegam à escola, constituem um conjunto de sujeitos marcados por 
múltiplas determinações, refletindo, assim, no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 
Portanto são desiguais, em virtude da quantidade e qualidade de suas experiências e rela-
ções sociais anteriores e concomitantes à escola. Entretanto esta continua a tratá-los como 
se fossem todos iguais. Tratando-os uniformemente, consagra, assim, as desigualdades e 
as injustiças sociais.

Compreendê-los como sujeitos históricos, sociais e culturais, implica a superação da 
visão homogeneizadora e estereotipada, dando-lhes um outro significado, não mais de alu-
nos ideais, abstraídos dos seus determinantes sociais, mas levando em conta a dimensão 
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da “experiência vivida” enquanto indivíduos que possuem histórias, com visões de mundo, 
valores, sentimentos, emoções, desejos, projetos, com lógicas de comportamentos e atitu-
des que lhes são característicos.

É pela manifestação da experiência apreendida que podemos identificar a história de 
cada um como sujeito. Permite, ainda, percebê-los como indivíduos concretos e subjetivos. 
A formação dos alunos é resultante de um processo educativo, que ocorre no interior das 
relações sociais, fruto de uma diversidade cultural que, por sua vez, é o resultado do aces-
so diferenciado às informações, às instituições que asseguram a distribuição dos recursos 
materiais, culturais e políticos.

Nesse contexto, é que os alunos devem elaborar seus projetos individuais de vida, 
em que a escola se inclui. Projeto este, que resulta da construção e conseqüência das 
escolhas racionais, conscientes ou não, respaldadas em avaliações e definições de reali-
dade, representando uma filosofia de vida.

Assim, os alunos constróem seus projetos de vida influenciados, dentre outros fa-
tores, pelo processo educativo. É em função deste e de um campo de possibilidades que 
constróem a cidadania. Portanto a escola deverá oferecer o máximo de possibilidades para 
que os jovens vivenciem experiências, desenvolvam a autonomia intelectual, a cidadania 
e os valores humanos.

2.2.2 Corpo Docente

No atual contexto educacional, o professor é o responsável pelo currículo-ensinado, 
o qual deve ser vivo, em rede, oportunizando o conhecer, o fazer, o relacionar, o aplicar, 
de modo a transformar o contexto social, uma vez que este se concretiza na relação entre 
sujeito e objeto em que o professor exerce o seu papel de mediador.

Nesse sentido, o professor deve, sobretudo, exercer sua função com profissionalis-
mo, o que remete ao desempenho competente e comprometido com as responsabilidades 
específicas, assim como ter postura, ética e política, explicitadas na sua prática docente, 
“significa domínio da matéria e dos métodos de ensino, dedicação ao trabalho, participação 
na construção coletiva do projeto-pedagógico, respeito à cultura de origem dos alunos, as-
siduidade, rigor no preparo e na condução das aulas, compromisso com um projeto político 
democrático” (LIBÂNEO, 2001, p. 63 )

Destaca-se que o professor, além de outros protagonistas, tem como função promo-
ver a construção do conhecimento, de modo a desenvolver habilidades e competências 
básicas, indispensáveis para o exercício da cidadania. Deve ser, também, um pesquisador 
em sala de aula, observando os problemas e as necessidades dos alunos, com vistas a 
desenvolver uma consciência responsável da realidade humana.

2.2.3 Gestor Escolar

A concepção de gestão, que permeia estes Referenciais Curriculares, apóia-se na 
descentralização das ações, na responsabilidade coletiva, em que as decisões são resul-
tantes da atuação de todos os envolvidos na busca de um objetivo comum, no crescimento 
profissional e pessoal e no acompanhamento e avaliação sistemática de todo o processo 
educativo. Essa concepção opõe-se à tradicional administração escolar em que o poder 
era centralizado na pessoa do diretor, restando aos demais envolvidos a condição de agen-
tes passivos no processo decisório.

Esse novo paradigma decorre das mudanças no âmbito social que impulsionam a 
participação dos atores envolvidos no seio de nossa sociedade, o que significa o envolvi-
mento no planejamento, execução e avaliação de todas as ações. Para a efetivação disto, 
destaca-se, dentre outras ações, a necessidade de implantação do processo de escolha 
dos gestores, por meio de seleção e eleição direta, envolvendo toda a comunidade, visan-
do garantir a qualidade necessária em termos de conhecimento e prática, além da aceita-
ção coletiva, mediante a legitimação do ato.

Assim, no exercício de suas atribuições, o gestor deve voltar o seu olhar para o âmbi-



C
 O

 N
 C

 E
 P

 Ç
 Õ

 E
 S

  
 F

 U
 N

 D
 A

 M
 E

 N
 T

 A
 I

 S
  

 D
 O

  
 E

 N
 S

 I
 N

 O
  

 M
 É

 D
 I

 O

29

to geral da organização institucional, com vistas a atender aos objetivos do Projeto Político- 
Pedagógico proposto pela escola. Deve, portanto, concentrar seus esforços, no sentido de 
favorecer os mecanismos de participação democrática por meio de: associações de pais 
e mestres, conselhos diversos, grêmios e outros. Além disso, o gestor deverá elaborar e 
executar, juntamente com toda a comunidade escolar, o Projeto Político-Pedagógico, que 
norteará o trabalho da escola, no âmbito administrativo, financeiro e pedagógico.

2.2.4 Equipe Técnico-Pedagógica

O corpo técnico assume um papel importante no contexto escolar, visto ser ele o 
responsável pela sustentação do fazer pedagógico. Nesse contexto, encontra-se envolvido 
diretamente, com o corpo docente e discente como protagonistas do processo ensino-
aprendizagem.

O profissional, que compõe a equipe, deve possuir formação compatível com a qua-
lificação exigida para as funções pertinentes. Deverá, ainda, apropriar-se dos conhecimen-
tos científicos e políticos, além dos valores e atitudes indispensáveis à compreensão da 
política educacional do atual contexto da Reforma do Ensino Médio, de modo a contribuir 
para a construção da cidadania.

Assim, compete à equipe técnica elaborar e executar, juntamente com toda a comu-
nidade escolar, o Projeto Político-Pedagógico, zelando pela execução do mesmo e pela 
adequação às necessidades da comunidade, bem como buscar meios para promover a 
formação continuada de todos os segmentos.

2.3 Projeto Político-Pedagógico

Conforme o Art. 12 da Lei 9.394/96, os estabelecimentos de ensino têm a incumbên-
cia de elaborar e executar o seu Projeto Político-Pedagógico, o qual deverá contemplar os 
marcos estruturantes da escola, a cultura e condições locais, além de atender aos precei-
tos legais vigentes.

Para a construção desse projeto, é necessário, pois, o envolvimento de todos os pro-
tagonistas da escola, bem como o desejo de estabelecer uma coerência entre o fazer edu-
cativo e as exigências do mundo do trabalho, face à formação de uma cidadania juvenil.

Esse processo assegura as bases da autonomia da escola, refletida através da ges-
tão democrática e da gestão da aprendizagem, sintonizada com o paradigma do direito de 
aprender.

Partindo do princípio de que o conhecimento vive em constantes e rápidas mudan-
ças, em virtude das alterações também sofridas nas esferas político-econômica e social, 
convém que o Projeto Político-Pedagógico seja sistemático e permanentemente avaliado, 
para fornecer dados necessários às mudanças.

2.4 Concepção Metodológica

Os princípios que fundamentam a concepção curricular abordada neste documento 
definem as concepções de como e o quê o aluno deve aprender, do que é conhecimento, 
da interação entre o sujeito e o objeto, das diversas tecnologias e das relações entre pro-
fessor e aluno no processo de construção do conhecimento.

Nesse contexto, a proposição metodológica deve contemplar formas diversificadas 
que favoreçam à formação do leitor competente numa perspetiva dialógica, o respeito ao 
pensar do outro, a troca de experiência, especificamente, no que concerne à sala de aula. 
Ressalta-se que a prática da leitura não é responsabilidade específica do professor de Lín-
gua Portuguesa, uma vez que todos os conhecimentos são construídos na/pela linguagem.

No novo currículo do Ensino Médio, a Base Nacional Comum e a Parte Diversificada 
devem ter tratamento metodológico que assegure a interdisciplinaridade e a contextualização. 
Esses princípios favorecem o enriquecimento, a ampliação, a diversificação e o desdobramen-
to de saberes, bem como a seleção de habilidades e competências e, portanto, devem ser 
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considerados no planejamento pedagógico escolar, registrando, assim, a identidade do esta-
belecimento, por meio das características regionais, locais e da vida dos alunos.

Construir competências, a partir da transposição didática de conhecimentos científicos 
e das práticas sociais que se convertem em conteúdos escolares, requer uma metodologia 
pautada nos princípios interdisciplinares e de contextualização. Esses princípios, previstos nas 
DCNEM, implicam um tratamento integrado e dinâmico dos conhecimentos escolares favore-
cendo a vivência de situações reais. Significa, pois, que a interação dos conhecimentos esco-
lares e dos contextos da vida do aluno e da realidade que ele transita, favorecem a construção 
de competências aqui compreendidas como “ a capacidade de mobilizar diversos recursos 
cognitivos para um tipo de situação” (PERRENOUD, 2000, p.15).

Atualmente os caminhos metodológicos que respondem a essa necessidade são as 
que utilizam projetos de aprendizagem, bem como outros que valorizem a problematiza-
ção, a contextualização, a interdisciplinaridade e a produção do conhecimento.

O trabalho por meio destas metodologias implica o currículo integrado, a idéia de 
colaboração, de estabelecimento de conexões, de transformações, de exploração de cami-
nhos alternativos e de diálogo com outros projetos. Vale ressaltar que o conteúdo não tem 
um fim em si mesmo, embora tenha sua relevância, portanto, deve ser selecionado tendo 
em vista os competências básicas a serem construídas pelos alunos do Ensino Médio.

2.5 Concepção de Avaliação

Entende-se que avaliação é um processo contínuo e sistemático de ações que objeti-
va  coletar dados e fatos para a emissão de um juízo de valor de determinados fenômenos 
e situações.

No contexto educacional, a avaliação deve-se voltar para a instituição e a aprendiza-
gem do aluno como seu principal objetivo, devendo estar em consonância com a concep-
ção de currículo e das metodologias adotadas pela escola, apontadas no Projeto Político 
Pedagógico.

A avaliação institucional deve ser uma prática do estabelecimento de ensino, a fim de 
monitorar a replanejar as ações educativas, visando alcançar os objetivos estabelecidos 
pela escola. No que se refere à avaliação da aprendizagem, esta deve estar relacionada, 
diretamente, com a função social da escola, com as competências necessárias à forma-
ção de um perfil estabelecido pelo contexto social e redefinido pela comunidade escolar, 
tratando-se, portanto, de uma avaliação não mais de conteúdo, mas sim por competência.

Nessa mesma concepção de avaliação, Firme (2000) aponta que “a excelência do 
processo avaliativo está em ser útil na informação que oferece, viável na realização de sua 
trajetória, ético em seu propósito e conseqüências, precisa na elaboração de seus instru-
mentos e no tratamento de seus dados”. Nesse sentido, compreende-se aqui a avaliação 
como um instrumento na construção do conhecimento por meio da retroalimentação do 
processo educativo. 

O processo avaliativo deve contemplar os aspectos quantitativos e, preferencialmen-
te os qualitativos, de modo que garanta a construção das competências básicas, rompen-
do, assim, com a política da exclusão. Esse processo deve contemplar a Representação e 
Comunicação, que significa o domínio competente no uso de linguagens, códigos e tecno-
logias nas diversas áreas, a  Investigação e Compreensão, que diz respeito à avaliação da 
competência no aprofundamento e entendimento dos conhecimentos das diversas áreas e 
a Contextualização Sócio-Cultural, que compreende a competência de articular os conhe-
cimentos escolares com o contexto sócio-econômico e político (BRASIL, 1999).

Na prática, avaliar competência exige do professor o exercício da observação como 
estratégia fundamental para perceber as reações aos estímulos expressos nos resultados 
individuais de aprendizagens. Para tanto, segundo Perrenoud (2000), o professor deve 
permitir ao aluno conhecer os critérios aos quais está sendo submetido; priorizar tarefas 
contextualizadas, flexibilizar o tempo; permitir a avaliação coletiva, dependendo da natu-
reza do trabalho; considerar as diversas estratégias para solucionar problemas; contribuir 
para o desenvolvimento das capacidades individuais e considerar os erros que dizem res-
peito à construção de competências e não a conteúdos isolados.
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2.6 Formação Continuada

Em atendimento ao Art. 67, Alínea II da LDB, os sistemas de ensino deverão “promo-
ver o aperfeiçoamento profissional continuado...”, garantindo, para este fim, políticas públi-
cas que assegurem a cultura da formação continuada. Diante disso, cabe à escola dinami-
zar diversas estratégias, assegurando recursos materiais, horários reservados na jornada 
de trabalho e ambiente físico adequado para este fim, em seu Projeto Político-Pedagógico.

O exercício da formação continuada não se deve apenas a um cumprimento de uma 
determinação legal, passa antes por uma necessidade do contexto global, exigido pela 
atual sociedade do conhecimento.

Portanto deve ser uma busca inerente à própria natureza do profissional que lida com 
os saberes, e é responsável pela construção do conhecimento e da formação humana.

A formação continuada é responsável pelo desenvolvimento de todas as outras ca-
pacidades profissionais. Assim, o educador deve administrar a sua formação que, segundo 
(PERRENOUD, 2000), tem os seguintes componentes: “saber explicitar as próprias práti-
cas; estabelecer seu próprio balanço de competência e seu programa pessoal de formação  
continuada; negociar um projeto de formação comum com os colegas; envolver-se em 
tarefas em escala de uma ordem de ensino ou do sistema educativo e acolher a formação 
dos colegas e participar delas”.

3 Educação Especial

Segundo a Resolução n.º 02, de 11 de setembro de 2001, do Conselho Nacional 
de Educação, que institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 
Básica, a Educação Especial é 

um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que as-
segure recursos e serviços educacionais especiais, organizados institu-
cionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, 
substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educa-
ção escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos edu-
candos que apresentam necessidades especiais, em todas as etapas e 
modalidades da educação básica. ( BRASIL, 2001, p.34)

A escola, como espaço de inclusão social, deve buscar junto ao setor responsável, 
apoio técnico e orientações quanto ao atendimento necessário à clientela identificada. Os 
educandos com necessidades educacionais especiais são aqueles que apresentam:

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimen-
to que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois 
grupos:

a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica;

b) aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;

II - dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, de-
mandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;

III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que os leve 
a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes (Resolução n.º 02, de 11 de 
setembro de 2001).

Faz-se necessário estabelecer parcerias com outras instituições como: sistema de 
saúde, centros de formação profissional e escolas especiais públicas e/ou privadas, a fim 
de atender tanto a necessidade no processo de formação, quanto a inclusão dos alunos 
especiais na sociedade produtiva.

Nesse sentido, a rede de ensino deve assegurar o atendimento para portadores de 
necessidades educacionais especiais. Para tanto, os estabelecimento deverão adequar-se 
quanto à estrutura física, curricular e acompanhamento técnico-pedagógico, bem como 
assegurar a formação continuada dos docentes e técnicos envolvidos no processo.
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Para o atendimento a essa clientela, a escola deverá, prioritariamente, incluí-la em 
classes comuns; excepcionalmente as escolas podem criar classes especiais com número 
limitado de alunos e, extraordinariamente, os alunos poderão ser atendidos em escolas 
especiais, públicas ou privadas (Art. 9º e 10. da Resolução n.º 02, de 11 de setembro de 
2001).

Ressalta-se que todas as diretrizes para a efetivação desse modalidade de ensino na 
escola deverão estar inclusas no Projeto Político-Pedagógico, o qual deverá ser produzido 
coletivamente.

4 Educação de Jovens e Adultos

A Resolução CNE/CEB n.° 01, de 05 de julho de 2000, estabelece as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), compreendida como uma 
modalidade da Educação Básica. Destina-se a jovens e adultos que não tiveram acesso 
ou continuidade dos estudos no Ensino Fundamental e Médio, na idade própria (LDB, Lei 
9.394/96, Art. 37). A EJA inclui o aluno desde o processo de alfabetização e letramento, até 
a formação de competências e habilidades que caracterizam o perfil do aluno egresso do 
Ensino Médio, utilizando as diversas linguagens, para sua inserção no mundo do trabalho 
e da cidadania.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 
Adultos, Parecer CNE/CEB 11/2000, essa modalidade deve considerar o perfil do estu-
dante, a faixa etária, fundamentando-se nas três funções básicas que são: reparadora, 
equalizadora e permanente ou qualificadora.

A função reparadora não se restringe à garantia do direito constitucionalmente ad-
quirido, mas, direito a uma escola de qualidade, baseada nos princípios de igualdade e 
liberdade. A segunda função possibilita a reentrada no sistema educacional dos que tive-
ram uma interrupção forçada seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais 
oportunidades de permanência ou outras condições adversas 

[...] possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do tra-
balho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos 
canais de participação (BRASIL, 2000, p. 09)

A função permanente ou qualificadora está voltada para o atendimento das necessi-
dades da sociedade moderna, uma vez que garante ao educando o direito e a oportunida-
de a uma formação permanente e igualitária.

A clientela apta para participar da EJA deverá ter idade mínima de dezoito anos com-
pletos para inscrição nessa modalidade de ensino. O acesso a esse nível dar-se-á median-
te cursos ou exames supletivos. Nos estabelecimentos de ensino que desejarem ofertar 
essa modalidade, os cursos deverão obedecer, em seus componentes curriculares, aos 
Art. 26, 27, 28, 35 e 36 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e às Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Além disso, esses estabelecimentos deverão 
apresentar a proposta de trabalho no Projeto Político-Pedagógico.

As unidades escolares também serão responsáveis pela expedição de históricos es-
colares, declarações de conclusão e registro dos certificados, desde que sejam legalmente 
autorizadasou  reconhecidas pelo órgão competente.
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Nada nos fala mais de perto do que a linguagem.
Vivemos mergulhados nela, dela nos habitamos.
Através dela investimos de sentido o que nos rodeia
e as experiências existenciais que nos historicizam.
Trata-se de um mistério tão simples quanto complexo.
Na linguagem tecemos, destecemos e retecemos
o que designamos eu e, primordialmente,
nos aproximamos e nos distanciamos,
amamos e odiamos.
         Edwiges Zaccur (2000)

5 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A capacidade de articular significados coletivos em sistemas arbitrários de represen-
tação, que são compartilhados e que variam de acordo com as necessidades e experiên-
cias da vida, evidencia que a linguagem está no centro do homem, tanto por possibilitar 
a abstração, capacidade própria da espécie, quanto por permitir a comunicação, sem a 
qual o humano não se constituiria. Sem o concurso da linguagem, é difícil imaginar como 
um grupo de primatas, num determinado período de desenvolvimento da vida no planeta, 
conseguiria adquirir características humanas (LOBATO, 2000, p.9). Atualizando a origem 
da humanidade no nascimento de cada novo membro da espécie, o fenômeno se repete: 
fora da linguagem o homem não se constitui.

A abstração é a capacidade de operar com conceitos. Estes, por sua vez, dependem 
da linguagem, sistema de signos que sinalizam objetos e fenômenos que são sinais de 
outros objetos e fenômenos relacionados diretamente com as condições de existência do 
homem. Assim, como sinais de sinais, os signos permitem ao homem interagir não apenas 
com o que é palpável e está presente, mas também com o que está longe no tempo e/
ou no espaço – e até mesmo com o que é apenas imaginado –, através da simbolização, 
que decorre, portanto, da capacidade de abstração. Assim é que se pode dizer que não 
há pensamento sem palavra, sem linguagem. Segundo Vygotsky (1991, p.131), a relação 
entre o pensamento e a palavra é um processo vivo: o pensamento nasce através das 
palavras.Uma palavra desprovida de pensamento é uma palavra morta, e um pensamento 
não expresso por palavras permanece uma sombra. No princípio era (mesmo) o Verbo1.

Quanto à comunicação, com efeito, a linguagem responde a essa necessidade funda-
mentalmente humana, já que é propriedade sua produzir significados, sem os quais o homem 
não representaria o mundo e, portanto, não teria representação própria, não se entenderia 
(nem se desentenderia) nas relações que estabelece com o contexto de sua existência. Isso 
sem falar na própria constituição da subjetividade, que se dá na relação com o ‘outro’ através 
dos sentidos que, ao irem se produzindo, vão permitindo a emersão do sujeito (LACAN, 1992). 

Na dimensão das práticas sociais, a comunicação, entendida como interação entre 
os diversos segmentos da sociedade, apresenta-se como um universo dinâmico de sen-
tidos, constituído de signos e símbolos, de denotações e conotações, e, hoje, de códigos 
digitais e novas tecnologias que produzem mensagens em ritmo acelerado, fazendo do 
nosso planeta uma “aldeia global”. Sobre uma das principais consequências do alto grau 
de complexidade dos atuais meios e formas de comunicação, está expresso nos PCNEM: 

A produção contemporânea é essencialmente simbólica e o convívio so-
cial requer o domínio das linguagens como instrumento de comunicação 
e negociação de sentidos. No mundo contemporâneo, marcado pelo ape-
lo informativo imediato, a reflexão sobre a linguagem e seus sistemas, 
que se mostram articulados por múltiplos códigos e sobre os processos e 

1 Sobre a relação entre a palavra e o pensamento, e, por extensão, sobre a linguagem verbal e outras formas de linguagens não verbais, diz 
Barthes (1971, p.11-12):“não é absolutamente certo que existam, na vida social de nosso tempo, outros sistemas de signos de certa amplitude, 
além da linguagem humana. [..] Objetos, imagens, comportamentos podem significar, claro está, e o fazem abundantemente, mas nunca de 
uma maneira autônoma; qualquer sistema semiológico repassa-se de linguagem. A substância visual, por exemplo, confirma suas significa-
ções ao fazer-se repetir por uma mensagem lingüística (é o caso do cinema, da publicidade, das historietas em quadrinhos, da fotografia de 
imprensa etc.), de modo que ao menos uma parte da mensagem icônica está numa relação estrutural de redundância ou revezamento com 
o sistema da língua [...]; nós somos, muito mais do que outrora e a despeito da invasão das imagens, uma civilização da escrita. Enfim, de 
um modo muito mais geral, parece cada vez mais difícil conceber um sistema de imagens ou objetos, cujos significados possam existir fora 
da linguagem; perceber o que significa uma substância é, fatalmente, recorrer ao recorte da língua: sentido só existe quando denominado, 
e o mundo dos significados não é outro senão o da linguagem [...] (“a verdadeira”), cujas unidades [...] são [...] fragmentos mais extensos do 
discurso; estes remetem a objetos ou episódios que significam sob a linguagem, mas nunca sem ela.
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procedimentos comunicativos, é, mais do que uma necessidade, uma ga-
rantia de participação ativa na vida social, a cidadania desejada (BRASIL, 
1999, 110).

Vê-se, portanto, que, constituindo o homem e sua história, a linguagem determina e 
é determinada pela complexidade das relações sociais e das produções culturais, o que 
é demonstrado pela função que ela exerce na existência humana e pela multiplicidade de 
seus usos.

Importa ainda ressaltar que a linguagem não é inata; o homem nasce com o potencial 
para desenvolvê-la, mas ele só a adquire nas interações sócio-culturais em que está inse-
rido, o que implica num processo de aprendizagem. Daí a existência de múltiplas formas 
de introduzir o homem no universo da linguagem, dentre as quais interessa destacar, para 
os propósitos deste trabalho, as práticas escolares das sociedades contemporâneas ditas 
letradas (KLEIMAN, 1995), e, mais especificamente, a política pedagógica para o trabalho 
com as linguagens na escola de Ensino Médio brasileira, definida nos documentos que 
regulamentam e orientam a educação no País.

Cumprir a finalidade da educação nacional, expressa no Art. 2º da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional – LDB 9.394/96 – a educação [...] tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualifica-
ção para o trabalho – está, em grande medida, determinado pela apropriação dos sistemas 
simbólicos produzidos historicamente, demonstrada pela compreensão e uso das diferen-
tes linguagens – verbal, visual, formal, corporal, musical, cênica etc. – que se intercruzam 
nas práticas sociais. 

Tal exigência encontra-se definida no Art. 36, § 1º, da referida Lei, onde está deter-
minado que, ao concluir o Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, o aluno deverá 
demonstrar, além de conhecimentos relativos aos princípios científico-tecnológicos que 
conduzem à produção moderna e aos fundamentos filosóficos e sociológicos necessários 
para o exercício da cidadania, o conhecimento das formas contemporâneas de linguagem, 
para que os objetivos dessa etapa de escolarização previstos pela atual LDB sejam alcan-
çados2.

A importância do conhecimento sobre as linguagens para a formação do educando 
está ainda reforçada no Art. 5º das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(DCNEM), que define que as escolas deverão organizar seus currículos considerando, 
entre outros fatores, que as linguagens são indispensáveis para a constituição de conhe-
cimentos e competências. Essas mesmas diretrizes determinam, para a elaboração do 
currículo do Ensino Médio, que os conhecimentos da Base Nacional Comum3 deverão 
estar organizados em áreas de conhecimentos, a saber: Linguagens, Códigos e suas Tec-
nologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e 
suas Tecnologias.

Segundo os PCNEM, o objetivo da aprendizagem na Área de Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias é desenvolver competências relacionadas à produção de significados, 
que regulam as estruturas mentais, emocionais e perceptivas do homem. Desenvolver 
essas competências significa capacitar os alunos para mobilizar recursos cognitivos (co-
nhecimentos e habilidades), valores e atitudes para a produção e compreensão dos sig-
nificados das diferentes linguagens que circulam na esfera social, para a aquisição de 
conhecimentos, para a constituição da identidade e para o exercício da cidadania. Dentre 
essas competências, podemos citar, de acordo com as DCNEM:

[...] compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens 
[...] para constituição de significados, expressão, comunicação e informa-
ção; analisar, interpretar e aplicar os recursos expressivos das linguagens, 
[...] de acordo com as condições de produção e recepção; e aplicar as 

2 Objetivos do ensino médio (LDB nº 9.394, Art. 35): “consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos; preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológi-
cos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.”
3 A LDB 9.394 estabelece, em seu Art. 26, que “os currículos do ensino fundamental e do ensino médio devem ter uma base nacional comum a 
ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais 
e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.”
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tecnologias da comunicação e da informação [...] nos contextos relevantes 
para sua vida (do educando) (BRASIL, 1999, p. 111).

Como apontam os PCNEM, 
nas práticas sociais, o espaço de produção de sentidos é simultâneo. 
Nesse, as linguagens se estruturam, normas (códigos) são partilhadas e 
negociadas [...]. Podemos, assim, falar em linguagens que se inter-rela-
cionam nas práticas sociais e na história. (BRASIL, 1999, 110)

Os conhecimentos que constituem as competências na Área de Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias, portanto, referem-se aos diferentes tipos de linguagens que circulam 
nas interações sociais: seus códigos, constituídos por diversos sistemas, com suas regras 
de articulação das unidades significativas (sintaxe e léxico); suas tecnologias, que são os 
processos de representação, comunicação e aplicação das linguagens e os suportes que 
as sustentam. 

Abaixo, apresentamos um quadro com os conhecimentos que, segundo os PCNEM, 
devem ser trabalhados na Área, apontando as disciplinas nas quais eles estão organizados 
nestes Referenciais Curriculares. É importante ressaltar que o conteúdo apresentado no 
quadro é apenas uma aproximação daquilo que deve ser compreendido como linguagens, 
códigos, tecnologias e suportes a serem trabalhados na Área; representa somente uma 
tentativa de exemplificar os conhecimentos sobre as linguagens, e não uma apresentação 
completa dos conteúdos a serem trabalhados no Ensino Médio. Como afirma Santana 
(2002), em parecer a respeito dessa proposta de esquematização dos conhecimentos das 
linguagens, para fins didáticos, o quadro está bom, mas é preciso entendê-lo como uma 
aproximação dos saberes da Área4.

Quadro1 - Conhecimentos a serem trabalhados na Área

Em termos de orientações metodológicas para o ensino/aprendizagem, podemos di-
zer que as demandas colocadas pelos processos acelerados de transformação que vêm 
ocorrendo na sociedade contemporânea, em função da disseminação de novas tecnolo-
gias, da reestruturação produtiva, da revolução no acesso e processamento de informa-
ção, que modificam consideravelmente nossos modos de conhecer e ser, exigem que se 
promova uma experiência escolar que rompa com a tradição, representada pelo ensino 
4 Acrescenta ainda o parecerista: “Veja o exemplo das Artes Plásticas: se digo que o código é pictórico, estou referindo-me apenas à pintura 
– como ficam então a gravura, o desenho ou a escultura? Por outro lado, se defino ‘tecnologia’ como modalidades das artes visuais – pintura, 
escultura, gravura, e advirto que são muitas as modalidades, não somente nas artes visuais -, os suportes teriam que ser, respectivamente, tela 
para pintura, papel para gravura, isso reduzindo muitíssimo, pois, dependendo da técnica, cada uma dessas modalidades possui variadíssimas 
possibilidades: pintura em tela, madeira, ferro, argamassa, bronze, até em água. E escultura, qual seria o suporte dessa assertiva – gesso, 
bronze, metal?”
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conteudista, fragmentado e descontextualizado. É necessário que o aluno compreenda 
as transformações que está vivenciando para que se torne capaz de responder a elas de 
maneira positiva e crítica.

 Na Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, tal fazer pedagógico implica 
em garantir que o estudante do Ensino Médio se aproprie das linguagens trabalhadas na 
Área, que o constituem como sujeito inserido em práticas sociais, constituídas também por 
esses sistemas simbólicos. Tal apropriação, por outro lado, deve ocorrer não apenas em 
termos de domínio técnico dos códigos dessas linguagens, de modo que o aluno consiga 
fazer a relação entre as diferentes formas de comunicação/interação, mas deve incluir a 
reflexão sobre a importância que todas as linguagens possuem na constituição dos conhe-
cimentos e de sua identidade.

É importante, por exemplo, que o aluno compreenda que a arte e a prática da cultura do 
movimento fazem parte das possibilidades artísticas, lúdicas e motoras de conhecer o mundo, que 
a língua materna, além de ser uma das primeiras formas de constituição de sua subjetividade (KU-
PFER, 2000), é instrumento de poder e discriminação social (LOBATO, 2000), ao lado de permitir 
uma experiência estética, através do contato com o fazer literário, fundamental para desenvolver 
a imaginação, a sensibilidade e a criatividade, que a linguagem digital, assim como as línguas 
estrangeiras modernas são, hoje, códigos de acesso à “aldeia global” em que se transforma nos-
so planeta. É fundamental, enfim, que os conhecimentos dessas linguagens permitam ao aluno 
empregá-las nas diversas situações em que isso se fizer necessário ou em que desejar.

 Essa prática pedagógica deve, ainda, estar baseada nos princípios estruturadores do 
currículo do Ensino Médio estabelecidos pelas DCNEM – da Identidade, da Diversidade e Au-
tonomia, da Interdisciplinaridade e da Contextualização –, que possibilitarão desenvolver meto-
dologias de ensino diversificadas que estimulem a reconstrução do conhecimento e mobilizem 
o raciocínio, a experimentação, a solução de problemas e outras competências cognitivas su-
periores (BRASIL, 1999). Isso implica em desenvolver situações de aprendizagem que estimu-
lem o aluno a participar de projetos de aprendizagem como protagonista das transformações 
de sua realidade, contextualizando e aplicando os conhecimentos construídos.

 Finalmente, conforme estabelece as DCNEM, a organização do currículo, das situa-
ções de aprendizagem e dos procedimentos de avaliação deverão ser coerentes com os princí-
pios estéticos, políticos e éticos estabelecidos pela LDB 9.394, que dizem respeito, respectiva-
mente, aos quatro pilares para o desenvolvimento da educação neste novo milênio - aprender 
a fazer, com criatividade, espírito inventivo, curiosidade pelo inusitado, afetividade; aprender a 
conhecer e a conviver, com base no respeito aos direitos humanos e no exercício dos direitos 
e deveres da cidadania; aprender a ser, orientado por valores que respondem às exigências do 
nosso tempo, tais como responsabilidade, solidariedade e autonomia (DELORS, 2000).

Com base nessas orientações, apresentamos, a seguir, referenciais curriculares para que 
as escolas organizem os conhecimentos da Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias em 
suas propostas de ensino/aprendizagem, a fim de desenvolver as competências e habilidades cita-
das anteriormente, formando ainda valores e atitudes, na realização das práticas educacionais es-
tabelecidas a partir de seus Projetos Político-Pedagógicos. Embora esses referenciais apresentem 
os conhecimentos da Área organizados em disciplinas (com exceção dos conhecimentos de Infor-
mática), é importante não perder de vista o eixo que os une – as práticas simbólicas humanas nas 
suas complexas dimensões –, para que seja facilitado o desenvolvimento de formas alternativas de 
organizar e/ou trabalhar esses conhecimentos, em estudos, atividades ou projetos de aprendiza-
gem, que favoreçam a aproximação não só entre os saberes da Área, mas entre todos os saberes 
que a escola se propuser a trabalhar, garantindo o tratamento interdisciplinar numa prática pedagó-
gica que deve estar articulada com os fenômenos que ocorrem fora da escola em sua integralidade

6 Conhecimentos de Língua Portuguesa

6.1 Considerações Preliminares

A linguagem verbal, manifestada nos usos da língua nas mais diversas situações da 
atividade humana, representa/determina a experiência do homem na vida social, produzindo 
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significados que constroem múltiplas identidades. Como afirma Rajagopalan (1998, p. 41), a 
identidade de um indivíduo se constrói na língua e através dela, o que, para Orlandi (1998, p. 
205), resulta de que ao significar, nos significamos, [...] e é nisto que consistem os processos 
de identificação. Para essa estudiosa, todo processo de significação é, ao mesmo tempo, repe-
tição histórica, que faz a língua significar para o sujeito, que também se significa na produção 
de sentidos, constituindo uma identidade; e deslocamento, lugar de interpretação, de produção 
de ‘outros sentidos’, que historiciza o repetível, também constituinte da identidade.

Além disso, a linguagem materializa os confrontos que se estabelecem na socieda-
de, razão pela qual, para Bakhtin (1992, p. 46), o signo se torna a arena onde se desen-
volve a luta de classe. Os fenômenos ideológicos estão ligados às condições e formas de 
interação social, materializadas, de maneiras mais explícitas ou menos, na palavra, o que 
define a natureza ideológica do signo. Nessa mesma linha de pensamento, Ianni (1999, p. 
39) afirma que:

[...] na medida em que a língua é um componente constitutivo das formas 
de sociabilidade e dos jogos das forças sociais, compondo configurações 
histórico-sociais da vida, trabalho e cultura, ela se revela constituída e 
constituinte das harmonias e desarmonias que conformam e transformam 
a sociedade.

Daí porque Foucault (1996, p. 8) nos diz que
[...] em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo con-
trolada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de pro-
cessos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 
acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade.

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que a linguagem se materializa em dis-
cursos, que, por sua vez, estão materializados em textos, que são, assim, exemplares do 
discurso. Desse modo, o lugar de representação concreta dos encontros e desencontros 
que ocorrem nas interações sociais são os textos, produzidos por mecanismos verbais e 
não-verbais de significação, que circulam na sociedade em constante diálogo.

A reflexão sobre esses fatos permite reconhecer os lugares sociais constituídos/consti-
tuintes nas/das interações verbais e identificar os espaços de produção de sentidos dos dife-
rentes segmentos sociais nos discursos que se intercruzam na sociedade. Com esse conheci-
mento e, desenvolvendo a competência, na condição de usuário da língua, o sujeito estará, em 
parte, instrumentalizado para o exercício da cidadania, interpretando e produzindo significados 
com os quais poderá interagir socialmente para construir e transformar realidades sociais.

Desses significados, cabe mencionar aqueles constituídos a partir do uso estético da 
linguagem verbal, cujo produto, a obra literária, representa uma forma particular da expe-
riência humana, um modo singular de vivenciar emoções e aflições. O contato com essa 
dimensão estética da linguagem, portanto, entre outras experiências de natureza seme-
lhante, permite desenvolver a sensibilidade e a criatividade, fatores de grande importância 
para a formação do homem inserido nas práticas sociais contemporâneas, que tendem a 
colocar o útil acima do gratuito, o prático anterior ao prazer5.

Por outro lado, em sociedades como a nossa, escolarizadas, industrializadas, mar-
cadas pelo acelerado processo de produção de conhecimentos, letradas enfim (KLEIMAN, 
1995), o acesso, a manipulação e a produção de informações são determinantes para o 
desenvolvimento de competências necessárias e valorizadas nas práticas sociais6. O trato 

5 Sobre esse modo particular de uso da linguagem verbal, escreve ainda Yaguello (1991, p. 30-32): “o ser humano tem com a linguagem rela-
ções de natureza erótica. A linguagem é objecto de amor (cfr. J.-C. Milner, L’Amour de la langue), às vezes de ódio (cfr. L. Wolfson, Lê Schizo 
et les Langues) e fonte de prazer. As estruturas limitadoras da linguagem, as normas sociais que ela impõe, opõem-se [...] à tendência natural 
para o jogo, para a desordem, para o prazer, para a liberdade, para a imaginação criadora [...]. O princípio de realidade, que vem suplantar 
o princípio do prazer, manifesta-se [...] nas duras realidades da aprendizagem do código, com o seu correlato, o engano [...]. O jogo com as 
palavras, sonoridades e sentido, toda a actividade lúdica e poética que use a linguagem como objecto e meio de expressão constitui uma 
sobrevivência do princípio do prazer, da manutenção da gratuidade contra o utilitarismo [...]. A língua é um jogo (uma estrutura) cujas regras 
são falseáveis, que autoriza todas as aldrabices, todos os golpes contestáveis, sem que seja sequer possível delimitar com precisão o conjunto 
de golpes permitidos e aqueles que não o são.
6 Na esfera da cognição, por exemplo, tais competências dizem respeito, segundo Oliveira (1995, p. 58-59), ao modo letrado de funcionamento 
intelectual, que estaria relacionado às possibilidades de ação sobre o conhecimento enquanto objeto e de trânsito por dimensões que superam as 
limitações do contexto concreto da vida cotidiana, seja em atividades mais diretamente ligadas ao letramento, seja em formas de trabalho que pro-
movem ou possibilitam reflexão e distanciamento de uma rotina automatizada, seja ainda na relação intensa com projetos de transformação social.
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com a informação, por sua vez, depende sobremaneira do domínio da modalidade escrita 
da língua, principal veículo de difusão de conhecimentos nesse tipo de sociedade. 

Assim, levando em conta a necessidade de compreender a língua como constituinte 
de identidades e da dinâmica social, e como forma de acesso e produção de conheci-
mentos, que se realizam, nas sociedades letradas, predominantemente através da escrita, 
contribuindo para, entre outros fatores, o desenvolvimento de estudos e a qualificação 
para o trabalho; e, considerando a responsabilidade ética e a dimensão estética dos usos 
sociais da linguagem verbal, torna-se necessário que o objetivo do ensino de Língua Por-
tuguesa na escola se dirija para a ampliação das atividades verbais do aluno, nas e para 
as diversas situações de interação social, por meio do desenvolvimento de competências e 
habilidades relacionadas ao uso de expressões orais e escritas, à reflexão sobre a língua, 
inclusive na sua dimensão estético-literária.

Cabe mencionar que, como fica estabelecido nos PCNEM,
o desenvolvimento da competência lingüística do aluno [...] não está pautado na 

exclusividade do domínio técnico de uso da língua legitimada pela norma padrão7, mas, 
principalmente, no saber utilizar a língua em situações subjetivas e/ou objetivas que exi-
jam graus de distanciamento e reflexão sobre contextos e estatutos de interlocutores – a 
competência comunicativa vista pelo prisma da referência do valor social e simbólico da 
atividade lingüística e dos inúmeros discursos concorrentes (BRASIL, 1999, p.114 ). 

Trata-se, nesse caso, de considerar a língua não somente como instrumento de co-
municação, mas de entendê-la como prática social.

Ainda a respeito dos objetivos do ensino de língua materna, os próprios documentos 
que regulamentam e orientam o processo educacional no País os definem claramente. 
No Art. 22 da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9.394 –, fica 
determinado que a Educação Básica (Ensinos Fundamental e Médio) tem por finalidade: 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Para 
que se cumpra parte dessa determinação, está regulamentado, no Art. 26, § 1º, da referi-
da Lei, que os currículos [da Educação Básica] [...] devem abranger, obrigatoriamente, o 
estudo da Língua Portuguesa. 

O Art. 32 da mesma Lei determina que o Ensino Fundamental [...] terá por objetivo 
a formação básica do cidadão, mediante [entre outras estratégias] o desenvolvimento da 
capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 
[...] Nos PCN, que apresentam orientações para a prática pedagógica nessa etapa de es-
colarização, o ensino de Língua Portuguesa aparece com o objetivo de 

permitir que o aluno amplie o domínio ativo do discurso nas mais diversas situações 
comunicativas, sobretudo nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possi-
bilitar sua inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades de partici-
pação social no exercício da cidadania (BRASIL, 1998, p 58).

No que concerne às finalidades do Ensino Médio, o Art. 35 da atual LDB apresenta, 
entre outras:

a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino funda-
mental, possibilitando o prosseguimento dos estudos; a preparação básica para o trabalho 
e a cidadania do educando [...]; e o aprimoramento do educando como pessoa humana, 
incluindo [...] o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítica (BRA-
SIL, 1999, p.38).

Em seu Art. 36, referente às diretrizes para a construção do currículo dessa etapa 
final da Educação Básica, a referida Lei determina, entre outros procedimentos, o de con-
siderar a Língua Portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento 
e exercício da cidadania. Os PCNEM, tratando dos objetivos de ensino de Língua Portu-
guesa, orientam: 

O espaço da Língua Portuguesa na escola é garantir o uso ético e estético da lingua-
gem verbal, fazer compreender que pela e na linguagem é possível transformar/reiterar o 
7 Norma padrão é a variedade “eleita” como a forma “correta” da língua, a partir de critérios extralingüísticos relacionados ao prestígio social 
dos falantes dessa variedade. Como nos aponta Gnerre (1985, p. 4), uma variedade lingüística ‘vale’ o que ‘valem’ na sociedade os seus 
falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais.
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social, o cultural, o pessoal; aceitar a complexidade humana, o respeito pelas falas, como 
parte das vozes possíveis e necessárias para o desenvolvimento humano, [...] enfim, fazer 
o aluno se compreender como um texto em diálogo constante com outros textos (BRASIL, 
1999, p. 124).

As bases legais para o ensino de Língua Portuguesa na escola, portanto, confirmam 
o seu caráter indispensável para o desenvolvimento pleno do educando como cidadão que 
participa ativamente das práticas sociais, que pode se inserir com flexibilidade no mundo 
do trabalho, que investe na sua formação intelectual e que se realiza como ser humano nas 
suas mais diversas dimensões (ética, política, estética, etc.), aspectos que se destacam 
nos atuais objetivos da Educação Básica Nacional.

6.2 Competências em Língua Portuguesa

Com base nas orientações contidas nos PCNEM, apresentamos, a seguir, uma matriz de 
competências e habilidades lingüísticas básicas que o aluno deverá desenvolver ao longo do 
Ensino Médio, para que seja alcançado o objetivo proposto acima, para a prática pedagógica 
de Língua Portuguesa nessa etapa de escolarização. Sugerimos ainda um conjunto de conhe-
cimentos do qual o aluno deverá apropriar-se para que essas competências e habilidades pos-
sam ser construídas, além de alguns valores e atitudes que, estando subjacentes às práticas 
de linguagem sugeridas em sala de aula, deverão possibilitar ao aluno assumir uma postura 
ética e responsável como usuário da língua nas práticas sociais.

Cabe observar que, no caso do ensino de Língua Portuguesa, as competências e 
as habilidades que o aluno deverá desenvolver durante o Ensino Médio representam um 
aprofundamento do nível de complexidade das que já vinham sendo construídas ao longo 
do Ensino Fundamental, já que, desde o início da escolarização, as finalidades do trabalho 
pedagógico com a língua materna visam à progressiva ampliação dos saberes lingüísticos 
do aluno, necessários para a participação ativa nas práticas sociais.

Em relação à forma como são apresentadas as competências e as habilidades no Quadro 2 
que segue, fizemos uma divisão em três categorias: aquelas relacionadas aos usos da língua oral 
e da língua escrita nas diversas situações de interação social; aquelas que dizem respeito à capa-
cidade de reflexão sobre a língua e as que se referem à análise das obras literárias. Tal categoriza-
ção representa apenas uma tentativa de orientar o trabalho de planejamento do ensino de Língua 
Portuguesa, já que a ampliação das atividades verbais do aluno para a interação social, objetivo de 
ensino da disciplina, pressupõe a mobilização conjunta das diversas competências e habilidades 
lingüísticas presentes no Quadro 2. Assim, por exemplo, numa determinada situação de interação 
verbal, como a leitura de uma obra literária, a competência linguística a ser demonstrada pelo leitor 
pressupõe a mobilização de competências e habilidades relacionadas à prática de leitura desse tipo 
de texto, assim como a prática de análise dos recursos lingüísticos e dos elementos literários que 
constituem a obra. A orquestração dessas diversas competências e habilidades é que caracterizará 
uma leitura competente do texto, atendendo aos objetivos do leitor.

Além disso, ressaltamos o aspecto intercambiável entre as categorias competência e 
habilidade, considerando o caráter hierárquico da apresentação na Matriz de Competências e 
Habilidades em Língua Portuguesa. O que, num momento, é considerado uma competência 
pode, em outra circunstância, ser visto como habilidade e vise-versa. Como exemplo, podemos 
citar o fato de a leitura e a produção de textos serem habilidades em relação à competência 
comunicativa nas práticas sociais, mas são competências quando nos referimos, respectiva-
mente, às habilidades de inferência lexical e de reescrita do que foi elaborado.

Quanto ao conjunto de conhecimentos sugeridos neste trabalho, convém esclarecer que 
não foi feita a correspondência gráfica entre cada competência (e suas habilidades) e os co-
nhecimentos exigidos para desenvolvê-la, visto que o usuário da língua recorre a diferentes 
conhecimentos, quando necessita demonstrar competência para realizar uma determinada 
atividade verbal. Assim é que apenas listamos alguns conhecimentos de que, os alunos de-
verão apropriar-se para que realize suas atividades verbais com competência em diferentes 
situações de interação social. Do mesmo modo, a formação de valores e atitudes para o de-
sempenho verbal ocorre ao longo do desenvolvimento das diversas competências lingüísticas. 
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Daí por que não ser possível associar cada valor e cada atitude que estão sendo formados com 
cada competência que vai sendo construída pelo aluno. Apresentamos, portando, apenas um 
conjunto de valores e atitudes que deverão estar sendo formadas ao longo do trabalho peda-
gógico com a Língua Portuguesa na escola. Além disso, os valores e atitudes sugeridos neste 
documento representam uma adequação daqueles apresentados nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino Fundamental (quinta a oitava séries) à realidade dos alunos do Ensino 
Médio, já que, assim como as competências e habilidades, esses valores e atitudes devem 
estar sendo formados ao longo de toda a Educação Básica.

Quadro 2 - Matriz de competências e habilidades em Língua Portuguesa
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Conhecimentos em Língua Portuguesa

- Linguagem
- Linguagens, códigos, suportes e suas tecnologias.
- Língua, linguagem e interação social.
- Funções da linguagem.

- Variedade lingüística
- Relação língua e cultura.
- Dialetos, modos e registros.
- Norma culta.

- Oralidade e escrita
- Cultura oral e cultura letrada.
- Condições de produção e recepção de textos orais e escritos.
- Semelhanças e diferenças entre oralidade e escrita.

- Textualidade
- Dimensão pragmática do texto: elementos das situações de produção e compreensão de 
textos.
- Dimensão semântica do texto: coerência e coesão textuais.
- Dimensão formal do texto: estratégias, convenções, recursos e mecanismos de estrutu-
ração formal dos textos.

- Tipologia textual
- Estruturas narrativa, descritiva, dissertativa e prescritiva.
- Textos literários: romance, conto, crônica, novela, textos dramáticos, poesia, etc.
- Textos jornalísticos, de divulgação e propaganda: notícia, artigo, entrevista, depoimento, 
debate, panfleto, outdoor, etc.
- Textos técnico-científicos: relatório, resenha, artigo, seminário, palestra, etc.
- Textos oficiais e empresariais: carta, ofício, requerimento, contrato, relatório.
- Textos de referência: dicionário, enciclopédia, antologia, índice, manual de instrução, 
bula, rótulo, etc.
- Textos eletrônicos: texto de homepage, diálogo em chats, correspondência via e-mail, etc.
- Textos gráficos e figurativos: tabela, gráfico, imagem, ilustração, charge, etc.

- Intertextualidade, hipertextualidade e apropriações discursivas/textuais
- Relações entre textos.
- Modelo hipertextual de construção do texto eletrônico.
- Paráfrase, paródia, citação, plágio, alusão, colagem, caricatura, etc.

- Gramática
- Gramaticalidade.
- Dupla articulação da linguagem.
- Gramática internalizada, descritiva e prescritiva.
- Análise gramatical.
- Ortografia, fonologia, morfossintaxe e semântica da Língua Portuguesa

- Literatura
- Texto literário x texto não literário.
- Historiografia literária: estilos de época e escolas literárias.
- Teoria literária: gêneros literários (conceito e caracterização), texto em prosa (tipos e ca-
racterização) e texto poético (tipos e caracterização).
- Literaturas de Língua Portuguesa: Literatura Brasileira, Literatura Portuguesa e autores e 
obras representativos da Literatura de outros países de Língua Portuguesa.
- Literatura universal - algumas obras clássicas e contemporâneas. 
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6.3 Valores e Atitudes

-  Reconhecer o papel da linguagem na constituição da identidade social.
-  Valorizar os saberes produzidos nas práticas sociais de linguagem como ferramentas 
para o exercício da cidadania, para o acesso ao mundo do trabalho e para a continuidade 
de estudos.
- Reconhecer o valor social da escrita nas sociedades letradas.
- Respeitar as variedades lingüísticas utilizadas por diferentes comunidades de falantes de 
Língua Portuguesa no território nacional.
- Manifestar interesse, iniciativa e autonomia para ler e produzir diferentes tipos de textos.
- Considerar as diferentes opiniões apresentadas nos textos como possibilidades diferen-
ciadas de compreensão do mundo.
- Posicionar-se de maneira crítica diante dos textos, considerando a pertinência dos argu-
mentos, as posições ideológicas e os conteúdos discriminatórios neles veiculados.
- Reconhecer a leitura e a produção de textos como recursos para a obtenção de informa-
ções, para a realização de aprendizagens e para o lazer.
- Valorizar a literatura como uma forma de construção do imaginário coletivo.
- Valorizar a escrita produzida pela tecnologia digital como uma das formas de comunica-
ção e de acesso à informação disponibilizada em larga escala na sociedade contemporâ-
nea letrada, marcada por profundos avanços tecnológicos.
- Manter uma postura ativa diante de leituras desafiadoras, como, entre outras, a do hiper-
texto eletrônico.
- Manifestar interesse pela qualidade das produções orais e escritas próprias, tanto no 
que se refere aos aspectos textuais, discursivos e convencionais, quanto à apresentação 
estética.
- Demonstrar interesse em freqüentar espaços mediadores de leitura – bibliotecas, livra-
rias, distribuidoras, editoras, banca de revistas, exposições, lançamentos, palestras etc. , 
mostrando-se capaz de orientar-se nesses espaços em função da aquisição dos materiais 
desejados.

6.4 Orientações Metodológicas

Todo procedimento metodológico em educação deve estar em estreita relação com 
os objetivos didáticos propostos. No caso do ensino de Língua Portuguesa, cujo objetivo é 
o desenvolvimento de competências para os usos de expressões orais e escritas, a meto-
dologia do trabalho pedagógico deve dirigir-se para a ação/reflexão/ação, à medida que o 
aluno, para usar adequadamente as expressões verbais, deve desenvolver a capacidade 
de monitorar esse desempenho. Daí por que as competências sugeridas no Quadro 2 des-
tes Referenciais Curriculares estão relacionadas aos usos orais e escritos da língua e à 
reflexão sobre a mesma para a compreensão de sua realidade social, histórica e estrutural, 
ainda que esta última esteja subordinada às primeiras, como veremos adiante. 

O ensino de Língua Portuguesa vem sendo, já há algumas décadas, exaustivamente 
criticado por estudiosos, pesquisadores e por aqueles que se interessam pelos seus resul-
tados. Já é quase lugar comum afirmar-se que o aluno, ao final de mais ou menos onze 
anos de escolarização, não apresenta habilidades que deveriam estar sendo desenvolvi-
das desde que chegou à escola, como: bom desempenho de leitura, inclusive com ampla 
experiência com o texto literário; domínio da expressão escrita e em situações formais 
de interação, da modalidade oral da língua. Acrescenta-se a isso, hoje, a necessidade de 
manejar com materiais formatados em novas tecnologias, já satisfeita por alguns, mas dis-
tante de ser superada pela grande maioria dos alunos que não têm acesso à cultura digital.

Tal realidade exige que se implementem mudanças urgentes e reais na forma de tra-
balhar com a Língua Portuguesa na escola. Não basta estar ciente das críticas, é necessário 
que, a partir de uma reflexão profunda a respeito das denúncias, a escola e, especialmente, o 
professor se comprometam com novas formas de atuar no ensino de língua materna.

Para fundamentar esse novo trabalho, acredita-se que o professor, em primeiro lugar, 
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deve reconsiderar a sua concepção de linguagem, tradicionalmente pensada como con-
junto de regras gramaticais, ou unicamente instrumento de comunicação, ou, mais ainda, 
como “um monumento de expressões corretas” (FARACO, 2001, p. 99). Tais concepções 
desconsideram o papel do falante nas atividades verbais, o caráter sócio-histórico das 
expressões e, portanto, a realidade primeira da linguagem – constituinte e constituída nas/
das práticas sociais. Como nos diz Faraco (2001, p. 99), a linguagem é o conjunto das 
atividades sígnicas que constituem as múltiplas relações sociais entre os sujeitos históri-
cos, nelas se constituindo. Com essa visão, grande parte das atividades pedagógicas que 
costumam ser desenvolvidas na área já estaria sendo questionada, já que se ampliaria 
consideravelmente o universo dos signos.

Seguindo por essa trilha, novas atitudes diante do ensinar o Português deveriam ser 
formadas, a partir de alguns princípios, como os formulados por Possenti (1996) em dez 
teses básicas, a saber:

1) O papel da escola é ensinar língua padrão, o que se reveste de especial impor-
tância para os grupos sociais que não a usam em seu cotidiano, para os quais o domínio 
dessa variedade representaria um grande avanço em termos de conquistas sociais, dado o 
valor que ela possui em nossa sociedade. Segundo Possenti (1996, p. 18), ter esse objeti-
vo não implicaria a desvalorização dos falares populares e, conseqüentemente, a diminui-
ção dos produtos culturais das classes menos favorecidas, mas a ampliação dos saberes 
que instrumentalizam para o exercício da cidadania.

Além disso, está comprovado, nas avaliações escolares e em múltiplas outras for-
mas de identificar o desempenho dos jovens no trato com a norma culta, que, seja qual for 
o segmento social a que pertençam, os resultados desse desempenho têm ficado muito 
aquém do que seria adequado8.

Para Possenti (1996, p. 19-20), o domínio da língua padrão se manifestaria: no do-
mínio da escrita, sem traumas, de diversos tipos de textos, dos quais podemos excluir 
a produção literária, já que literatos certamente não se fazem nos bancos escolares – o 
máximo que se pode esperar é que eles aí não se percam; e na leitura de textos variados, 
com destaque para a obra literária, pois os alunos, além de terem familiaridade com os 
textos de natureza pragmática, devem ter contato com a produção literária contemporânea, 
com os clássicos da literatura nacional e, pelos menos, com alguns grandes clássicos da 
literatura universal.

2) É necessário que o professor tenha concepções claras a respeito do que seja uma 
língua e de como a aprendemos. No primeiro caso, de acordo com Possenti (1996, p. 22-
23), é importante ver a língua tal como ela existe no mundo real, isto é, na sociedade com-
plexa em que é falada. Isso impõe conceber as línguas não como códigos de comunicação, 
como geralmente está pressuposto nas atividades escolares, mas como ‘quase-estruturas’ 
sintáticas e semanticamente indeterminadas, no sentido de que qualquer enunciado de-
manda, para sua interpretação efetiva, além dos elementos da sintaxe e da semântica, 
uma relação ao seu contexto de produção (POSSENTI, 1988, p.14).

Quanto à aprendizagem de uma língua, Possenti (1996, p. 23) diz que isso não de-
pende de treinamento com numerosas repetições, como é o caso, por exemplo, da aqui-
sição de habilidades motoras, mas ocorre de maneira criativa, por meio da formulação de 
hipóteses, levantadas e testadas constantemente pelos aprendizes. Daí por que não ser 
a repetição exaustiva de exercícios estruturais o que irá garantir o domínio dos diferentes 
usos da língua, como normalmente se pensa na escola. O correto, para adquirir esse do-
mínio, seria, em condições adequadas, desenvolver o maior número possível de atividades 
de produção e interpretação de textos dos mais variados tipos, para que o aluno, em con-
tato com uma vasta gama de produções verbais, possa articular um conjunto de hipóteses 
sobre as regras da língua e de seus usos, internalizando-as e acionando-as em diferentes 
situações de interação verbal.

3) Não há línguas fáceis ou difíceis, o que significa dizer que todas as línguas (e suas 
variedades) são estruturas complexas, não se justificando, portanto, as afirmações de que 
a dificuldade de aprendizagem do Português na escola deriva-se do alto grau de comple-
8 Sobre essa questão, é interessante analisar os resultados do SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) e do ENEM 
(Exame Nacional do Ensino Médio), ambos implantados pelo MEC/INEP (Disponível em: www.inep.gov.br. Acesso em: 19 nov. 2002).
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xidade dessa língua, nem de que as variedades populares são mais simples que a norma 
culta. As conclusões desses fatos, óbvias segundo Possenti (1996, p. 28), são: a) não é 
mais difícil aprender um dialeto do que aprender outro; e b) quem conhece um dialeto nem 
é mais capaz nem mais incapaz do que quem conhece outro.

4) Todos os que falam sabem falar, ainda que falem de maneiras diferentes, em fun-
ção das condições sociais a que estão submetidos. Pode ser que nem todos saibam tudo, 
mas todos sabem muito (POSSENTI, 1996, p. 31). E saber falar implica conhecer a estrutu-
ra da língua que se fala, saber sua gramática, em outras palavras. Conclui-se, assim, como 
já foi apontado, que a escola não ensina a língua materna, seu trabalho deve dirigir-se para 
a ampliação desse saber.

5) Não existem línguas uniformes, pois:
a) todas as línguas variam, isto é, não existe nenhuma sociedade ou comunidade 

na qual todos falem da mesma forma; e b) a variedade lingüística é o reflexo da variedade 
social e, como em todas as sociedades existe alguma diferença de status ou de papel entre 
indivíduos ou grupos, estas diferenças se refletem na língua (POSSENTI, 1996, 33-34).

Daí por que atividades escolares de compreensão dessa variação têm grande impor-
tância para eliminar preconceitos, por meio do reconhecimento dos valores sociais a ela 
associados e para conscientizar os alunos da necessidade de dominar a variedade padrão 
para interagir em determinados contextos da sociedade.

6) Não existem línguas imutáveis, portanto não se justifica exigir dos alunos o domí-
nio de expressões que já não são usadas, encontrando-se somente em obras de antigos 
escritores. Seria mais produtivo discutir sobre as formas contemporâneas da língua, acei-
táveis ou não, de acordo com o contexto de interação verbal.

7) Falamos mais corretamente do que pensamos, o número de ‘erros’ encontrados 
nos enunciados diferentes daqueles que consideramos ‘corretos’, se esses ‘desvios’ forem 
analisados criteriosamente, é muito menor do que geralmente supomos. É relativamente 
pequena a diferença entre o que um aluno (ou outro cidadão qualquer) já sabe de sua lín-
gua e o que lhe falta saber para dominar a língua padrão (POSSENTI, 1996, p. 43). Esse 
é um fato que, aceito nas práticas escolares, pode promover mudanças radicais no plane-
jamento das atividades de ensino da língua materna.

8) Língua não se ensina, aprende-se, e com muita rapidez, dadas as complexidades 
de seu uso e estrutura. Consideremos, por exemplo, o fato de que, com mais ou menos 
três anos, uma criança já domine sua língua materna. Tal façanha resulta, principalmente, 
de que, para ela, aprender a falar é uma atividade significativa – ocorre de forma contex-
tualizada, a partir da necessidade de significar e ser significada. Isso implica dizer, como 
Possenti, (1996, p. 47), que a língua não se aprende (somente) por exercícios, mas por 
práticas significativas. Se, na escola, os exercícios forem realizados em contextos signi-
ficativos, certamente a aprendizagem que se quer levar a cabo será bem mais produtiva. 

Convém ressaltar que tais exercícios deverão ser de leitura e produção de textos 
orais e escritos, com as respectivas análises e seus usos, como acontece normalmente 
fora da escola, nas situações reais de interação verbal.

9) O que já é sabido não precisa ser ensinado, porque, se não for assim, haverá uma 
enorme perda de tempo. As atividades escolares de ensino de língua (e não só de língua) 
deveriam ser planejadas a partir do diagnóstico do que os alunos já sabem e do que real-
mente não sabem sobre os usos verbais. Assim, os ‘problemas’ dos alunos poderão ser tra-
balhados, ficando fora dos programas escolares aqueles conhecimentos que já dominam.

10) Ensinar língua não é ensinar gramática. Sobre isso nos diz Possenti (1996, p. 54) 
que conhecer uma língua é uma coisa e conhecer sua gramática é outra. Que saber uma 
língua é uma coisa e saber analisá-la é outra. Que saber usar suas regras é uma coisa e 
saber explicitamente quais são as regras é outra. Que se pode falar e escrever numa língua 
sem saber nada ‘sobre’ ela, por um lado, e que, por outro lado, é perfeitamente possível 
saber muito ‘sobre’ uma língua sem saber dizer uma frase nessa língua em situações reais.

Tais fatos, por outro lado, não significam que se deva abolir as análises das estruturas 
da língua do contexto escolar, mas que essa prática, importante para o uso adequado, esteja a 
serviço do domínio das expressões necessárias para interagir nas diversas situações sociais.
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Ainda sobre o papel do professor na mudança da prática pedagógica tradicional de 
Língua Portuguesa, Possenti (1996, p. 56) afirma

as únicas pessoas em condições de encarar um trabalho de modificação das escolas 
são os professores. Qualquer projeto que não considere como ingrediente prioritário os 
professores – desde que estes, por sua vez, façam o mesmo com os alunos – certamente 
fracassará.

A seguir, apresentaremos algumas recomendações para a realização das atividades 
de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa na escola para que o aluno desenvolva as 
competências relacionadas com os usos da língua.

ORALIDADE9: Práticas de Compreensão e de Produção

A modalidade oral da língua tem estado fora dos programas de ensino da escola. 
Acredita-se que esse fato se deva à visão equivocada de que, como o aluno se expressa 
fluentemente na esfera do oral, não é necessário focalizar esse uso. Está claro, como afir-
ma Fávero et al (2000, p.12), que, na escola,

não se trata obviamente de ‘ensinar a fala’, mas de mostrar aos alunos a grande 
variedade de usos da fala, dando-lhes a consciência de que a língua não é homogênea, 
monolítica, trabalhando com eles os diferentes níveis (do mais coloquial ao mais formal) 
das duas modalidades – escrita e falada.

Citando Bechara (1985, p.12), essa pesquisadora acrescenta que o trabalho pedagó-
gico deve tornar os alunos poliglotas dentro de sua própria língua.

Outro fator que parece influenciar na decisão dos professores de não trabalhar com 
as práticas orais é a crença de que a escrita tem status superior à fala. Novo equívoco que 
acompanha o fazer pedagógico na área. De fato, nas sociedades letradas, a escrita possui 
um valor inestimável, entretanto a oralidade segue ao lado do desenvolvimento da escrita. 
Sobre a existência paralela dessas duas modalidades da língua nos diz Marcuschi:

mesmo considerando a enorme e inegável importância que a escrita tem nos povos 
e nas civilizações ‘letradas’, continuamos povos orais. A oralidade jamais desaparecerá e 
sempre será, ao lado da escrita, o grande meio de expressão e de atividade comunicativa. 
A oralidade enquanto prática social é inerente ao ser humano e não será substituída por 
nenhuma outra tecnologia. Ela será sempre a porta de nossa iniciação à racionalidade e 
fator de identidade social, regional, grupal dos indivíduos (MARCUSCHI, 2001, p.36).

Sabe-se, por outro lado, que, em situações que exigem um certo grau de formalida-
de, nossos jovens têm grandes dificuldades no desempenho oral. Mesmo nas ocasiões de 
apresentação de trabalhos em sala de aula, é comum que os alunos se sintam embara-
çados e “embaralhados” com o que têm a dizer. Portanto, os exercícios de oralidade não 
devem ausentar-se das atividades escolares, especialmente quando se dirigem para o de-
sempenho lingüístico em contextos mais formais, já que, na esfera do cotidiano, os alunos 
já dominam essa forma de expressão.

Na escola, portanto, é necessário que os alunos, cientes de que as situações de 
interação verbal se diferenciam também pelo grau de formalidade que exigem, aprendam 
a usar a modalidade oral da língua de acordo com o assunto tratado, com os papéis dos 
interlocutores e com a intenção comunicativa. Para isso, é importante que o professor 
proponha atividades de produção e interpretação de variados tipos de textos orais, de ob-
servação e análise de seus diferentes usos e de reflexão sobre os recursos que a língua 
apresenta para isso. Tais atividades devem, principalmente, envolver os alunos em situ-
ações de usos mais formais, para que possam entender os modos de funcionamento da 
língua nesses contextos e, assim, aprender a utilizá-la adequadamente.

Seria conveniente que a escola desenvolvesse projetos didáticos que exigissem os usos 
e a reflexão sobre a expressão oral da língua, para que a aprendizagem estivesse contextua-

9 Oralidade é uma prática social interativa para fins comunicativos sob variadas formas ou gêneros textuais fundados na realidade sonora; ela 
vai desde uma realidade mais informal à mais formal nos mais variados contextos de uso. [...] A fala é uma forma de produção textual-discursiva 
para fins comunicativos na modalidade oral (situa-se no plano da oralidade, portanto), sem necessidade de uma tecnologia além do aparato 
disponível pelo próprio ser humano. Caracteriza-se pelo uso da língua na sua forma de sons sistematicamente articulados e significativos, bem 
como os aspectos prosódicos, envolvendo, ainda, uma série de recursos expressivos de outra ordem, tal como a gestualidade, os movimentos 
do corpo e a mímica. (MARCUSCHI, 2001, p.25).
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lizada e, portanto, fossem significativas as tarefas de exposição oral e de uso adequado dos 
turnos da fala. Bons exemplos de encaminhamento desses projetos estão sugeridos nos Pa-
râmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (quinta a oitava séries), a saber:

• atividades em grupo que envolvam o planejamento e realização de pesquisas e requei-
ram a definição de temas, a tomada de decisões sobre encaminhamentos, a divisão de 
tarefas, a apresentação de resultados;

• atividades de resolução de problemas que exijam estimativa de resultados possíveis, 
verbalização, comparação e confronto de procedimentos empregados;

• atividades de produção oral de planejamento de um texto, de elaboração propriamente e 
de análise de sua qualidade;

• atividades dos mais variados tipos, mas que tenham sempre sentido de comunicação 
de fato: exposição oral, sobre temas estudados apenas por quem expõe; descrição do 
funcionamento de aparelhos e equipamentos em situações onde isso se faça necessário; 
narração de acontecimentos e fatos conhecidos apenas por quem narra etc. Esse tipo de 
tarefa requer preparação prévia, considerando o nível de conhecimento do interlocutor e, 
se feita em grupo, a coordenação da fala própria com a dos colegas – dois procedimentos 
complexos que raramente se aprendem sem ajuda (BRASIL, 1998, p.43).

Ainda que esses projetos estejam sugeridos para o trabalho com alunos dos terceiro e quarto 
ciclos do Ensino Fundamental, eles são igualmente válidos para alunos do Ensino Médio, já que as 
competências lingüísticas que devem ser desenvolvidas no âmbito escolar, como já foi apontado, 
geralmente vão apenas adquirindo maior grau de complexidade ao longo do percurso do aluno na 
escola. Cabe ao professor adequar o trabalho à maturidade dos alunos, acrescentando ou excluin-
do os aspectos que considerar, ou desconsiderar, pertinentes, importantes e/ou necessários para 
os diferentes níveis de ensino ou para as características do grupo com o qual esteja trabalhando.

Para encerrar esta seção, citamos Marcuschi, quando analisa a fala e a escrita como 
constituintes/constituídos de um conjunto de práticas sociais e culturais. Tal referência tem 
o objetivo de reforçar a tese de que uma modalidade da língua não apresenta superiorida-
de sobre a outra e que, portanto, devem ser trabalhadas conjuntamente na escola.

Oralidade e escrita são práticas e usos da língua com características próprias, mas não sufi-
cientemente opostas para caracterizar dois sistemas lingüísticos nem uma dicotomia. Ambas per-
mitem a construção de textos coesos e coerentes, ambas permitem a elaboração de raciocínios 
abstratos e exposições formais e informais, variações estilísticas, sociais, dialetais e assim por dian-
te. [...] Trata-se apenas de perceber que a oralidade tem ‘primazia cronológica’ (cf. Stubbs, 1980). 
Os usos da escrita, no entanto, quando arraigados numa dada sociedade, impõem-se com uma 
violência inusitada e adquirem um valor social até superior à oralidade. [...] As diferenças entre fala e 
escrita se dão dentro do continuum tipológico das práticas sociais de produção textual e não na rela-
ção dicotômica de dois pólos opostos. [...] Em suma, partindo da noção de língua e funcionamento 
da língua, surge, como hipótese forte, a suposição de que as diferenças entre fala e escrita podem 
ser frutiferamente vistas e analisadas na perspectiva do uso e não do sistema. E, neste caso, a 
determinação da relação fala-escrita torna-se mais congruente levando-se em consideração não o 
código, mas os usos do código (MARCUSCHI, 2001, p. 37).

ESCRITA10: Práticas de Compreensão e de Produção

Iniciamos as recomendações para o trato com o material escrito na escola com as 
seguintes considerações:

Ler significa, em primeiro lugar, ler criticamente, o que quer dizer perder a ingenuida-
de diante do texto dos outros, percebendo que atrás de cada texto há um sujeito, com uma 
10 “A escrita é um modo de produção textual-discursiva para fins comunicativos com certas especificidades materiais e se caracteriza 
por sua constituição gráfica, embora envolva também recursos de ordem pictórica e outros (situa-se no plano dos letramentos). Pode man-
ifestar-se, do ponto de vista de sua tecnologia, por unidades alfabéticas (escrita alfabética), ideogramas (escritas ideográficas) ou unidades 
iconográficas, sendo que no geral não temos uma dessas escritas puras” (MARCUSCHI, 2001, p. 26).



Á
R

E
A

 D
E

 L
IN

G
U

A
G

E
N

S
, 

C
Ó

D
IG

O
S

 E
 S

U
A

S
 T

E
C

N
O

L
O

G
IA

S
 -

 L
ÍN

G
U

A
 P

O
R

T
U

G
U

E
S

 A

51

prática histórica, uma visão de mundo (um universo de valores), uma intenção. Significa 
também ler compreensivamente, o que implica reagir ao texto, responder a ele, identifican-
do as vozes sociais que o compõem, e concordando com elas, ou delas discordando; rindo 
delas, emocionando-se com elas, aplaudindo-as, rejeitando-as, assimilando-as, repetindo-
as, redizendo-as, parodiando-as. [...]

Escrever. Cabe também encará-lo como uma atividade interlocutiva, isto é, escreve-
mos para alguém ler. [...] Escrever para alguém ler implica reconhecer que o interlocutor é 
um dos condicionantes dos nossos textos. Em conseqüência, cobra de nós uma ação de 
contínua adequação do nosso dizer às circunstâncias de sua produção. Escrever também 
como trabalho expressivo que pressupõe o controle dos processos estruturadores do tex-
to (os modos de sua composição); dos processos de adequação do texto às exigências 
socioculturais que circundam a escrita (como o uso da variedade padrão e da ortografia 
oficial); os imensos recursos expressivos acumulados ao longo do incessante fazer históri-
co com a linguagem, aprendendo a operar aí escolhas adequadas tanto às especificidades 
dos diferentes gêneros discursivos quanto à produção de um texto particular (a retórica da 
expressão) e à construção de um discurso personalizado (estilo) como parte do próprio 
processo de desenvolvimento da identidade (FARACO, 2001, p. 101-103).

Tais considerações apontam o caminho que a escola deve trilhar para a formação de 
leitores e produtores de textos competentes. É fundamental que o aluno aprenda que a leitura 
e a escrita são práticas sociais que exigem, para nelas estar inserido, conhecimentos não só 
da imensa variedade de gêneros textuais que circulam socialmente, mas também dos procedi-
mentos adequados para o uso da expressão escrita e das diversas condições de produção e 
compreensão dos textos. A seguir, apresentaremos algumas sugestões para que os professo-
res orientem os alunos nas tarefas de leitura e produção de textos na escola.

Práticas de compreensão do texto escrito: LEITURA

As dificuldades que apresentam as escolas para a formação de leitores já vêm sendo 
discutidas há muito tempo (GERALDI, 1985/1991; BELTRAN, 1989; KLEIMAN, 1993; TER-
ZI, 1995; LOBATO, 1995; DELL’ ISOLA, 1997; FARACO, 2001). As críticas e as propostas 
de solução para o problema parecem, entretanto, não terem ainda dado grande contribui-
ção para a mudança dessa realidade. Os resultados do último ENEM (Exame Nacional do 
Ensino Médio), por exemplo, apontam mais uma vez para o fracasso da escola no trabalho 
com a leitura, fato noticiado recentemente na matéria “Brasileiro lê, mas não sabe interpre-
tar texto: estudantes chegam à faculdade sem saber entender o que estão lendo”.

O ensino/aprendizagem de leitura nas aulas de Língua Portuguesa visa à formação 
de leitores competentes, aqueles que, com um objetivo de leitura, conseguem interagir 
com o material escrito, construindo a sua significação mediante o uso de estratégias ade-
quadas de compreensão. Tais estratégias (antecipações, seleções, inferências, comprova-
ção ou reformulação de hipóteses, monitoramento da compreensão e outras), presentes 
no Quadro 2 destes Referenciais Curriculares como habilidades necessárias às práticas de 
compreensão da língua escrita, devem ser desenvolvidas com base nas marcas textuais 
(pistas deixadas pelo autor, no texto, para orientar a construção dos seus significados, tais 
como os tempos e modos verbais, as modalizações, a topicalização, as referências anafó-
ricas, os operadores argumentativos, os itens lexicais e outros.), que apontam para os sen-
tidos possíveis para o texto e para o evento de sua enunciação; no conhecimento prévio do 
leitor sobre o universo temático do texto, o autor, o funcionamento da língua escrita  e sobre 
outros dados relevantes para a compreensão do texto e no conhecimento das condições 
de produção do discurso materializado no texto, referentes, por exemplo, à posição social 
do autor, ao lugar de onde se expressa, aos papéis dos interlocutores, ao jogo de imagens 
desses papéis, ao valor social do suporte do texto.

Além disso, o leitor competente é aquele que possui independência para selecionar 
textos que atendam a sua necessidade e/ou interesse de leitura; que sabe que um texto 
possui múltiplas possibilidades de significação, ainda que dentro de um universo limitado 
de sentidos propostos pelo autor por meio das marcas textuais (TERZI, 1995; LOBATO, 
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1995); que é capaz de estabelecer relações entre o que está lendo e outros textos já co-
nhecidos; que consegue penetrar nos vários níveis de significação de um texto, identifican-
do a intencionalidade do autor, os efeitos de sentido produzidos em sua escrita, a sua posi-
ção diante do assunto tratado no texto, e que consegue, enfim, posicionar-se criticamente 
diante da escrita, colocando-se como sujeito na produção da leitura.

Formar esse leitor na escola implica desenvolver atividades constantes e significati-
vas de leitura dos mais variados tipos de textos que circulam na sociedade. É necessário 
que o aluno seja estimulado a desenvolver objetivos reais de leitura (para informação, es-
tudo, lazer, revisão do próprio texto, e outros), que aprenda a ler de diferentes formas, de 
acordo com seus objetivos e os diferentes gêneros textuais, e que considere a leitura como 
uma atividade prazerosa, ainda que, em algumas ocasiões, deva ser feita por necessidade 
e/ou obrigação, como acontece também fora da escola.

Além disso, o professor deverá planejar suas atividades pedagógicas de leitura de 
modo que, entre outras estratégias:

a) os textos destinados à leitura sejam autênticos (de revistas, jornais, livros ou com outros 
suportes, tais como os produzidos pelas novas tecnologias da informação e comunicação;

b) os textos produzidos pelo aluno sejam também utilizados para leitura, o que, além de 
valorizar sobremaneira a atividade de escrita e de oportunizar a reflexão sobre a mesma, é 
uma boa estratégia para relacionar a leitura ao processo de produção de textos;

c) seja promovida a leitura contrastiva, aquela em que um mesmo tema é visto em diferen-
tes textos e/ou diferentes épocas, facilitando a realização da relação entre textos;

d) sejam propiciados, sempre que possível, momentos de “leitura livre”, ou seja, situações 
em que o aluno estabelece os próprios objetivos de leitura e escolhe o material que lhe 
interesse ler;

e) o aluno compreenda a natureza interativa da leitura, para nela se posicionar de forma 
crítica;

f) sejam trabalhados os aspectos ideológicos do texto, para que o aluno reaja criticamente 
diante do que o autor trata;

g) quando necessário, sejam analisadas a forma de estruturação do texto, de acordo com 
o gênero, e os recursos expressivos de constituição de significados.

Um momento de grande valor para o desenvolvimento de atividades significativas 
de leitura é durante a realização de projetos de aprendizagem. Qualquer que seja esse 
projeto, sejam quais forem as disciplinas envolvidas no trabalho, a leitura é geralmente im-
prescindível nessas ocasiões. O professor de Língua Portuguesa, portanto, poderá quase 
sempre participar dos projetos desenvolvidos pela escola, quando as atividades de leitura 
terão um alto nível de significação para os alunos, já que são realizadas de forma contex-
tualizada, atendendo às suas necessidades e interesses.

Por outro lado, o professor de Língua Portuguesa poderá desenvolver projetos es-
pecificamente de leitura. Há uma variada gama de possibilidades e objetivo como ler para 
encenar, para debater, para compilar materiais de determinada natureza, para exposições 
em geral.

É importante ainda criar uma rotina de leitura na escola, por meio do estabelecimen-
to de determinadas atividades regulares, que facilitam a formação de valores e atitudes 
positivos em relação ao ato de ler. Tais atividades podem incluir: consultas periódicas em 
bibliotecas para a realização de tarefas de leitura significativas; participação em clubes de 
leitores; reserva de tempo, pré-determinado, para todo um período letivo, para relatos de 
leituras concluídas, e outras. Essa rotina pode despertar o gosto pela leitura, importante, 
principalmente, para aqueles alunos que a ignoram, e, conseqüentemente, levar à forma-
ção de atitudes e procedimentos típicos de leitores competentes que encontram grande 
prazer em ler: busca regular de materiais para serem lidos; constituição de padrões de 
leitura a partir do gosto pessoal; estabelecimento de critérios de seleção de obras e auto-
res; procura dos textos favoritos, enfim, consciência de que a leitura é parte constitutiva da 
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experiência social e pessoal, podendo estar, inclusive, entre as melhores experiências de 
uma pessoa.

Como nos diz Koch (1987, p. 162), “[...] desenvolvendo a sua competência de lei-
tura, o aluno – não só nas aulas de leitura, como também fora delas – deixará de ser um 
elemento passivo e passará a participar, como sujeito ativo, do ato de ler”. Esse fato foi 
constatado por Terzi (1992) quando trabalhou com crianças provenientes de ambientes 
pouco letrados, que não conseguiam constituir-se como leitores na escola, mas, dadas as 
condições necessárias para isso, conseguiram superar suas dificuldades de leitura. Uma 
delas, inclusive, numa das atividades finais que permitiram o seu desenvolvimento como 
leitor, demonstrou grande prazer com sua nova competência. Copiou uma das estórias que 
lhe foram sugeridas para leitura, declarando:

– Adorei a estória. Eu vou copiar essa estória no caderno, eu acho. Não sei se dá.
No início da atividade que seguiu a esse momento, a criança volta a dizer:
– Ó! Copiei a estória. Quando eu quiser ler ela outra vez, ela tá aqui, ó, inteirinha.
Como declara Terzi (1992, p.154), a criança, que 
[...] já havia manifestado aversão à tarefa de copiar, copia a estória. Inteirinha, como 

diz, e no caderno, seu único pertence que, por ter custado caro, é protegido, pela mãe, dos 
danos dos irmãos menores. E, como um leitor que se dispõe a reler seus livros favoritos, a 
criança guarda sua estória porque sabe que a lerá novamente.

Práticas de produção do texto escrito: REDAÇÃO

Assim como as práticas de leitura, a produção de textos na escola já vem sendo 
analisada e criticada há bastante tempo (PÉCORA, 1983; BELTRAN, 1989; GERALDI, 
1985/1991; VAL, 1991; MURRIE, 1994; SUASSUNA, 1995; SOARES, 2000). E, tal como 
continua ocorrendo com a formação de leitores na escola, as críticas em relação à reda-
ção escolar não têm produzido as mudanças necessárias para a formação de produtores 
competentes de textos.

As condições gerais de produção de um texto na escola, nas atividades de Língua 
Portuguesa, podem ser resumidas da seguinte forma: ao aluno é proposta a tarefa de 
redigir um texto, desenvolvendo um tema ou narrando um fato. Esse tema, ou esse fato, 
geralmente, é determinado pelo professor, assim como o número de linhas da redação. O 
aluno, então, cumprindo o seu papel de locutor – o de dizer algo para alguém cuja ima-
gem determina a estruturação de seu texto –, põe-se a redigir para o professor corrigir (o 
objetivo da redação escolar, comumente, é a correção do texto produzido pelo aluno). Já, 
nesse ponto, surge o que parece ser o primeiro e o principal problema da redação escolar: 
o aluno geralmente não tem nada a dizer ao professor; seu objetivo, ao redigir o texto, é 
demonstrar que consegue reproduzir as regras gramaticais estudadas, o que deve ser 
comprovado na estruturação de sua escrita. Quando alguém se dirige a outrem é porque 
tem algo a dizer, por exemplo, quer informar, convencer, agradar e contestar. É da natureza 
da linguagem a interação. No caso da escrita na escola, isso não ocorre. 

Os resultados dessa situação também já vêm sendo apresentados e discutidos por 
estudiosos da área. Neles, pode-se constatar o comprometimento de outro aspecto cons-
titutivo da linguagem – a produção de significados. Os textos que os alunos escrevem, ge-
ralmente, demonstram grande dificuldade na construção de sentidos. O que encontramos, 
normalmente, são redações com problemas que vão desde o emprego inadequado de 
itens lexicais, que comprometem a coerência de segmentos menores do texto, até a falta 
de significado global para o que é dito. Nesse intervalo, estão, entre outras inadequações: 
a elaboração de orações e/ou períodos mais longos incompletos, fragmentados, mal articu-
lados, etc.; a construção de partes do texto desarticuladas do todo; o emprego equivocado 
de esquemas superestruturais ; o mal uso das convenções da escrita.

Essa realidade, assim como a das atividades escolares de leitura, deve ser reexa-
minada pelos professores, a fim de que possam realizar as mudanças necessárias para a 
formação de produtores competentes de texto, aqueles que, entre outros comportamentos, 
ao produzir um texto: consideram as possibilidades de escrita culturalmente estabelecidas 
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em termos de gêneros textuais, fazendo uso daquele que melhor responda a seus obje-
tivos e à situação de interação; conseguem expressar por escrito aquilo que desejam ou 
devem dizer; planejam a elaboração do texto em função do gênero textual, de seus obje-
tivos, das características do leitor e da situação de interlocução; recorrem a outras fontes 
escritas para realizar sua própria produção e são capazes, enfim, de revisar e reestruturar 
o que escreveram, a fim de adequá-lo o máximo possível ao contexto de interação.

Não é mais possível que a escola continue desconsiderando os fatores responsáveis 
pelo desenvolvimento da competência de escrita, deixando de realizar atividades cujos 
resultados representem caminhos trilhados na formação do escritor competente. Em edu-
cação, como nos diz Possenti (1996, p.16), em experiências mal sucedidas, não se des-
perdiçam amostras de materiais, mas pedaços de vidas, partes de projetos dos alunos, às 
vezes vidas e projetos inteiros.

Assim, para iniciar a reflexão a respeito das formas tradicionais de ensino de redação 
na escola e, para pensar em novas propostas para esse trabalho, é importante que o pro-
fessor leve em conta os seguintes princípios:

a) o texto escrito é composto por dois processos paralelos: o do uso do próprio sistema de 
escrita, que diz respeito aos aspectos notocionais, e o do funcionamento da linguagem, 
referente aos aspectos discursivos da produção de sentidos;

b) a escrita, como manifestação de linguagem, é uma atividade interativa de produção de 
significados. Escreve-se para alguém, numa determinada situação de interlocução, o que 
condiciona a estruturação do dizer para a produção dos sentidos desejados;

c) a produção da escrita exige que se considere a natureza da interação em que ela se 
realiza. Locutor e interlocutor encontram-se distantes, o que implica o uso de estratégias e 
recursos de produção textual específicos dessa forma de interação;

d) a escrita envolve diferentes etapas de elaboração – planejamento, operação e revisão 
–, que, por sua vez, mobilizam uma série de decisões; e

e) como sistema de codificação, a escrita é regida por convenções gráficas.

Esses princípios devem orientar o planejamento das atividades de produção de textos na 
escola no sentido de que, entre outras medidas:

a) a escrita na escola seja produzida em função dos usos que dela são feitos fora da es-
cola, ou seja, que sejam consideradas as condições de produção de textos na sociedade;

b) os alunos escrevam textos funcionalmente diversificados, a fim de que se familiarizem 
com diferentes usos sociais da escrita;

c) os textos produzidos pelos alunos tenham leitores, reais ou virtuais, que possam ser 
previstos no momento da escrita, para que as escolhas dos elementos formais e de tema-
tização ocorram em função do interlocutor e da situação de interação;

d) sejam destacadas as diferenças formais que os textos apresentam em função dos dife-
rentes usos que deles são feitos;

e) o tratamento dado ao ato de escrever não cause constrangimento ao aluno, para que ele 
não se sinta inibido na produção de seus textos;

f) sejam trabalhados aspectos fundamentais da produção de textos, tais como: clareza e 
precisão no uso da linguagem (exceto quando o sentido do texto se construa exatamen-
te por não apresentar tais características); adequação das expressões à função do texto 
na situação de interlocução prevista; articulação dos diversos segmentos textuais; uso 
adequado dos recursos notocionais da escrita (relacionados ao sistema alfabético e às 
restrições ortográficas) e dos elementos discursivos de funcionamento da linguagem que 
se usa para escrever;
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g) sejam consideradas as diferenças parciais entre a escrita e a fala, em função das condi-
ções de produção e compreensão dos textos produzidos nas duas modalidades; e

h) sejam trabalhadas as diferentes etapas de elaboração de um texto: planejamento, escri-
ta e revisão do material escrito.

Sobre as atividades relacionadas a esse último item, convém ressaltar a importância 
de não só fazer uma antecipação (planejamento) do que vai ser escrito, como também 
de retornar ao que foi produzido (revisão) para avaliar a sua adequação aos objetivos da 
tarefa. Dessa forma, a escrita deixa de ser um mero exercício mecânico de produção de 
sinais gráficos, como é comumente feito na escola, e passa a ser uma atividade concreta 
de produção de textos.

O planejamento da escrita envolve desde a delimitação do tema a ser trabalhado até 
a previsão dos fatores que irão conferir a unidade do texto. Nessa fase, são selecionados o 
gênero textual, os critérios de ordenação das idéias, o registro, etc., de acordo com o obje-
tivo e a função do texto e os elementos da situação de interlocução. Na etapa de produção 
do material escrito, que corresponde à formulação do que foi planejado, são realizadas as 
seleções lexicais e sintático-semânticas, de acordo, também, com as condições da intera-
ção. A revisão do texto ocorre após a escrita de sua primeira versão e é o momento em que 
são avaliados os elementos estruturadores do sentido do material elaborado. Confirma-se, 
nessa atividade, se o objetivo do escritor foi concretizado no texto, se o que foi escrito se 
apresenta coerente e coeso, se o registro foi utilizado adequadamente, se as convenções 
da escrita foram respeitadas, etc. Esse trabalho deve se repetir até que o escritor se sinta 
satisfeito com o que elaborou. Esses procedimentos devem ser sistematicamente ensina-
dos na escola, de modo que o aluno adquira a capacidade de monitorar o processo de pro-
dução textual, escrevendo e voltando ao material escrito quantas vezes forem necessárias 
para melhorar a sua qualidade. Na vida, fora da escola, é esse o comportamento do es-
critor considerado competente, aquele que, nesse momento, reúne os papéis de produtor, 
leitor e avaliador do próprio texto.

Outro aspecto fundamental das atividades de produção de texto que deve ser consi-
derado na escola é o caráter significativo do ato de escrever. É indispensável que a escrita 
seja trabalhada por meio de propostas que a contextualize, dando sentido à produção do 
aluno. Um bom caminho para atender a essa exigência é o trabalho com projetos de apren-
dizagem, que, além de tornar a produção de textos uma tarefa significativa para o aluno, 
já que esta deverá responder a necessidades reais e imediatas das atividades do projeto, 
exige a leitura e a escuta de uma série variada de materiais, para estudo, pesquisa e/ou 
outras atividades, o que amplia as práticas de linguagem do aluno. 

Os projetos poderão ser desenvolvidos em parceria com professores de outras áre-
as, quando é trabalhado o caráter interdisciplinar do conhecimento, ou poderão ser plane-
jados para desenvolver competências relacionadas mais diretamente com o uso da língua 
materna. Quando envolverem prioritariamente os conhecimentos de Língua Portuguesa, 
seus produtos poderão ser: uma compilação de textos sobre determinado tema, um livro 
com textos de gênero semelhante, um jornal escolar, cartilhas em geral, folhetos informa-
tivos, etc.

Ainda que os conhecimentos sobre a escrita nem sempre possam ser trabalhados de 
forma contextualizada, é necessário que as tarefas de ensino/aprendizagem da produção 
de textos sejam significativas para o aluno para que ele também se empenhe no seu de-
senvolvimento como escritor competente.

Práticas de Compreensão e Produção do Texto Eletrônico

Um ponto que cabe ser destacado nestas orientações metodológicas é o trabalho 
que a escola deve realizar para desenvolver competências e habilidades relacionadas ao 
uso do chamado texto eletrônico, cujo suporte, o computador, permite a construção de sig-
nificados a partir da utilização de recursos comunicacionais indisponíveis na escrita tradi-
cional. É importante que a escola considere essa nova forma de produção e compreensão 
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de textos para que não se distancie da vida fora de seus limites, além do que, tendo como 
função preparar o indivíduo para as práticas sociais, cabe a essa instituição, hoje, também 
introduzir os alunos na cultura digital, especialmente aqueles que, fora da escola, teriam 
poucas oportunidades para isso. Essa tarefa pode, em parte, ser realizada mediante ati-
vidades de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa direcionadas para a apropriação 
do texto que é construído a partir da utilização de recursos das tecnologias avançadas de 
informação e comunicação.

A tecnologia digital revolucionou as formas tradicionais de tratar a informação e de 
realizar a comunicação, por meio da transformação de recursos de diferentes linguagens 
(palavra falada e escrita, sons em geral, imagens estáticas e em movimento, gráficos e 
desenhos, etc.) em dígitos, o que possibilitou a utilização simultânea dessas linguagens, 
ao lado de outros recursos, na construção do chamado hipertexto eletrônico. Este, por sua 
vez, veiculado em grande escala por redes de computadores, rapidamente transformados 
em meio de comunicação multimídia, levou ao desenvolvimento de novas formas de ler, 
escrever, pensar e aprender.

O hipertexto eletrônico é um modelo de organização de informações que substitui 
o modelo linear e hierárquico do texto impresso por uma estrutura multilinear, hipermídia, 
composta de links e de grande quantidade de elementos não-verbais. Desses, destacam-
se as imagens que, presentificando-se não somente como ilustrações, mas, principalmen-
te, como mapas de links que auxiliam o leitor/navegante a se orientar no imenso mar de 
informações disponível na rede, criam uma forma descentralizada de interagir com esse 
tipo de texto, já que a sua configuração se constrói de vários elementos gráficos interco-
nectados das mais diversas formas. Como afirmam Ribeiro e Jucá (2002), “na geografia 
destes mapas, não existe ponto de partida ou de saída determinado, há uma rede compos-
ta por caminhos, ou links, dentro da qual o navegante pode traçar seu percurso, guardando 
em sua mochila apenas os ‘souvenirs’ que lhe interessam”.

Segundo Kokh  (2002, p. 64),
entre as principais características que têm sido apresentadas para o hipertexto en-
contram-se as seguintes: não-linearidade (geralmente considerada a característica 
central); volatibilidade, devida à própria natureza (virtual) do suporte; espacialidade 
topográfica, por se tratar de um espaço de escritura/leitura sem limites definidos, não-
hierárquico, nem tópico; fragmentariedade, visto que não possui um centro regulador 
imanente; multissemiose, por viabilizar a absorção de diferentes aportes sígnicos e 
sensoriais numa mesma superfície de leitura (palavras, ícones, efeitos sonoros, dia-
gramas, tabelas tridimensionais); interatividade, devido à relação contínua do leitor 
com múltiplos autores praticamente em superposição em tempo real; interatividade, 
em decorrência de sua natureza intrinsecamente polifônica e intertextual; e descen-
tração, em virtude de um deslocamento indefinido de tópicos, embora não se trate, é 
claro, de um agregado aleatório de fragmentos textuais.

Quanto à prática de compreensão do hipertexto eletrônico, ela ocorre a partir da sub-
versão da relação que, até antes da criação desse tipo de texto, se estabelecia entre leitor, 
texto e autor, já que é o leitor que determina as direções da leitura, decidindo sobre orga-
nização, aparência, forma e estrutura do texto, por meio da escolha dos itens (links) que 
deseja explorar. Em função disso, a leitura desse material se concretiza como um processo 
de produção do próprio texto, pois o leitor, criando múltiplas possibilidades de configuração 
textual, exerce o papel de um ‘segundo-autor’, utilizando infinitas formas de ler, recortar, 
colar, intervir, modificar e reescreve o que vai sendo lido.

Em termos pedagógicos, o domínio dessa forma de comunicação digital vai implicar 
a promoção de atividades em que a palavra, a escrita e o texto sejam considerados uni-
dades móveis e flexíveis de produção de significados. O professor deverá, então, nessas 
atividades, abrir os espaços quase lineares e relativamente fechados do texto no modelo 
impresso para a entrada do hipertexto, com sua configuração multidimensional e aberta, 
resgatando, inclusive, a autoria dos alunos. Como diz Ramal (2002, p. 53), a escola estru-
turalista dos saberes prontos, definidos, acabados e descontextualizados será desestabili-
zada pelo descentramento, pela contínua produção e negociação de sentidos e de novos 
discursos, pelas construções abertas e as paisagens inusitadas. Os conteúdos deixarão 
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de se percorrer como páginas de um livro, para se tornarem janelas de um hipertexto, em 
múltiplas dimensões que se interconectam e interpenetram. As janelas deixarão entrar lu-
zes imprevistas.

Com as aulas de Língua Portuguesa que se dirigem para a compreensão unilateral 
de textos, deverá ocorrer o mesmo. Assim, o ensino/aprendizagem dessa disciplina po-
derá, também, acender as luzes imprevistas que estarão iluminando novos saberes. Par-
ceiros não faltarãoao professor, já que todos na escola deverão, ao seu modo, contribuir 
para a entrada e/ou permanência do aluno na cultura digital. Os projetos de aprendizagem, 
com a participação do trabalho pedagógico na área de Informática, poderão reunir esses 
parceiros nessa tarefa.

REFLEXÃO SOBRE A LÍNGUA: Práticas de Análise Lingüística

Como já se encontra amplamente discutido na literatura sobre o ensino de Língua 
Portuguesa, a análise dos elementos estruturais da língua não deve ser o foco de atenção 
do ensino/aprendizagem na escola (GERALDI, 1985/1991; NEVES, 1991; MURRIE, 1994; 
SUASSUNA, 1995; CONTENTE, 1995). Isso não significa, entretanto, que não se deva 
estudar a gramática da língua. Dominar os usos da linguagem verbal nas atividades de 
interação social depende também da reflexão sobre esses usos, que, por sua vez, incluem 
também a mobilização de recursos gramaticais. O que é criticado a respeito do assunto 
são as práticas pedagógicas que centram sua atenção apenas nos estudos gramaticais, 
desconsiderando a função desse trabalho para o desenvolvimento da competência co-
municativa do aluno. Tornar-se um usuário competente da língua nas interações sociais 
significa dominar as regras de uso da língua nos diversos contextos em que ocorrem essas 
interações, o que, por outro lado, implica conhecer os mecanismos discursivos e estrutu-
rais de funcionamento dos discursos. Assim, pode-se dizer que os estudos gramaticais têm 
espaço garantido na escola, entretanto, devem estar a serviço do domínio das atividades 
verbais do aluno, desenvolvendo sua capacidade de compreensão e produção de textos. 

Para que a escola possa desenvolver uma prática adequada de análise dos ele-
mentos estruturais da língua, é importante, em primeiro lugar, não perder de vista a natu-
reza interacional da linguagem, com sua realidade histórico-social. Isso irá apontar para 
a flexibilidade estrutural da língua e para a variedade de expressões que ela oferece aos 
falantes, impedindo que a consideremos como um sistema fechado de expressões singu-
lares. Além disso, é importante levar em conta que a variedade padrão da língua, principal 
objeto de ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa, também não possui uma estrutura 
fixa, como geralmente a encontramos nos manuais de gramática. Ela possui historicidade, 
sofrendo, portanto, variações no tempo e no espaço, o que impõe a necessidade de dis-
tinguir a norma gramatical, inflexível e normativa, da variedade padrão da língua em sua 
dinâmica social.

As atividades de reflexão sobre a língua na escola devem ainda estar baseadas em 
princípios orientadores da análise das estruturas verbais, tais como:

a) toda língua (e suas variedades) tem uma gramática, que é o conjunto de regras que 
especificam a organização e o funcionamento dos enunciados produzidos;

b) se um enunciado funciona numa interação verbal, ele é gramatical;

c) os usuários de uma língua dominam, ainda que intuitivamente, a gramática dessa língua. 
Esse saber, por outro lado, pode ser ampliado por meio da reflexão sobre as regras de funcio-
namento da língua, o que, tornando explícito o conjunto dos saberes intuitivos e desenvolvendo 
aqueles que ainda não se constituíram, pode ampliar a capacidade de uso da língua;

d) a gramática está a serviço dos usos da língua, existindo unicamente em função disso;

e) como não existem línguas uniformes, não há também gramáticas inflexíveis. Nesse sen-
tido, é possível falar em gramáticas das variedades lingüísticas;

f) a gramática da variedade padrão especifica os modos como o grupo de maior prestígio 



R
E

F
E

R
Ê

N
C

I
A

I
S

 
C

U
R

R
I

C
U

L
A

R
E

S

58

social usa a língua, e a relevância de seu domínio decorre de fatores externos às ativida-
des estritamente verbais;

g) considerando que a unidade significativa da língua é o texto, é nesse domínio que a 
análise gramatical apresenta relevância e aplicabilidade, contemplando a compreensão e 
a produção de textos orais e escritos.

Esses princípios, fundamentando uma concepção funcionalista da gramática, devem 
orientar a prática de ensino de Língua Portuguesa no sentido de que, entre outras medidas:

a) os conhecimentos gramaticais selecionados para as práticas de análise lingüística se-
jam relevantes, úteis e aplicáveis para a compreensão dos usos da linguagem verbal;

b) sejam deixadas de lado as atividades de memorização de nomenclaturas e das classi-
ficações das unidades gramaticais, priorizando-se o estudo das regras de uso da língua;

c) sejam abandonadas as posturas prescritiva e corretiva no tratamento dos conteúdos 
gramaticais, dando-se ênfase à fluência que esse conhecimento pode permitir no uso das 
expressões verbais;

d) as formas gramaticais sejam apresentadas como possibilidades de expressão, e não 
como um sistema fechado de itens que devem ser empregados invariavelmente em con-
textos pré-determinados;

e) o dialeto padrão, caracterizado como a variedade da língua de prestígio social, seja 
trabalhado em função da importância de sua aprendizagem para as práticas sociais que 
exigem esse domínio; e

f) acima de tudo, seja proposto um estudo gramatical baseado no uso efetivo da língua, ou 
seja, através da análise de textos e não de frases e palavras isoladas.

Considerando os princípios e as implicações pedagógicas acima apresentadas, su-
gerimos, a seguir, algumas estratégias de análise das estruturas gramaticais da língua, a 
partir dos usos que delas são feitos nas interações verbais mediante a leitura e produção 
de textos orais e escritos.

A análise das estruturas da língua a ser realizada para a compreensão de textos es-
critos deve visar à identificação dos possíveis sentidos que podem ser construídos para o 
texto em sua totalidade, assim como para os seus segmentos menores. Os articuladores 
discursivos, por sua vez, devem ser trabalhados para a compreensão de suas funções na 
constituição das relações de significado do texto. É possível ainda, por exemplo, estudar 
o tipo de linguagem empregado, o papel dos recursos não-lingüísticos na produção dos 
sentidos textuais e as estratégias discursivas utilizadas para marcar a posição do autor 
em relação ao que é tratado no texto, para introduzir diferentes vozes no discurso e para 
produzir efeitos de sentido de diferentes naturezas. Esse tipo de análise pode permitir, 
pelo nível de compreensão que possibilita, a realização de uma leitura crítica do material 
escrito, bem como a aquisição de um repertório de recursos lingüísticos a ser utilizado na 
produção da escrita.

Nas análises produzidas para a compreensão da expressão oral, é interessante focali-
zar, além da estrutura dos enunciados, a relação entre a fala e os elementos não-lingüísticos 
que constituem essa modalidade da língua (gestos, expressões faciais, entonação, recursos 
audiovisuais, etc.). Conferências, debates, pronunciamentos, entrevistas, programas de rádio e 
televisão em geral são bons materiais para a reflexão sobre as práticas orais da língua.

Quanto às análises da estruturas linguísticas nas produções escritas, um excelente 
meio para realizá-las é a revisão de textos produzidos pelos alunos. Nessa atividade, o alu-
no poderá, por exemplo, comparar expressões e experimentar novas formas de escrever e 
diferentes possibilidades de transformação do texto.

No que se refere à análise das estruturas nas produções orais, é importante que o 
aluno, vivenciando diferentes formas de expressão nessa modalidade da língua, possa 
refletir sobre o domínio dos recursos que já possui, assim como analisar as possibilidades 
de ampliação desse saber, por meio da experimentação de novas situações de interação 
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verbal promovidas na prática pedagógica.
Outra boa estratégia para refletir sobre as estruturas da língua é mediante a análise 

de textos variados, veiculados em diferentes suportes, inclusive aqueles cujo suporte, o 
computador, possibilita utilizar estratégias e recursos bastante diferenciados em termos de 
produção de significados, tais como o hipertexto de homepages, o bate-papo dos chats e 
os textos enviados por e-mail. Nessa atividade, o aluno terá a oportunidade de observar 
os diferentes recursos utilizados para a produção de sentidos nos diversos gêneros do 
discurso, as diversas estratégias desenvolvidas para resolver problemas de redundância, 
ambigüidade, progressão, articulação textual, os recursos e estratégias próprios da cons-
trução do texto eletrônico, etc., além de ampliar o seu repertório de recursos e estratégias 
de compreensão e produção de textos.

As sugestões aqui apresentadas para a prática de análise lingüística na escola estão 
centradas na observação e exploração dos recursos que a língua, ao lado de outras lingua-
gens, oferece aos seus usuários. O objetivo primeiro dessa atividade é o reconhecimento 
do funcionamento da língua nas interações sociais. Cabe ao professor, portanto, criar si-
tuações de uso da linguagem verbal, com suas novas formas de relacionamento com as 
linguagens não-verbais, em suas diferentes modalidades, a fim de promover a vivência 
necessária ao desenvolvimento da competência comunicativa do aluno.

REFLEXÃO SOBRE A OBRA LITARÁRIA: Práticas de Análise Literária

O ensino da Literatura versa como o mais antigo do Brasil, sob a batuta dos padres 
jesuítas que aqui aportaram com a missão de catequizar o Novo Mundo. Formar catequis-
tas, para a conversão de gentios, e versados nas “belas letras” para o culto da arte em 
si: eis a finalidade do ensino jesuítico. Um ensino completamente destoante do contexto 
colonial meramente agro-mercantil.

A educação brasileira historicamente primou por manter um abismo entre o ensino e 
a realidade. Com a Literatura, é claro, não podia ser diferente. Seu ensino tinha objetivos 
bastante pragmáticos: catequizar índios e produzir uma casta de iniciados. Chega ao sécu-
lo XX substituindo antologias por livro didático, alguns autores antigos por outros contem-
porâneos. Todavia, continua marcado pelo formalismo, distante da realidade, predominan-
do os estudos historiográficos. Os alunos continuam, de modo diferente, privados de um 
contato direto com aquilo que deveria ser o seu objeto de estudo: a Literatura. Infelizmente 
reduzida a mero artefato textual no qual se encerram bombas-relógio a explodir, em forma 
de reprovação, nas mãos dos “não-iniciados”.

O ranço utilitário do ensino de Literatura impede-nos de conceber o ato de ler como 
um valor cujo sentido reside nele mesmo. Destinar finalidades outras ao estudo do texto 
literário, na sala de aula, tais como realizar exercícios de gramática e interpretações ób-
vias, desenvolver criatividade (dramatizações, jograis, ilustração, etc) e dissertações, entre 
outros, é desconsiderar a leitura do texto literário como uma possibilidade intelectual de 
orquestrar real, simbólico, imaginário, razão e emoção. A serviço de interesses diversos 
(estudo da história literária e da cultura, veiculação de conhecimentos instituídos) o texto 
literário, na escola, tornou-se insensível aos interesses do aluno.

Somando-se a tudo isso, temos um outro fato bastante desanimador: por não possuir, 
no Brasil, sérias políticas de formação do professor, este e o aluno, na grande maioria das 
vezes, não são mais que estranhos frente à obra literária. A transmissão de um valor supõe 
sua introjeção, aquele que não lê certamente não pode causar em outrem o desejo de ler.

Embora questões como leitura, literatura e ensino devam interessar a todos os pro-
fessores, cabe ao professor de Literatura, mais que a qualquer outro, por questões óbvias, 
dispor de saberes que o auxiliem na recepção e reflexão sobre o texto literário: História, 
Sociologia, Psicanálise, Artes e outras. Além, é claro, da Teoria, História e Crítica literárias.

Como já foi apontado, o ato de ler, longe de ser uma postura passiva frente a um tex-
to, requer do sujeito leitor uma postura bastante ativa para a sua compreensão. Requer do 
leitor um intercruzamento de conhecimentos, informações, sobretudo se o texto em ques-
tão é o literário. É justamente por ser uma encruzilhada de discursos ou, ainda, uma aber-
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tura do mundo no mundo, que a Literatura – potência virtual – presta-se às mais diversas 
posturas críticas: filosófica, psicanalítica, semiologia, entre outras (SOUSA, 1988, p. 25).

A Literatura,como revolução permanente da linguagem, é o fuso onde se pode, como 
Penélope, fiar e desfiar a trama da linguagem, separá-la do monstro chamado estereóti-
po e subverter discursos dominantes que impedem a fluição de textos renovados (SOU-
SA,1997, p.167). É, portanto, a prova mais cabal de que a linguagem, mais que mero 
artefato de comunicação, é o nosso pacto primeiro, é o que faz haver cultura. A Literatura 
faz da linguagem moeda da carne cuja cara e coroa figuram como conjugação do singular 
e do coletivo, mediação necessária com o demasiado humano.

Dito isso, passemos a algumas sugestões metodológicas para o trabalho de compre-
ensão do texto literário.

Não é de hoje que se fala em crise da leitura e da mais profunda indiferença dos alu-
nos pela Literatura. Assim, esta, no Ensino Médio, ficou reduzida, na grande maioria das 
práticas pedagógicas, por exigência do exame vestibular, ao estudo de características e 
listas de obras dos diversos estilos de época, bem como à leitura dos resumos das obras 
indicadas para o referido exame. Se, por um lado, a obrigatoriedade dos conteúdos de Li-
teratura para esse exame provoca uma redução mecanicista do seu ensino, por outro, é o 
que faz com que os alunos, mesmo a detestando, freqüentem as aulas dedicadas à área. 

Além do referido reducionismo, que causa efeitos iatrogênicos, como pode o ensino 
de Literatura disputar, com igualdade, com todo esse império da imagem, da informática, 
enfim, com o império tecnológico do mundo atual, onde até mesmo chegou-se a pregar o 
desaparecimento do livro, objeto obsoleto frente ao chamado e-book e todas as possibili-
dades do hipertexto eletrônico? Já encontramos hoje, é certo, para acompanhar os novos 
tempos, moderníssimas formas de produzir o texto literário a partir das representações 
eletrônicas, como é o caso das novas interfaces da poesia, chamadas de poesia das no-
vas mídias ou poéticas digitais. Entretanto, frente ao gigantesco acervo artístico-literário 
produzido ao longo da história da humanidade, tais manifestações contemporâneas são 
insuficientes como possibilidade de constituir um saber significativo a respeito da constru-
ção do imaginário coletivo via texto literário. Não temos receitas fáceis para resolver estas 
e outras questões. Podemos, contudo, indicar algumas possibilidades para um novo fazer 
a serem pensadas pelos professores.

Antes de mais nada, é preciso que o professor e a escola se dispam da obrigatorieda-
de de preparar para o vestibular. É geralmente quando se descomprometem dessa tarefa 
que preparam o aluno para a vida e, conseqüentemente, para o próprio vestibular, que, mal 
ou bem, também faz parte da vida de alguns. Dependendo da política adotada pela escola, 
o professor pode encontrar-se diante de uma encruzilhada: ser, por um lado, a mediação 
entre o texto literário (e tudo que ele representa) e o aluno; ou, de outro, ser o responsável 
pela morte de qualquer possibilidade de aproximação do aluno com a obra e sua fruição.

Mais ainda: como apontamos anteriormente, o professor de Literatura carece ser um 
exímio leitor para poder causar desejo de ler em outrem, carece ele mesmo ter descoberto 
que a “Literatura desestabiliza o leitor, provoca-o, abala seus sistemas referenciais [...], 
possibilitando-lhe alguma intuição e algum conhecimento sobre si mesmo que lhe eram até 
então estranhos, antes da experiência da leitura” (SOUSA, 2002, p. 189). Além de exímio 
leitor de Literatura, precisa saber ler para onde aponta o desejo ou os interesses de seus 
alunos para, desse modo, sugerir ou construir com eles um projeto de leitura em que todos 
se reconheçam. Sem dúvida, a multiplicidade de textos, temáticas e autores é um fator 
imprescindível para essa empreitada.

Outro ponto a ser destacado neste referencial metodológico é o caráter indissociável 
da fruição e da apreciação/reflexão do texto literário. Optamos por separá-las no Quadro 2 
de competências e habilidades deste documento apenas por efeito didático.

No que se refere mais especificamente à reflexão, é importante que o professor não 
esqueça que ensinar Literatura não é dar aulas de história, crítica e teoria literárias. Esses sa-
beres, assim como outros, são instrumentos para analisar as especificidades do texto literário, 
uma abertura a mais para entender os meandros de sua construção. Deve, portanto, possuir 
uma boa bibliografia básica de livros técnicos e um bom acervo de obras literárias clássicas e 
contemporâneas para orientar as práticas de análise do fazer literário. O aluno, por sua vez, 
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necessita adquirir um bom livro de História da Literatura e contar, é claro, com um razoável 
acervo de obras de bons autores a ser disponibilizado pela biblioteca escolar.

Cabe também ao professor de Literatura ter convicção de que a escola não é lugar 
para formar escritores. A escola é o lugar para se descobrir o mundo, o universo literário. 
Se desse encontro vai surgir, no futuro, algum Manoel de Barros, alguma Clarice Lispector, 
não há garantias. Afinal, até hoje a criação artística continua sendo um mistério. A ciência, 
com toda a sua fortuna, nada tem a dizer sobre isso. Quanto a nós, professores, se não 
podemos formar escritores, podemos talvez, com nossa prática, não matar possibilidades 
de que surjam. Por estas, entre outras, razões, é que não incluímos na matriz de compe-
tências e habilidades deste documento habilidades de produção do texto literário. Isso não 
significa, entretanto, que o professor não possa, por meio de projetos de aprendizagem, 
ofertar aos alunos oficinas literárias, laboratórios de criação do texto literário e atividades 
afins, por exemplo. Mas deve lembrar-se de que não é obrigatório desenvolver competên-
cias para a escrita desse tipo de texto, pois, como dissemos, a escola não é para formar 
escritores, quiçá leitores, bons leitores, de preferência.

Dito isso, só nos resta concluir desejando aos parceiros dessa viagem escritural – 
professores e alunos – que compreendam que 

[...] o texto literário com seus vazios, suas brechas, seus silêncios e sua es-
cancarada imcompletude, obriga o leitor a operar-lhe sentidos, a preenchê-lo 
[...], que diferentemente dos outros tipos de texto, não sabe coisas, mas sabe 
das coisas. [Talvez porque] ao desejar o primitivo da linguagem, os escritores 
promovem em seus textos uma supremacia da evocação sobre a informação 
(SOUSA, 2002, p. 200).

Afinal, mais que uma forma elaborada de escrita, a literatura será por todo o sempre, 
a mais veemente e desesperada declaração de amor à linguagem. A tentativa de capturar 
o incapturável.

Recursos de Ensino

Para a realização das atividades de ensino/aprendizagem sugeridas neste documento, 
considera-se necessário, em primeiro lugar, que seja desenvolvido um projeto de formação 
continuada para os professores de Língua Portuguesa da rede estadual de Ensino Médio, 
segundo o modelo proposto no Relatório Preliminar: aspectos fundamentais do contexto ma-
ranhense em relação aos conteúdos curriculares da Área de Linguagens, Códigos e suas Tec-
nologias (LOBATO, 2002). Tal projeto se justifica pela urgência em promover as mudanças na 
prática de ensino de língua materna discutidas nas orientações metodológicas deste Referen-
cial Curricular, para as quais os professores devem ser preparados sistematicamente.

Quanto aos recursos materiais necessários para o trabalho pedagógico na disciplina, 
recomendamos a utilização do livro didático em sala de aula, devendo ter o professor a pre-
ocupação de avaliá-lo sob critérios que levem em consideração o contexto sócio histórico-
cultural, bem como a abordagem teórica subjacente. Outra alternativa é a elaboração de 
material próprio, financiado pelo órgão público.

Considerando a carência de recursos para o trabalho com a Língua Portuguesa nas escolas 
da rede estadual de Ensino Médio (Plano de Reforma e Expansão do Ensino Médio do Maranhão – 
PEM/MA), propomos a produção de material didático com os conhecimentos básicos da disciplina, 
organizados em volumes a serem utilizados em cada etapa de ensino/aprendizagem, definida con-
forme a organização curricular. Esse material deverá ser elaborado por uma equipe de especialistas 
na área e distribuído entre os alunos e professores. Aos professores caberá a seleção de outros 
materiais impressos para o trabalho de sala de aula. Para compor esse recurso, recomendamos 
textos autênticos variados, veiculados em diferentes suportes, para que as atividades de ensino/
aprendizagem da língua se assemelhem o máximo possível às situações reais de interação verbal.

Para as atividades de ensino/aprendizagem que utilizem diferentes mídias, é impres-
cindível que a escola disponibilize diversos recursos tecnológicos, tais como: computador, 
televisão, rádio, retroprojetor, vídeo, gravador, data show, etc.

Finalmente, cabe mencionar a importância da biblioteca escolar para o trabalho pe-
dagógico na área. É fundamental que o aluno possa contar, no ambiente escolar, com um 
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acervo bibliográfico composto pelos mais variados gêneros textuais, já que a sua compe-
tência comunicativa se desenvolve, entre outras formas, a partir do contato frequente com 
diferentes tipos de textos e matériais bibliográficos.

Procedimentos de Avaliação

Os critérios de avaliação devem ser compreendidos: por um lado, como aprendiza-
gens 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 (BRASIL, 1998, p, 67).

É dessa forma que concebemos o processo de avaliação para acompanhar o desenvol-
vimento de competências relacionadas ao uso da linguagem verbal nas práticas sociais; essa 
é a avaliação que melhor se adequa aos fundamentos deste Referencial Curricular, devendo 
ocorrer de forma contínua, ao longo do processo de domínio das atividades verbais, aplicando-
se tanto para a reflexão sobre os resultados da aprendizagem dos alunos quanto para o rendi-
mento das práticas de ensino.

Ela deverá ainda ocorrer com base na articulação entre os objetivos do ensino/aprendiza-
gem, os procedimentos metodológicos e os recursos utilizados, o que contribuirá para, entre outros 
resultados, promover a autonomia do aluno, a partir da apropriação de modelos de monitoração 
das próprias ações. Nesse sentido, a avaliação deverá proporcionar ao aluno a consciência de seu 
percurso no desenvolvimento das competências propostas, afastando gradativamente a idéia de 
incompetência, comumente difundida no ambiente escolar, a respeito dos usos que faz da língua. O 
professor, para isso, deverá estimular e valorizar as tentativas do aluno de falar, ler e escrever, ainda 
que essas ações estejam marcadas pela incompletude, mantendo uma atitude positiva, respeitosa 
e estimuladora do desenvolvimento da competência linguística do aluno.

Os “erros” do aluno, nessa perspectiva, devem ser encarados como fatos normais de um 
desenvolvimento em processo e não como entraves para as práticas sociais de compreensão 
e produção de textos orais e escritos. Os seus problemas, inclusive, podem receber tratamento 
preventivo, mediante a leitura constante de textos variados e da escrita funcional, que muito 
contribuem para o desenvolvimento de sua competência comunicativa.

É importante ainda dizer que o fundamental, no processo de avaliação, é que os procedi-
mentos utilizados estimulem o aluno a enfrentar o desafio de falar, ouvir, ler e escrever adequa-
damente nas situações de interação verbal propostas pelo professor, para que desenvolva a 
competência comunicativa necessária para as práticas sociais letradas, próprias da sociedade 
em que vive e essenciais para o alcance dos objetivos de sua permanência na escola durante 
a educação básica: a preparação para o exercício pleno da cidadania, para a inserção no mer-
cado de trabalho e para a continuação dos estudos que permitam atuar numa sociedade em 
processo permanente de transformação.

Finalmente, cabe ressaltar que as sugestões apresentadas neste Referencial Curricular po-
dem ser um bom caminho para a formação de usuários competentes da língua materna. Compete 
ao professor utilizá-las de forma criteriosa e criativa na sua prática educacional, tomando-as como 
direções e não como trilhas percorridas, como orientações e não como receitas, como fonte de con-
sulta para a criação de múltiplas outras possibilidades de transformar a sua atividade pedagógica, 
tornando-a mais produtiva e, consequentemente, até mais prazerosa.

7 REFERENCIAL CURRICULAR DE ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS

7.1 Considerações Preliminares

Tradicionalmente, o ensino de Língua Estrangeira Moderna (doravante LEM) nas 
escolas regulares do País, com raras exceções, tem se desenvolvido por meio de aulas 
monótonas e repetitivas, geralmente trabalhando com conteúdos de pouca relevância para 
a formação, interesse ou necessidade do aluno. Centrando-se principalmente no estudo de 
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estruturas gramaticais e na tradução de enunciados, as atividades de sala de aula pouco 
têm contribuído para o uso efetivo da língua pelo aluno.

Ao lado disso, os recursos didáticos disponíveis na escola para o ensino de LEM são 
escassos, reduzindo-se, na maioria dos casos, ao livro didático, quando é possível adquiri-
lo, de valor questionável para o desenvolvimento da competência comunicativa do aluno.

Nesse panorama de trabalho, professores e alunos, desmotivados, não têm conside-
rado a LEM um componente curricular importante na formação para atuar numa sociedade 
atualmente mundializada, em que se apropriar de múltiplas possibilidades de comunicação 
é fundamental para o exercício da cidadania, para a inserção no mercado de trabalho e 
para a continuidade de estudos.

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), enfatiza a 
LEM como parte dos conhecimentos indispensáveis para a formação básica do educando, 
impõe, ainda, que se desenvolva uma nova visão a respeito da importância da disciplina no 
currículo escolar, além de exigir outra maneira de conduzir o trabalho pedagógico na área. 
Desse modo, é necessário que esforços sejam empreendidos para que o quadro atual do 
ensino de LEM, na escola, se modifique radicalmente.

Estes Referenciais Curriculares, portanto, inserindo-se no contexto das mudanças que se 
fazem necessárias no ensino de LEM, busca orientar a construção de uma nova proposta pedagó-
gica na área, que venha ao encontro da demanda pelo desenvolvimento de competências para o 
uso do idioma estrangeiro que ampliem as possibilidades de comunicação do aluno.

A LEM na rede pública de Ensino Médio do Estado do Maranhão

A Língua Inglesa é, até o momento, a LEM adotada no currículo das escolas de En-
sino Médio da rede pública estadual. Acreditamos que tal fato se deva à importância desse 
idioma no cenário internacional – o inglês tornou-se a língua da ciência, da tecnologia, da 
informática, do comércio, enfim, do mundo globalizado.

Ressalta-se, entretanto, que, de acordo com os PCNEM, a escola pode, na medida 
do possível, oferecer, em caráter optativo, um outro idioma estrangeiro em sua proposta 
curricular, com vistas a atender aos interesses da comunidade e do aluno e, principalmen-
te, às tendências de desenvolvimento sócio-econômico da região. Sugere-se que, na rede 
estadual de Ensino Médio, esse segundo idioma seja o espanhol, ainda que a escola tenha 
autonomia para selecionar uma outra segunda língua e até mesmo oferecer uma terceira, 
caso haja possibilidade, necessidade e/ou interesse.

A Língua Espanhola passou a ser utilizada com maior freqüência no território nacio-
nal desde que foi criado o MERCOSUL (Mercado Comum do Cone Sul), quando as transa-
ções comerciais entre os países membros desse bloco (todos falantes de espanhol, exceto 
o Brasil) se intensificaram, gerando, conseqüentemente, um maior intercâmbio cultural. 
Em virtude dessa situação, o espanhol adquiriu uma importância superior à que tradicio-
nalmente possuía no Brasil, ocupando um espaço maior na esfera do ensino de línguas 
estrangeiras no País, principalmente em razão da sua exigência para atividades profissio-
nais relacionadas ao intercâmbio comercial entre os países do bloco. Essa é a razão pela 
qual sugerimos que a língua espanhola seja a segunda LEM oferecida pelas escolas da 
rede estadual de Ensino Médio.

Objetivos de ensino de LEM

Para estabelecer objetivos para o ensino de LEM na escola, é importante considerar, 
em primeiro lugar, o que pode realmente ser alcançado nas atividades de ensino/aprendi-
zagem em função da carga horária reduzida dedicada à disciplina, e, conseqüentemente, 
da falta de uso contínuo e sistemático do idioma.

Em virtude dessa realidade, acredita-se que, no Ensino Médio, o objetivo de ensino 
de LEM seja o desenvolvimento de competências relacionadas, principalmente, com a 
compreensão de textos orais e escritos, visando ao acesso a diferentes tipos de informa-
ção e à formação do educando como cidadão em uma sociedade em que as fronteiras 
lingüísticas estão cada vez mais tênues. Não descartamos, com isso, o trabalho com habi-
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lidades de produção textual, já que a abordagem metodológica sugerida para o ensino de 
LEM – a Abordagem Comunicativa – permite desenvolver habilidades de diferentes nature-
zas. Entretanto considera-se que o trabalho pedagógico na área, pela escassez de tempo, 
deva-se dirigir prioritariamente para as práticas de compreensão de textos.

7.2 Competências em Língua Estrangeira Moderna

Além do que já foi mencionado em relação aos tipos de competências e habilidades 
a serem desenvolvidas em LEM na escola de Ensino Médio, consideramos importante 
ressaltar que competências e habilidades de análise lingüística devem também ser traba-
lhadas em sala de aula. Isso porque, para realizar tarefas de compreensão de textos, é 
necessário ainda refletir sobre mecanismos de produção de sentidos, já que, as estratégias 
utilizadas pelo autor na elaboração do texto, são pistas para refazer o seu percurso, de 
grande valor para desvendar os significados textuais.

Cabe, ainda, dizer que as competências e habilidades apresentadas no Quadro 3 
foram elaboradas a partir daquelas sugeridas pelos PCNEM, as quais ampliamos para ex-
plicitar as estratégias que o aluno deve desenvolver para tornar-se um usuário competente 
da língua nas práticas de compreensão de textos em língua estrangeira.

Quanto aos conhecimentos, valores e atitudes que aparecem após o Quadro 3, que 
também deverão constituir as competências desenvolvidas, não os colocamos na Matriz 
de Competências e Habilidades de Língua Estrangeira Moderna, em virtude da impossi-
bilidade de fazer uma relação gráfica direta entre eles e as competências e habilidades 
sugeridas. Isso porque, ao demonstrar uma competência comunicativa, a pessoa estará 
mobilizando diferentes conhecimentos e apresentando atitudes e valores diversos, sendo, 
portanto, impossível prever exatamente quais.

Quadro 3 - Matriz de competências e habilidades em Língua Estrangeira Moderna
Conhecimentos em Língua Estrangeira Moderna
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O trabalho pedagógico para o desenvolvimento de competências para a compreensão 
de textos em LEM deverá utilizar, como conhecimentos, as próprias estratégias de leitura, 
além de itens relacionados com a estrutura da língua. Ao lado disso, os textos propostos para 
o trabalho de leitura deverão tratar de assuntos relacionados aos usos do idioma estrangeiro, 
a aspectos da cultura de seus falantes e a assuntos da atualidade, procurando abranger um 
universo de temáticas e gêneros textuais suficientemente amplo para que o aluno não só tenha 
contato com diferentes práticas de compreensão, com vistas a ampliar seu repertório de estra-
tégias de leitura, mas também tenha seus interesses no estudo da LEM satisfeitos, como está 
previsto na abordagem de ensino a ser adotada. Desse modo, sugerimos uma lista de temas a 
serem trabalhados em sala de aula, a saber:
- Língua e cultura.
- Linguagem e comunicação.
- A importância do domínio do idioma estrangeiro para a atuação na sociedade contempo-
rânea.
- O idioma estrangeiro e o acesso a informações.
- A tecnologia fala em inglês.
- Estratégias e procedimentos de leitura.
- Aspectos estruturais da língua: fonológicos, morfológicos, sintáticos e semânticos.
- Aspectos pragmáticos da compreensão de textos: elementos das situações de produção 
e compreensão de textos.

Indicamos, ainda, alguns tipos de textos que poderão ser utilizados nas atividades de 
leitura na escola.
- Textos literários: contos, crônicas, músicas, filmes, etc.
- Textos jornalísticos e de propaganda: notícia, artigos, panfletos, etc.
- Textos técnico-científicos: resenha, artigo, palestras, etc.
- Textos de referência: dicionário, enciclopédia, manual de instrução, rótulos, etc.
- Textos gráficos e figurativos: tabela, gráfico, charge , etc.
- Textos eletrônicos: texto de homepage, correspondência via e-mail, etc.

7.3 Valores e Atitudes

- Reconhecer o papel da linguagem na constituição da identidade cultural.
- Valorizar os saberes adquiridos nos usos da LEM como ferramentas para o exercício da 
cidadania, para o acesso ao mundo do trabalho e para a continuidade de estudos.
- Interessar-se por conhecer produções orais e escritas em língua estrangeira.
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- Interessar-se em compreender os textos orais e escritos produzidos no idioma estrangeiro.
- Valorizar os saberes de outras culturas como forma de compreensão do mundo em que se vive.
- Reconhecer que a aquisição de um idioma estrangeiro aumenta as possibilidades de 
compreensão dos valores e interesses de outras culturas.
- Reconhecer a necessidade de buscar conhecimentos sobre a LEM fora da escola, com 
vistas a ampliar os saberes aí adquiridos.
- Manifestar iniciativa e autonomia para ler diferentes tipos de texto no idioma estrangeiro.
- Reconhecer que a leitura em língua estrangeira possibilita novas aprendizagens e mo-
mentos de lazer.
- Valorizar o conhecimento do idioma estrangeiro como ferramenta que possibilita novas 
formas de comunicação e acesso à informação.
- Manter uma postura ativa diante de leituras desafiadoras, como, entre outras, a do hiper-
texto eletrônico produzido em idioma estrangeiro.
- Demonstrar interesse em participar de eventos em que o idioma estrangeiro é utilizado, 
tais como palestras, exposições, projeções de vídeo, etc.
- Manifestar interesse em freqüentar espaços que disponibilizem materiais escritos em 
língua estrangeira, como bibliotecas, livrarias, bancas de revista, etc.

7.4 Orientações Metodológicas

Nestes Referenciais Curriculares, propomos que o trabalho escolar com a LEM en-
fatize a compreensão de textos orais e escritos. Tal fato decorre, em primeiro lugar, como 
já foi dito, da necessidade de estabelecer objetivos de ensino que possam ser alcançados 
no pouco espaço de tempo dedicado ao idioma estrangeiro na escola de Ensino Médio.

O desenvolvimento de competências para a compreensão de textos como objetivo de ensi-
no de LEM, por outro lado, justifica-se em função dos próprios objetivos de ensino dessa etapa de 
escolarização. Se o que se espera, ao final do Ensino Médio, entre outros resultados, é que o aluno 
demonstre capacidade para a continuidade de estudos, a fim de que possa acompanhar as mudan-
ças que ocorrem em ritmo acelerado na sociedade contemporânea, consideramos razoável que 
ele desenvolva competências e habilidades para acessar informações, o que, nas práticas sociais 
contemporâneas, exige a capacidade de ler e ouvir materiais produzidos em idioma estrangeiro.

Além disso, sabe-se que atividades de compreensão de textos não estão inteiramen-
te isoladas de outras atividades lingüísticas. Ao realizar tarefas de leitura, o aluno estará, 
ao mesmo tempo, trabalhando com processos de produção da escrita, o que poderá impli-
car o desenvolvimento de algumas habilidades para redigir no idioma estrangeiro. Por ou-
tro lado, estratégias de produção oral estarão sendo mobilizadas quando o trabalho peda-
gógico, por exemplo, com música, programas de TV e filmes, estiver sendo desenvolvido. 
A abordagem de ensino que se propõe, a seguir, é suficientemente ampla para expandir as 
competências e habilidades do aluno para usar o idioma estrangeiro.

Dito isso, passaremos às orientações metodológicas para o desenvolvimento das com-
petências propostas. Para isso, considera-se importante, em primeiro lugar, apresentar a dis-
tinção entre abordagem e procedimentos metodológicos, já que essas categorias serão mobi-
lizadas para explicitar o trabalho da sala de aula com a LEM.

Abordagem, é concebida neste documento, como a postura que se assume diante da tarefa 
de ensino/aprendizagem da língua; os procedimentos metodológicos são formas de desenvolver 
o processo de ensino/aprendizagem, baseadas em princípios e no modelo teórico constitutivos da 
abordagem adotada. Dessa forma, a relação entre abordagem e procedimentos metodológicos é 
hierárquica: a abordagem, com seus princípios e teorias, direciona a seleção dos procedimentos 
metodológicos a serem utilizados no ensino/aprendizagem.

Abordagem Comunicativa, procedimentos metodológicos e ensino de Língua Es-
trangeira Moderna

Para trabalhar com práticas de compreensão de textos orais e escritos em LEM, 
sugerimos a aplicação da Abordagem Comunicativa de ensino de línguas, que, segundo 
Almeida Filho (1993, p. 47), 
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[...] é aquela que organiza as experiências de aprender em termos de atividades/
tarefas de real interesse e/ou necessidade do aluno para que ele se capacite a usar a L-
alvo [língua alvo] para realizar ações de verdade na interação com outros falantes-usuários 
dessa língua. O ensino comunicativo é aquele que não toma as formas da língua descritas 
nas gramáticas como o modelo suficiente para organizar experiências de aprender outra L 
[língua] mas sim aquele que toma unidades de ação feitas com linguagem como organiza-
tórias de amostras autênticas de língua-alvo que se vão oferecer ao aluno aprendiz.

Nesse modelo, a prática educativa, antes DIRECIONADA para o ensino centrado no 
ato docente e no resultado do trabalho pedagógico, volta o seu foco de atenção para as 
necessidades e aspirações do aluno e para o processo de aprendizagem. Daí a ênfase 
na comunicação contextualizada, na troca de experiências, na promoção de vivências de 
situações reais de uso da língua, enfim, na realização de tarefas que envolvam os alunos 
em atividades de troca de informações, de negociação de significados e interação.

O diagrama abaixo demonstra os aspectos a serem considerados na elaboração de 
um plano de curso de LEM utilizando a Abordagem Comunicativa:

Fonte: HUTCHINSON, T; WATERS, A.English for specific purpose. Local: CUP 1987, p. 75

Diagrama 1 - Modelo de Abordagem do Plano de Curso Centrado na Aprendizagem 

No diagrama, ficam demonstrados os dois focos de atenção da Abordagem Comu-
nicativa do ensino de LEM: identificado o grupo de trabalho, definida a teoria de apren-
dizagem e o objeto de conhecimento, a direção da prática pedagógica volta-se para os 
aspectos relacionados ao aluno (desejos, necessidades, potencial, atitudes, etc.) e para o 
ato de aprender (habilidades e conhecimentos a serem trabalhados).
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As tarefas de aprendizagem, definidas como tarefas comunicativas, constituem “o 
trabalho de aula que faz com que os alunos compreendam, manipulem, produzam e se 
comuniquem na língua-alvo, centrando sua atenção mais no significado que na forma” 
(NUNAN, 1996, p.10). 

O ensino de LEM baseado em tarefas (task-based) caracteriza-se, segundo Nunan 
(apud BROWN, 1994, p.228), pela(o):

- Ênfase em aprender a se comunicar através da interação na língua-alvo (meta);
- Introdução de textos autênticos na situação de aprendizagem;
- Provisão de oportunidades para os aprendizes focalizarem não somente na língua 

mas também no processo de ensino propriamente dito;
- Um aumento das próprias experiências pessoais do aluno como elementos impor-

tantes da contribuição para a aprendizagem do grupo.
Este último item refere-se à aprendizagem mediante o trabalho em grupo. Sobre 

este, muitos professores pensam que podem perder o controle dos alunos ou que os alu-
nos usam somente a língua portuguesa, e também que simplesmente se reúnem em grupo 
para que poucos façam o trabalho e beneficiem a todos.

Este procedimento metodológico, comumente, atende às diferenças individuais, treina a ca-
pacidade de liderança e desenvolve o senso crítico, a criatividade e a cooperação. Para o ensino de 
línguas estrangeiras, o trabalho em grupo promove, também, a linguagem interativa, favorece um 
clima afetivo, promove autonomia do aprendiz, além de direcionar para a instrução individualizada.

Hutchinson e Waters (1987) criaram um modelo para desenhar as unidades de ensino, 
que integra vários aspectos da aprendizagem, ao mesmo tempo em que permite espaço para 
a criatividade do professor ao elaborar ou adaptar essas unidades. Tal modelo apresenta cinco 
elementos fundamentais, detalhados no diagrama a seguir, e é o que sugerimos como modelo 
norteador para a operacionalização dos procedimentos de ensino/aprendizagem de LEM na 
escola de Ensino Médio, a fim de alcançar os objetivos de ensino propostos.

 Fonte: Hutchinson e Waters (1987)

Diagrama 2 - Modelo Norteador para a Operacionalização dos Procedimentos de En-
sino/Aprendizagem de Língua Estrangeira Moderna

a) STARTER cria um contexto de conhecimento para a compreensão do INPUT (texto), 
ativando a memória do aluno para a leitura do material, aumenta o interesse dos alunos 
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pelo assunto, revela o que o aluno já conhece em termos de língua e conteúdo do texto 
(backgruond knowledge) e promove um contexto significativo para introduzir novo vocabu-
lário e itens gramaticais.

b) INPUT pode ser um texto, um diálogo, um diagrama, um vídeo ou qualquer tipo de dado 
que contenha assunto relevante para as atividades de ensino/aprendizagem, novos itens de 
linguagem, modelos adequados de uso da linguagem, tópico para comunicação, etc. Essa 
fase do estudo representa oportunidade para os alunos usarem suas habilidades de processar 
informações, oportunizando aos alunos o uso de suas habilidades para processar informações 
e para desenvolver seus conhecimentos tanto da língua quanto do assunto apresentado.

c) O CONTENT FOCUS apresenta a língua não como um fim em si mesma, mas como 
maneira de transmitir informações e/ou sentimentos sobre alguma realidade. Conteúdos 
não-lingüísticos, como informações visuais, devem ser explorados aqui para auxiliar a co-
municação significativa em sala de aula.

d) O LANGUAGE FOCUS capacita os alunos para usarem a língua de forma contextualiza-
da, a partir da reflexão e análise das estruturas lingüísticas em funcionamento.

e) O TASK tem como propósito aplicar o que os alunos aprenderam nas etapas preceden-
tes em situações reais de comunicação, tal como a apresentação ao grupo dos resultados 
das tarefas.

Roteiro de trabalho com os textos sugeridos para leitura

Com base no modelo apresentado no Diagrama 2, sugere-se um roteiro de desenvol-
vimento das atividades de compreensão de textos em sala de aula.

Starter: pré–leitura

O texto é introduzido por perguntas, preferencialmente em inglês, a fim de mobilizar 
o conhecimento prévio (background knowledge) do aluno, preparando-o para as atividades 
de compreensão.

Nessa primeira fase, além de perguntas e/ou comentários a respeito do conteúdo 
do texto, o professor deverá orientar o aluno para observar o título, as legendas, as 
marcas tipográficas, as informações não-verbais (ilustrações), que podem facilitar a 
compreensão do texto.

Os textos sugeridos para leitura deverão, predominantemente, conter ilustrações, 
gráficos, tabelas, diagramas, etc., objetivando despertar o interesse do aluno pela ati-
vidade de compreensão em função da facilidade que esse elementos produzem para a 
construção dos significados textuais. 

Durante essa etapa do trabalho, as perguntas e comentários feitos pelo professor 
permitem ao aluno predizer o conteúdo do texto, o que, no decorrer da leitura, poderá ser 
confirmado ou reformulado.

Para esse tipo de exercício, a técnica do brainstorming é ainda indicada para a se-
leção de palavras-chave ou idéias que o aluno poderá encontrar no texto, facilitando o 
entendimento do vocabulário especifico utilizado.

Input: leitura do texto 

O aluno fará uma leitura silenciosa do material, utilizando diversos procedimentos e 
estratégias de leitura, tais como: extrair a idéia global do texto sem ter que se preocupar 
com a tradução de palavra por palavra (skimming); procurar informações específicas no 
texto (scanning); usar o contexto para “adivinhar” (inferir) significados de palavras desco-
nhecidas; inferir o que fica implícito no texto, etc.

Para orientar o aluno na intelecção do texto sem que seja necessário que ele entenda 
palavra por palavra, sugerimos que o professor proponha tarefas como:
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- sublinhar todas as palavras cognatas;

- deduzir o significado das palavras desconhecidas, relacionando-as às já conhecidas;

- reconhecer o tópico frasal que dá indicações sobre o tema desenvolvido no texto;

- selecionar idéias importantes do texto;

- formular frases que sintetizem o conteúdo do texto;

- trabalhar com sufixos e prefixos (afixação) para descobrir os significados de palavras 
desconhecidas;

- procurar sinônimos e antônimos, etc.

Nessa etapa do trabalho, a tradução literal deve ser evitada, pois, com esse procedimento, 
além de o entendimento global do texto ficar comprometido, o exercício tornar-se-á cansa-
tivo, diminuindo o interesse do aluno pela leitura de outros textos.

Language: apresentação da gramática

A gramática será estudada de forma indutiva, contextualizada (retirada do texto de leitura), 
com explicações rápidas e simplificadas de particularidades da língua e/ou de itens gramaticais 
que trazem dificuldades de compreensão para o aluno. Sugerimos a seguinte estratégia para o 
estudo gramatical dirigido pelo professor: a) esclarecer os pontos gramaticais mais complexos que 
se fizerem presentes no texto, salientando-os em múltiplos exemplos; e b) sugerir aos alunos que 
analisem os exemplos dos exercícios para melhor compreensão das estruturas estudadas.

Avaliação

A avaliação deve ser processual, ocorrendo ao longo das tarefas de ensino/aprendi-
zagem. A leitura será avaliada por meio das atividades propostas em sala de aula, quando 
o aluno deverá demonstrar habilidades de compreensão de textos. Será avaliada, princi-
palmente, a utilização de estratégias adequadas de leitura. Quanto á análise das estruturas 
da língua, sua avaliação dar-se-á a partir das tarefas de compreensão dos textos, de modo 
que a gramática possa ser utilizada em função do uso da língua.

O aluno deve participar do processo avaliativo, analisando o próprio desempenho e 
o significado das tarefas de ensino/aprendizagem para o desenvolvimento de sua compe-
tência na compreensão de textos.

É importante ressaltar que as atividades de avaliação devem-se basear em indica-
dores que revelem a capacidade do aluno para usar a língua de forma significativa e não 
apenas em modelos formais de compreensão de textos. Assim, a avaliação estará coeren-
te com abordagem de ensino/aprendizagem proposta.

Recursos didáticos

A fim de desenvolver competências para a compreensão de textos, principal objetivo 
do ensino de LEM proposto neste, professor e aluno devem utilizar materiais escritos e 
orais variados, tais como livros, revistas, jornais, cartazes, filmes, músicas, programas de 
TV, enfim, textos de diferentes naturezas, que deverão ser disponibilizados pela escola. A 
biblioteca escolar deverá ser um lugar privilegiado para a realização de tarefas de leitura.

Além disso, outros recursos de ensino deverão ser utilizados nas atividades de ensino/
aprendizagem do idioma estrangeiro, como retroprojetor, flanelógrafo, vídeo, TV, CD player, 
DVD player, computador, data show etc., todos também disponibilizados pela escola.

Recomendamos a utilização do livro didático em sala de aula, que seja coerente com 
a proposta pedagógica assumida pela escola; ou, ainda, o professor deve elaborar seu 
próprio material didático, contando, para isso, com a ajuda da escola tanto em termos de 
recursos gráficos quanto de multiplicação do material para os alunos.

É importante ressaltar, ainda, a necessidade do desenvolvimento de um projeto de 
formação continuada para o professor, com vistas a uma melhor qualificação e desempe-
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nho de suas tarefas no processo ensino/aprendizagem. A abordagem metodológica suge-
rida neste documento exige que o professor esteja preparado para utilizá-la.

A prática de ensino/aprendizagem de LEM sugerida não representa uma “receita” 
para desenvolver competências de leitura do aluno. É um caminho. Cabe ao professor 
analisá-lo, expandi-lo ou modificá-lo para realizar suas atividades pedagógicas.

8 Referencial Curricular de Língua Estrangeira Moderna - ESPANHOL

8.1 Considerações Preliminares

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases Educação Nacional – Lei nº 9.394, de 
20/12/96, que garante a obrigatoriedade de, pelo menos, uma língua estrangeira (LE) já no 
ensino fundamental, ampliou-se o leque de discussões referentes ao ensino-aprendizagem 
de línguas estrangeiras modernas.

Nesse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais abordam que “as línguas estran-
geiras modernas recuperam, de alguma forma, a importância que durante muito tempo lhes foi 
negada” (BRASIL, 1998, p.24). Isso porque, antes da revisão da Lei, as línguas estrangeiras 
modernas (LEM) eram acrescidas ao currículo regular como atividades extras, dissociadas de 
valores sócio-culturais, além da carência docente, da inviabilidade na aquisição de material e 
da rara identificação do aluno de nível médio com o ensino de LEM na escola. 

A LDB, então, rearticula o ensino de LE ao processo educacional, equiparando-a a outras 
disciplinas no contexto escolar. A Lei aponta, ainda, que as escolas devem oferecer, opcional-
mente, uma segunda língua estrangeira, sem, contudo, especificar que línguas seriam essas, 
conforme expresso no Art. 36 da LDB ao afirmar que “será incluída uma língua estrangeira 
moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em 
caráter optativo, dentro das possibilidades da instituição.” (BRASIL,1996)

A partir daí, a aprendizagem de LE passa a ser uma ferramenta crucial, no mundo 
contemporâneo, tanto na esfera do trabalho quanto ao acesso aos múltiplos significados 
que surgem com mundo globalizado. Dessa forma, passa a ser instrumento essencial ao 
cotidiano para colaborar na eliminação dos processos de exclusão (trabalho, informação e 
tecnologia, etc.) a que muito estão submetidos. 

Com o Tratado do Mercosul, a necessidade de estabelecer a segunda língua não apontada 
pela LDB fica cada vez mais evidente. Sendo o Brasil o único país da América do Sul a falar o por-
tuguês, é fundamental o conhecimento do idioma espanhol como veículo facilitador nas relações 
econômicas, sociais e culturais dos países-membros. Diante dessa importância, a qual o Brasil não 
poderia ignorar por razões já mencionadas, a aprovação da Lei nº 11.161 (5/08/2005) proporciona a 
todos o estreitamento do contato com a língua-irmã rumo às mudanças da concepção de igualdade 
e, conseqüentemente, um maior respeito social e domínio lingüístico.

Pressupostos Teóricos

Reflexionar acerca do ensino da língua estrangeira, inevitavelmente, perpassa por 
questionamentos essenciais no que concerne à concepção de língua, linguagem, usos da 
língua e, a partir desses, a constituição do sujeito, de sua cultura e ideologias.

Tais respostas serão possíveis quando da exploração de teorias que dialogam inti-
mamente entre si, com vistas a demonstrar a real concepção teórica subjacente ao ensino 
e à aprendizagem da Língua Estrangeira Moderna – Espanhol. Para tanto, tomaremos, 
como fio condutor de nossas considerações, a origem social da linguagem e do pensa-
mento de Vygotsky (1989a) ao considerar o desenvolvimento cognitivo como um processo 
determinado pela cultura na qual o sujeito está inserido. 

Segundo esse autor, “as funções cognitivas e comunicativas da linguagem tornam-
se, então, a base de uma forma nova e superior de atividade nas crianças, distinguindo-as 
dos animais” (VYGOTSKY apud BAQUERO, 1998, p.34). O autor defende, ainda, que 
as funções psicológicas tipicamente humanas subdividem-se em elementares e superio-
res, sendo as elementares resultantes dos estímulos provocados pelo meio externo, con-
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trolados por um processo biológico; e as superiores caracterizadas pelos resultados das 
funções elementares. Nota-se que ambas se entrelaçam formando um complexo sistema 
responsável pelas atividades dos indivíduos. Como bem sinaliza ainda Vygotsky (1991, p. 
54), “o uso de signos conduz, nos seres humanos, uma estrutura específica de compor-
tamento que se destaca do desenvolvimento biológico e cria novas formas de processo 
psicológicos enraizados na cultura”. Ainda no tocante à origem social da linguagem e do 
pensamento, o autor considera o desenvolvimento cognitivo como um processo determi-
nado pela cultura na qual o sujeito está inserido. Para ele, é por meio da linguagem que os 
indivíduos interagem, internalizando papéis sociais e conhecimentos que possibilitam seu 
desenvolvimento psicológico.

Piaget (1993), por sua vez, afirma que o homem é um ser ativo que possui a capa-
cidade de estabelecer relações de troca com o meio-objeto (físico, homem, saber), dentro 
de um processo de relações real e significativo. Para tanto, faz-se necessária a inclusão 
de atividades organizadas dentro de uma visão de interação estabelecida entre sujeito 
e conteúdo a ser aprendido, exigindo-se um vínculo entre aprendizagem e nível de de-
senvolvimento já alcançado pelo indivíduo. Trata-se da capacidade de saber interagir e 
interpretar as informações extraídas do contexto, organizando suas idéias de acordo com 
as relações com o meio e com o outro, estabelecendo metas coerentes para o alcance de 
suas conquistas, adquirindo, assim, novos conhecimentos indispensáveis à sua formação 
como cidadão. 

É importante, que se compreenda que a teoria piagetiana apresenta o processo de 
interação diferentemente de Vygotsky, uma vez que o primeiro defende o meio físico e 
adaptação e o segundo, meio social e transformação. Na realidade, os conhecimentos 
psicológicos defendidos por esses teóricos se completam, dando sentido às questões de 
desenvolvimento da aprendizagem no campo da aquisição dos conhecimentos.

Embora fundamental aos estudos da linguagem, as perspectivas vygotskyana e pia-
getiana dão maior ênfase ao desenvolvimento mental, à aquisição e ao desenvolvimento 
da linguagem, o que por si só, não garante sustentação ao ensino e à aprendizagem de 
línguas. Nesse sentido, entende-se ser de suma importância lançar mão dos pressupostos 
teóricos da lingüística contemporânea a fim de promover reflexões sobre o uso da língua, 
bem como quanto ao ensino de língua estrangeira.

Seguindo essa linha e, visando ampliar a ótica estruturalista, surge Mikhail Bakhtin 
como um dos maiores pensadores do século XX, teórico fundamental da língua que se 
propôs a defender o caráter dialógico da linguagem. Defesa essa que consiste na aprecia-
ção da linguagem enquanto atividade, “para as relações entre a língua e seus usuários e, 
portanto, para a ação que se realiza na e pela linguagem” (KOCH, 2003, p. 9).

Suas idéias abordavam a heterogeneidade da fala, ou seja, as complexas e diversi-
ficadas manifestações lingüísticas em situações sociais concretas, exatamente o que não 
fez Saussure e os estruturalistas que privilegiavam a língua o sistema abstrato da língua. 
Bakhtin, por seu turno, concebe a linguagem não apenas em abstrato, mas como criação 
coletiva, parte integrante de um diálogo entre o “eu” e o “outro”. Constrói suas críticas à 
Lingüística Estrutural, por negar o discurso social e reduzir a linguagem a um mero códi-
go e, a partir daí, lança o olhar para a construção de uma nova lingüística voltada para a 
enunciação.

Bakhtin coloca, primeiramente, o que considera ser a natureza real dos fatos da 
língua. Esta é para ele, como para Saussure, um fato social, alicerçada nas necessidades 
comunicativas. Mas, contrário à herança saussuriana, que rejeita as manifestações indi-
viduais, o teórico russo valoriza justamente a fala, a enunciação, afirmando sua natureza 
não individual, sempre ligada às condições de comunicação e estas nunca dissociadas 
das estruturas sociais. O autor defende, ainda, que a essência da língua é sua história e 
igualmente históricos são os sujeitos sociais que, ao lançarem mão da atividade oral, pro-
movem, assim, a renovação, a evolução da língua.

A lógica da língua não é absolutamente a da repetição e formas identifica-
das a uma norma, mas sim a renovação constante a individualização das 
formas em enunciações estilisticamente únicas e não reiteráveis. A reali-
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dade da língua constitui também sua evolução. (BAKHTIN, 2002, p. 32).

Para Bakhtin, a linguagem, vista dessa forma, é inseparável da questão do poder; 
para ele, cada signo, mais do que um mero reflexo, ou substituto da realidade, é, mate-
rialmente, constituído no sentido de ser produzido dialogicamente no contexto de todos 
os outros signos sociais. É, pois, a interação verbal, categoria básica de concepção da 
linguagem bakhtiniana, cuja enunciação nasce do diálogo que faz parte de um processo 
dinâmico. A esse fenômeno Bakhtin chamou dialogismo. 

Partindo da concepção aqui defendida, que estabelece a linguagem como articulado-
ra da consciência e organizadora do pensamento, entende-se que o sujeito se constrói na 
medida em que amplia suas relações sociais em situações significativas. Tal fato é decisivo 
quando do aprendizado de LE, na medida em que o confronto/estranhamento com a língua 
do outro conduz o aluno a uma postura inquiridora e, assim, buscando compreender e 
ressignificar a sua. A aprendizagem de uma língua estrangeira deve garantir ao aluno seu 
engajamento discursivo, uma vez que a comunicação pressupõe envolvimento pessoal, 
quando os indivíduos interagem numa relação psicossocial. O aluno poderá identificar a di-
ferença de costumes entre os povos, adquirindo uma consciência crítica sobre sua própria 
cultura e, portanto, valorizando-a.

Sendo assim, a abordagem contemporânea aponta e confirma a necessidade do 
ensino das línguas estrangeiras para a formação plena do cidadão que deverá interagir, 
com autonomia, criando possibilidades para atuar em seu meio, transformando-o dentro de 
um processo, interativo e sociocultural. Como reforça UCHOA (2005, p.1), “sabemos que a 
humanidade é herdeira de toda a evolução filogenética (espécie) e cultural e seu progresso 
dar-se-á em função de características do meio social em que vive”.

Assim, tendo em vista que o estudo de língua estrangeira desenvolve os aspectos 
psicológicos, sociais e culturais da personalidade do indivíduo, contribuindo para a sua for-
mação educacional, conclui-se que uma abordagem para o ensino de línguas estrangeiras 
deverá centrar-se no que ensinar, para que e por que comunicar-se por meio da língua 
estrangeira.

O Ensino de Língua Estrangeira no contexto nacional

O objetivo do ensino de LE, até meados dos anos 90, não permitia o acesso à infor-
mação e a apropriação de uma segunda língua não garantia ao educando a detenção dos 
bens culturais aí embutidos. A preocupação que perdurava nascia da assimilação dos as-
pectos gramaticais necessários. Após a LDB de 20/12/2006, o ensino, pelo menos, uma LE 
passou a se constituir um componente curricular obrigatório desde a quinta série do Ensino 
Fundamental, assegurando a formação necessária ao exercício da cidadania.

A partir daí, o sistema educacional brasileiro volta-se para as orientações dos Parâ-
metros Curriculares Nacionais (PCNs), documento que se concretiza nas propostas edu-
cacionais dos estados e municípios. Nesse contexto abrangente, os educadores de todo 
país, inclusive os de LE, são orientados a acompanhar processo de construção do co-
nhecimento dos seus alunos, promover o desenvolvimento de competências e aprimorar 
habilidades respeitando suas singularidades e conflitos. 

No tocante ao ensino de LE, os PCNs (1998) reiteram a importância da comunica-
ção individual e grupal, da compreensão de valores, crenças e atitudes de outras culturas, 
da valorização de conceitos e dos procedimentos de sua própria sociedade. De acordo 
com esse documento, a condução do ensino de línguas estrangeiras deve perpassar pela 
comunicação interativa, estabelecendo privilégios aos aspectos cognitivos da aquisição, 
como as trocas de informações, as formulações de juízos, a identificação de coisas, obje-
tos, situações, a atribuição de significados, a expressão de sentimentos, a intencionalidade 
comunicativa e o conhecimento prévio. Esse caminho pode ser trilhado, tão logo o aluno 
esteja exposto aos múltiplos usos lingüísticos, no âmbito normativo ou não, para que as 
estruturas específicas da língua sejam incorporadas por associações de semelhança ou 
antagonismo, novos vocábulos e conhecimentos pré-existentes. (FARACO, 2002, p. 120). 

Promover o ensino das LEM, sob esse prisma, faz pensar sobre dois tópicos fun-
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damentais: que a aprendizagem acontece através da prática de ações complexas, com 
autonomia, segurança e através da reflexão e da compreensão das questões sociais, do 
pensar sobre elas, de sua análise e da proposição de alternativas. Além disso, a LE adquire 
um caráter mais funcional, ao aprimorar o conhecimento da gramática e do vocabulário – 
desenvolvendo a habilidade de expressão oral e escrita – estimulando a capacidade de 
ser um bom ouvinte em LE e ao aperfeiçoar a produção e a compreensão de novas idéias, 
inclusive através da utilização de tecnologias da informação.

É mister ressaltar que a língua inglesa tem ocupado posição de destaque, durante 
anos, nas escolas brasileiras. Fato que promoveu o enfraquecimento e o desinteresse pela 
aprendizagem de outras línguas, gerando uma carência de profissionais com formação em 
outros idiomas, fortalecendo, assim, cada vez mais a predominância do ensino dessa dis-
ciplina, embora haja expressiva necessidade de ampliarem-se as oportunidades de ensino 
e uso de outras línguas estrangeiras, em especial, da língua espanhola.

Acrescenta-se, ainda, a importância da língua espanhola para o povo brasileiro, con-
siderando-se o Mercosul, cujos países-membros são Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e 
Venezuela. Sobre tal acordo, pesam as questões de ordem econômicas, culturais, políticas 
e sociais, em que, com exceção do Brasil, os demais países têm como idioma oficial o es-
panhol, estreitando e fortalecendo, cada vez mais às relações entre essas nações. A esse 
respeito, são significativas as palavras do senador José Fogaça em um informe de 1998:

É útil lembrar que o processo de globalização da economia, que carac-
teriza o mundo contemporâneo, está exigindo dos países a adoção de 
medidas que favoreçam sua inserção, de forma positiva, no contexto in-
ternacional. Na América Latina, o Acordo de Constituição de um Mercado 
Comum do Sul – Mercosul- marca um começo que anima a integração dos 
países, com o objetivo de conjugar os esforços e de conquistar um espaço 
promissor no novo cenário econômico internacional. O êxito do Merco-
sul, não obstante, requer um esforço progressivo para tornar possível um 
maior entendimento entre os países membros. Neste sentido, o domínio 
de um idioma comum é de fundamental importância. (CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y CIENCIA, 1998).

Assim, a língua espanhola, como opção de segunda língua estrangeira no território 
nacional, torna-se um componente obrigatório nos currículos plenos de nossas escolas. O 
ensino dessa língua encontra-se respaldado pela LDB em vigência, que deixa uma ampla 
liberdade aos sistemas educativos brasileiros, quando de sua implantação, reconhecendo 
que essa língua promoverá uma larga visão de mundo aos estudantes. 

Trata-se ainda, da segunda língua mundial, depois do inglês, como veículo de comunicação 
internacional, especialmente no comércio, e a terceira língua internacional de política, diplomacia, 
economia e cultura, depois do inglês e do francês. Sendo assim, é importante que o aluno se apro-
prie da riqueza cultural da língua espanhola, sobre as diferentes nuances lingüísticas, culturais e 
sociais que são compartilhadas por indivíduos pertencentes a diferentes nacionalidades e culturas.  
A compreensão de uma visão ampla sobre os países hispânicos torna o conteúdo cultural um com-
ponente a mais na aprendizagem da LE como fonte de enriquecimento educativo e pessoal.
 
O ensino de Língua Espanhola na Rede Pública no estado do Maranhão

O estudo de uma língua estrangeira proporciona ao aluno o acesso a outra cultu-
ra, a uma nova realidade social, regida por normas que, provavelmente, serão diferen-
tes daquelas do grupo social que ele faz parte.  Com isso, aprender uma nova língua 
não é somente conseguir o domínio funcional de um novo código lingüístico, mas ser 
capaz de interpretar e relacionar-se com uma realidade sócio-cultural diferente.  Assim, 
cabe salientar que ao facilitar a compreensão de aspectos culturais da língua-alvo, o 
aluno terá condições de realizar atividades que o levarão a refletir sobre as semelhan-
ças e as diferenças da sua realidade e a do contexto da LE.

Com isso, o Ensino Médio, além de ser o nível de aprendizagem no qual o educando 
consolida e aprofunda os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, possibilita 
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também o desenvolvimento das capacidades, habilidades, atitudes e valores necessários 
para a formação do pensamento crítico-reflexivo. Para tanto, torna-se indispensável que o 
professor ponha em prática os mecanismos pedagógicos adequados para a concretização 
do aprendizado em todos os componentes curriculares, especialmente, quanto ao desen-
volvimento da linguagem, considerando-se que “a linguagem permeia o conhecimento e as 
formas de conhecer, o pensamento e as formas de pensar, a comunicação e os modos de 
comunicar, ação e os modos de agir.” (BRASIL, 1998).

A despeito do ensino de língua estrangeira, é importante ressaltar a experiência ad-
quirida em algumas escolas públicas do Estado do Maranhão, nos últimos cinco anos, com 
a inclusão do ensino da língua espanhola no currículo do ensino médio. Como exemplo, 
cita-se o município de Caxias, no qual a língua espanhola, aprovada pelo Conselho Esta-
dual de Educação (CEE) faz parte da Estrutura Curricular desde 2002, sendo ministrada 
em treze escolas, com carga horária em torno de 40 horas anuais, conforme apresentação 
da estrutura curricular desse município. Por outro lado, constatou-se, através de pesquisas 
realizadas na região metropolitana de São Luís, que o ensino-aprendizagem desse idioma 
vem se desenvolvendo com significativa aceitação por parte dos educandos e com resul-
tados satisfatórios nos colégios - Centro Integrado Rio Anil - CINTRA e Liceu Maranhense, 
ambos do ensino médio.

Enfatiza-se, ainda, como experiência do ensino da língua espanhola, no estado do 
Maranhão, o projeto social “Dom Quixote”, elaborado e monitorado pela coordenação de 
Letras e pelo departamento administrativo da Universidade Federal do Maranhão - UFMA. 
Esse projeto visa a atender alunos carentes da periferia de São Luís com uma programa-
ção que inclui aulas de língua espanhola, desde o ano de 2002, com boa aceitação por 
parte de professores e alunos.

Nessa ótica, acredita-se que as escolas de ensino médio, da rede pública do estado 
do Maranhão, se encontram em condições para acolher, no seu currículo, o ensino-apren-
dizagem da língua espanhola, conforme as novas exigências do sistema educativo nacio-
nal, que possibilitará a ampliação do universo cultural dos educandos e a construção dos 
conhecimentos desse idioma de forma mais enriquecedora, interrelacionando essa prática 
com as demais disciplinas curriculares, com vistas a assegurar que os alunos logrem êxito 
no mundo das relações sociais, elevando, também, sua auto- estima e superando os con-
flitos psicológicos que tanto afetam as classes mais populares. 

Objetivos de ensino de LEM 

A língua estrangeira deve ser compreendida como prática social e não apenas como 
objeto de comunicação. Nesse sentido, faz-se necessária uma reflexão sobre a finalidade 
do ensino de línguas e da representatividade de seu papel no processo ensino-aprendiza-
gem, de forma a traçar o caminho correto para a construção da identidade do educando. 
Tem-se, desse modo, razões mais significativas para o aprendizado da Língua Estrangeira 
Moderna - Espanhol que não apenas considerá-la a melhor alternativa para os vestibula-
res, a língua da globalização, dos negócios e da cultura sul-americana. 

Compreende-se que o objetivo do ensino-aprendizagem da língua espanhola deverá 
propor o desenvolvimento da competência comunicativa, que envolve a prática de leitura, 
a compreensão e produção de textos orais e escritos, ampliando os conhecimentos cogni-
tivos e científicos do educando, numa perspectiva interdisciplinar, como determina a LDB 
e bem orientam os PCNs. Será garantida ao aluno a aquisição das competências e habi-
lidades que lhes permitirão enfrentar os diversos desafios da sociedade, dentro e fora do 
contexto escolar. Estabelecem-se, então, os seguintes objetivos:

• reconhecer a linguagem como instrumento de aprendizagem, comunicação, represen-
tação, interação, compreensão, análise e reflexão da realidade e do desenvolvimento do 
pensamento crítico e criativo;

• dominar os componentes lingüísticos: fonéticos, fonológicos, sintáticos, lexicais, semân-
ticos e morfológicos da língua espanhola, por meio da integração com a língua materna, 
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analisando as relações entre os dois idiomas;

• utilizar corretamente a competência comunicativa na aquisição e aplicação dos conhe-
cimentos e habilidades, requeridas para o acesso ao mercado de trabalho e à educação 
superior, com autonomia e iniciativa próprias;

• aplicar os conhecimentos e as habilidades requeridas pelas novas tecnologias da comu-
nicação, visando a desenvolver a produção intelectual, de acordo com as necessidades e 
exigências da dinâmica social;

• desenvolver o comportamento leitor, a fim de incorporar habilidades de leitura que faci-
litem novas aquisições de saberes e que possibilitem o intercâmbio de informações com 
outras culturas;

• compreender a necessidade da interpretação dos discursos (orais e escritos), de forma 
a garantir maior domínio das terminologias textuais e suas particularidades, inerentes ao 
desenvolvimento da aprendizagem da língua espanhola;

• utilizar a expressão oral e escrita na troca de idéias, experiências e sentimentos, adotan-
do atitudes e valores respeitosos diante dos outros, atentando para as regras próprias do 
processo comunicativo;

• promover a intertextualização no desenvolvimento das quatro habilidades lingüísticas: ler, 
escrever, ouvir e falar.

8.2 Competências em Língua Estrangeira Moderna

A atual conjuntura nacional e a mundial, em uma perspectiva globalizada, teve refle-
xo direto na nova estruturação do Ensino Médio, apresentada na Lei de Diretrizes e Bases 
nº. 9.394/96, segundo a qual, foram elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais do 
MEC para o Ensino Médio (1998) em que se prevê o desenvolvimento da aprendizagem 
por meio de competências.

Esse referencial curricular reitera essa orientação tendo por base a definição desse 
termo apresentada por Perrenoud (2000, p.15) como sendo “a capacidade de mobilizar 
diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situações”.

Considerando que há inúmeras possibilidades acerca da definição de competência 
entre os estudiosos que a buscaram formular na área da lingüística, faz-se necessário 
esclarecer que a presente proposta orienta-se pela conceituação de Hymes (1979), o pri-
meiro a incorporar a dimensão social ao conceito de competência. Segundo ele, não é 
suficiente que o indivíduo conheça, domine e empregue o léxico da língua, respeitando 
preceitos gramaticais na elaboração de seu discurso para ser competente em termos co-
municativos. Isso se dará por meio da capacidade de adequação do discurso, ou seja, pos-
suir a “capacidade para usar”, a que nomeou de competência comunicativa, Hymes (1978). 
Nessa perspectiva, a comunicação pressupõe uma necessidade, sentido ou motivação 
que estimule alguém a interagir e que esse indivíduo saiba como comunicar sua intenção 
a seu interlocutor. 

Essa teorização recebeu ampliações de vários autores, entretanto, por motivo de 
concisão e objetividade, neste documento, destacam-se os estudos dos autores Canale e 
Swain (1980) que apresentaram quatro tipos distintos de competência as quais o indivíduo 
precisa, necessariamente, dominar para atingir a competência comunicativa: gramatical, 
sociolingüística, discursiva e estratégica. 

Conforme gráfico posterior, atendendo a demanda desta proposta curricular, acres-
centou-se a competência sócio-cultural à teoria desses autores com o intuito de enfatizar 
a fundamental importância desse aspecto no ensino da língua espanhola, em consonância 
com o que apresentam os PCNs- Ensino Médio:

É preciso pensar-se o ensino e a aprendizagem das Línguas Estrangeiras 
Modernas no Ensino Médio em termos de competências abrangentes e não 
estáticas, uma vez que uma língua é o veículo de comunicação de um povo 
por excelência e é através de sua forma de expressar-se que esse povo 
transmite sua cultura, suas tradições, seus conhecimentos. A visão de mundo 
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de cada povo altera-se em função de vários fatores e, conseqüentemente, 
a língua também sofre alterações para poder expressar as novas formas de 
encarar a realidade. (BRASIL, 1998)

Gráfico 1: Competências Comunicativas

Nesse paradigma, o professor deverá repensar suas ações e transformar-se de mero 
transmissor de conhecimentos ou orientador de estudos de gramática normativa a parceiro 
incumbido de criar situações significativas para os alunos, por gerarem novas oportunida-
des de construção de seus próprios saberes. Com isso, fica clara a necessidade de se bus-
car a integração geral entre os objetos em construção (saberes), exigindo-se, na atividade 
docente, uma ampla bagagem de informações, associadas aos fatores de criatividade e 
dinâmica. 

Assim, tornar-se competente em língua espanhola significa lançar mão do conjunto 
de saberes que se originam do estudo dessa língua, enquanto saber organizado e da cul-
tura dos povos que a possuem como língua nativa, enquanto expressão de sua identidade, 
significando, também, saber usar e projetar estratégias e recursos lingüísticos disponíveis 
nas diferentes situações de comunicação, como bem sinalizam os objetivos apontados 
neste documento e com os quais o processo de ensino-aprendizagem deve manter estreita 
relação.

Para tanto, propõe-se que os estudantes do nível médio da rede pública estadual, 
desenvolvam, em geral, de acordo com os diferentes tipos de textos, as seguintes compe-
tências e habilidades11 em língua espanhola organizadas na forma de matriz12 no esquema 
a seguir:

11 “As habilidades decorrem das competências adquiridas e referem-se ao plano imediato do “saber fazer”. Por meio das ações e operações, 
as habilidades aperfeiçoam-se, possibilitando nova reorganização das competências.” (http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_
content&task=view&id=25&Itemid=55)
12 Organizada pelas autoras com intuito de servir como um arcabouço de dados a serem utilizados pelos professores na elaboração de suas 
atividades docentes.



R
E

F
E

R
Ê

N
C

I
A

I
S

 
C

U
R

R
I

C
U

L
A

R
E

S

78



Á
R

E
A

 D
E

 L
IN

G
U

A
G

E
N

S
, 

C
Ó

D
IG

O
S

 E
 S

U
A

S
 T

E
C

N
O

L
O

G
IA

S
 -

 E
S

PA
N

H
O

L

79

Torna-se esclarecedor que se retome o posicionamento presente nas Orientações Curricu-
lares para o Ensino Médio - Linguagens, códigos e suas tecnologias / Secretaria de Edu-
cação Básica. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 
(pp.151-152), segundo as quais:

Os componentes curriculares considerados “tradicionais” devem servir para 
que o estudante se aproprie de outras maneiras de expressar uma realidade 
diferente da sua, [...] também, das peculiaridades lingüísticas e socioculturais 
do outro. Assim, será necessário considerar, entre os conteúdos a serem in-
cluídos no ensino médio [...] o desenvolvimento da(s) competência [s] (inter) 
pluricultural [...], comunicativa [...], compreensão oral [...],  produção oral [...] 
e compreensão leitora (...).

Embora os conteúdos mencionados se refiram a competências e habilidades, 
não devem ser vistos nem abordados em qualquer curso de maneira isolada, [...] 
eles se conjugam, se articulam e se complementam. A partir do momento em que 
o estudante desenvolve tais competências e habilidades de forma integrada, de-
senvolve-se também sua consciência intercultural. Dessa forma, um amplo tema 
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gerador pode levar a reflexões de ordem bastante variada: lingüística, sociocul-
tural, sócio-econômica, política, discursiva etc. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, 2006, p. 151-152).

8.3 CONHECIMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – ESPANHOL

A classificação dos blocos de conhecimentos em língua estrangeira moderna re-
quer novos paradigmas de ensino, ou seja, uma abordagem construtivista e intera-
cionista, voltada a promover a inclusão do educando no contexto social, seguindo as 
orientações dos Referenciais Curriculares do Ensino Médio e dos Parâmetros Curricu-
lares Nacionais - PCNs, que defendem o ensino da língua estrangeira, neste caso o 
Espanhol, a partir da interpretação da realidade dos estudantes, objetivando o alcance 
de novos conhecimentos, numa perspectiva interdisciplinar/contextualizada.

Nessa nova concepção de ensino, deve-se utilizar a interdisciplinaridade como 
uma tentativa de superar os entraves apresentados pelo paradigma da fragmentação 
disciplinar, relacionando as disciplinas em atividades, projetos, estudo e pesquisa.

Com isso, acredita-se que os protagonistas do processo ensino-aprendizagem 
(estudantes do ensino médio), ampliarão seus conhecimentos, enriquecerão suas rela-
ções com o objeto, atuando e interagindo nas diferentes escalas da sociedade, a partir 
da apropriação dos novos saberes.

É importante ressaltar que a interdisciplinaridade e a contextualização são prin-
cípios pedagógicos de grande relevância para o ensino, visto que retiram o aluno da 
condição de expectador passivo, tornando-o sujeito ativo da sua própria aprendizagem, 
desenvolvendo nela a capacidade para enfrentar quaisquer desafios da sociedade con-
temporânea, inegavelmente de caráter competitivo e excludente.

Nesse sentido, destaca a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 
nº 9394/96 em seu art.27, inciso I, o procedimento curricular da educação básica deve 
observar “a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres 
dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática”. Nessa mesma linha 
de pensamento, Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs enfatizam que: “para 
estar em consonância com as demandas da sociedade, é necessário que a escola trate 
de questões que interfiram na vida dos alunos e com as quais se vêem confrontados no 
seu dia-a-dia” (BRASIL, 1998).

Os pontos que correspondem à parte diversificada do currículo surgem para pro-
mover um trabalho elaborado a partir de diferentes temas, dentre os quais se desta-
cam: esporte e lazer, cultura, língua e linguagens, educação e informação, política e 
cidadania, economia, além de temas sociais: habitação, saúde, segurança, etc., como 
bem sinaliza o Mapa Conceitual nº 2. Esses assuntos colocam os jovens frente à frente 
com os problemas do cotidiano, fortalecendo a compreensão desses saberes, tanto do 
ponto de vista do outro quanto do mundo, os quais devem ser conhecidos e discutidos, 
para que possam ser assimilados na íntegra. Por essa razão, faz-se necessária a inclu-
são e integração desses conhecimentos na base curricular do Ensino Médio, visando a 
uma educação de qualidade, capaz de superar os entraves apresentados, e, com isso, 
proporcionar o ingresso do educando ao ensino superior e ao mercado de trabalho. 

Para tanto, propõem-se quatro blocos de conhecimentos, organizados segundo 
os gráficos conceituais de nº 2, 3, 4, 5 e 6, os quais representam uma inovada resolução nas 
pratica  educacionais.
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Gráfico 2: Conhecimentos de Mundo

Gráfico 3: Conhecimentos Sistêmicos
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Gráfico 2: Conhecimentos de Mundo

Os conhecimentos de mundo se organizam em blocos de informações, 
que ao longo do processo de aprendizagem consolidam-se em saberes. 
Esses saberes são mediados pela linguagem, veículo facilitador e 
integrador da organização do pensamento, e por meio dela todas as 
disciplinas integram-se formando uma sabedoria ampla tão necessária 
para quem sai da escola para a vida. 
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Gráfico 4: Conhecimentos Textuais 
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São gêneros característicos das diferentes 
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(orais e escritos). Teoricamente não são produzidos 
dissociados, mas integram-se gradativamente 
durante o processo de produção. 
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CONHECIMENTOS SISTÊMICOS

Englobam os níveis de organização lingüística e 
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escritos.
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Gráfico 4: Conhecimentos Textuais

Gráfico 5: Conhecimentos Atitudinais

5 METODOLOGIA

Gráfico 6: Metodologia
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Os aspectos que envolvem o processo de ensino-aprendizagem nesta proposta exigem, 
para seu eficaz desempenho, uma metodologia em correspondência com os objetivos defini-
dos. De acordo com o esquema gráfico acima, observa-se que a metodologia sugerida prio-
riza os aspectos críticos, criativos e reflexivos que deverão ser alcançados através da leitura, 
análise, interpretação, reflexão, compreensão e produção de textos orais e escritos. Para tan-
to, propõem-se procedimentos metodológicos no enfoque sócio construtivista, promovendo a 
contextualização dos conteúdos de forma interdisciplinar, num diálogo com os conhecimentos 
de mundo (saúde, sexualidade, meio-ambiente, etc.).  Dessa maneira, reduz-se o grau de 
dificuldade dos alunos e facilita-se a apropriação dos conhecimentos por meio da interrelação 
sociocultural tão necessária a quem se dispõe a apreender uma segunda língua.

8.4 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Leitura e compreensão escrita

A leitura representa o eixo central do processo ensino-aprendizagem e, portanto, 
devem ser incentivadas práticas de leitura de diferentes tipos de texto, no âmbito de todas 
as disciplinas. Convém afirmar que o trabalho com a leitura, compreensão e a produção 
escrita em língua materna deve ter como meta primordial o desenvolvimento no aluno de 
habilidades que façam com que ele tenha capacidade de usar um número sempre maior 
de recursos da língua para produzir efeitos de sentido de forma adequada a cada situação 
específica de interação humana.

Nesse sentido, é necessário que o educando desenvolva o comportamento leitor 
através do domínio das diferentes técnicas de leitura, definidas e caracterizadas funda-
mentalmente a partir da compreensão e interpretação geral de diferentes tipologias textu-
ais, e dos gêneros textuais mais simples aos mais complexos. Ler significa penetrar nas 
entrelinhas da realidade, captando e assimilando que os símbolos da escrita reproduzem 
os sons da fala, e, antes de tudo, compreender e interpretar o texto em sua totalidade, 
analisando, pensando, posicionando-se, trocando opiniões, dialogando sempre com a rea-
lidade em foco, convertendo-se num leitor competente.

Para atingir os objetivos de leitura e compreensão escrita, propõe-se que o professor 
planeje suas atividades pedagógicas a partir das seguintes estratégias: 

Pré-leitura
1.Determinar os objetivos da leitura.

2. Selecionar textos autênticos (de jornais, revistas, livros, etc.) que estejam de acordo com 
os objetivos e as necessidades dos alunos.

3.Classificar e utilizar textos que ofereçam aos alunos os elementos de suportes suficien-
tes para ampliação de significados, ajudando-os a desenvolverem suas capacidades ana-
lítica, interpretativa e reflexiva.

4.Ativar os conhecimentos prévios que o aluno possui, incentivando os questionamentos 
textuais, visando a introduzir gradativamente as inferências necessárias para o alcance 
dos objetivos traçados.

5.Ensinar a estabelecer previsões e elaborar hipóteses, explorando títulos e subtítulos, 
observando ilustrações, desenhos, gráficos, etc.

6.Levar o aluno a reconhecer os aspectos da organização textual, buscar itens lexicais, etc.

7.Oferecer ao aluno o caminho mais curto para o alcance dos objetivos no processo da leitura.

Leitura e compreensão

1.Incentivar a re-leitura das partes do texto que possam parecer confusas.

2.Orientar o aluno a resumir durante o processo da leitura.
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3.Utilizar todos os recursos disponíveis que possam favorecer o desenvolvimento do com-
portamento leitor dos diferentes tipos de textos.

4.Auxiliar o aluno na compreensão dos diferentes tipos de textos, observando as regras de 
coerência e coesão exigidas no sistema.

5.Favorecer a análise crítica das diferentes mensagens que pertencem aos diversos tipos 
de comunicação verbal e não verbal, como: fotografias de jornais, revistas, imagens etc.

6.Recomendar o uso do dicionário como instrumento de apoio na procura de significados.

7.Estimular a participação do aluno, fazendo uso de perguntas e outras estratégias que 
facilitem a compreensão do texto.

8.Incentivar a crítica textual em todas as etapas da leitura, visando a manter a interação 
entre o leitor e o autor.

9.Utilizar diferentes dinâmicas de leitura em grupo, favorecendo o comentário, debate, dis-
cussão, e troca de idéias, etc.

10.Promover formas diferentes de leitura: silenciosa, oral, individual e compartilhada, em 
concordância com os objetivos traçados.

11.Utilizar o texto como veículo de comunicação e não como objeto lingüístico.

Pós-leitura

1.Solicitar ao aluno a elaboração do resumo, após a leitura do texto.

2.Promover a troca de idéias e de informações entre os alunos sobre o texto trabalhado.

3.Criar situações que permitam ao aluno uma análise crítica e reflexiva sobre o texto lido, 
objetivando a interação do mesmo com o autor do texto, ampliando sua visão de mundo.

4.Possibilitar ao aluno a construção do pensamento independente sobre o texto lido.

Orientações para o desenvolvimento da leitura

1.Constatar se o ambiente da sala de aula está adequado à prática da leitura.

2.Procurar promover um local específico para o desenvolvimento da prática da leitura (la-
boratório anexo à biblioteca escolar).

3.Desenvolver atividades, fora do contexto escolar, que envolvam as diferentes modalida-
des de leitura.

4.Programar oficinas de leitura, utilizando todas as operações relacionadas a esta prática, 
visando a uma significativa comunicação com o texto.

5.Praticar atividades que envolvam o ordenamento dos parágrafos e das orações

6.Reduzir o texto às idéias principais (resumo esquemático).

Compreensão e produção oral

O domínio da oralidade é de vital importância para que se desenvolvam as capacida-
des de compreensão e produção oral, atividades ações que vão além da simples questão 
de ouvir e produzir mensagens. É necessário que se considerem os códigos extralinguís-
ticos que intervêm no discurso oral, através da entonação expressiva, das gesticulações 
faciais, das frases inacabadas, e dos aspectos gramaticais exigidos. Sendo assim, o pro-
fessor deve considerar as seguintes estratégias e sugestões:

Compreensão oral

1.Ativar os conhecimentos prévios dos alunos, visando a facilitar a interação deles com as 
regras da oralidade.
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2.Selecionar, adaptar e apresentar materiais que favoreçam as habilidades de compreen-
são oral.

3.Apresentar desenhos, gravuras e figuras que estejam de acordo com a temática do tex-
to a ser ouvido, visando a sua compreensão, em concordância com os objetivos a serem 
atingidos.

4.Predizer o tema a ser ouvido e dar dicas de seu conteúdo.

5.Auxiliar na identificação da idéia principal e da intenção da mensagem transmitida pelo autor.

6.Orientar no reconhecimento dos elementos lingüísticos específicos.

7.Promover a identificação das idéias paralelas.

8.Direcionar as anotações durante a escuta.

Sugestões

Recomenda-se que a prática da compreensão oral seja organizada através de ativi-
dades variadas, com a colaboração ativa do aprendiz, fazendo uso dos meios audiovisuais 
adequados à situação correspondente.

Podem ser desenvolvidas as seguintes atividades:

1.Exercícios com a participação de todos os alunos.

2.Exercícios de múltipla escolha, com opções de resposta verdadeira ou falsa, e para com-
pletar o sentido do enunciado

3.Perguntas abertas;

4.Identificação dos itens lexicais, relacionados à temática do texto a ser ouvido;

5.Elaboração de lista destacando os pontos desconhecidos pelo aluno e as inferências das 
falas dentro da gravação, relacionadas com perguntas afirmativas, negativas;

6.Preparação prévia de uma gravação onde existam diferentes modalidades textuais (noticiá-
rios, retransmissão esportiva, chamada telefônica, etc.). O aluno deverá ouvir atentamente a 
mensagem transmitida e, posteriormente, aconselha-se desenvolver atividades como:

Identificar o tema central das mensagens.

Reconhecer as informações específicas.

Destacar os elementos lingüísticos (gramática, vocabulário, gênero textual etc).

7.Atividades de correção: promover, em equipe ou em duplas, a correção, de forma di-
nâmica e produtiva, valorizando freqüentemente os resultados de cada um e procurando 
alternativas para solucionar problemas coletivamente.

Produção oral

1.Desenvolver os conhecimentos prévios dos alunos.

2.Escolher o tema adequado à situação e aos objetivos a serem atingidos.

3.Orientar o planejamento do discurso.

4.Conduzir a interação, escolhendo o momento adequado à intervenção e configuração 
dos papéis dos interlocutores.

5.Facilitar a produção do aluno, direcionando as frases pouco complexas, as fórmulas e 
expressões fixadas na língua.

6.Possibilitar ao estudante organizar suas idéias, afim de que o receptor compreenda o que 
se expressa (auto-correção à medida que se fala, enfatizando os pontos mais importantes, 
sintetizando-os e utilizando exemplos e comparações).
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7.Explicar ao aluno a necessidade da produção, articulando com clareza, fazendo uso das 
inferências do discurso e aplicando as regras gramaticais da língua.

Sugestões

1.Induzir à utilização de fórmulas e expressões idiomáticas, para abrir ou fechar um dis-
curso oral.

2.Conduzir a um tema novo através de um diálogo e manifestar desejo de intervir na con-
versação, caso seja necessário.

3.Orientar à descrição ou narração de diferentes tipos de instrumentos (imagens, filmes 
sem áudio, gravuras e etc.).

4.Oportunizar ao aluno a continuidade da narrativa de outro colega de classe.

5.Promover freqüentemente atividades de comunicação oral, utilizando técnicas como: de-
bate, recital, dramatização, argumentação, discussões coletivas, etc., com a utilização de 
um determinado tema.

6.Desenvolver pratica de dramatizações e representações de diálogos em diferentes situ-
ações comunicativas cotidianas.

7.Utilizar elementos para-lingüísticos que ajudem à expressão de idéias, opiniões ou pon-
tos de vista.

Produção escrita

A linguagem escrita representa uma importante ferramenta na aquisição dos co-
nhecimentos humanos, por sua relevância e vitalidade no curso do desenvolvimento 
das civilizações, através de seus múltiplos usos, gêneros e funções (noticiários, docu-
mentos, informações, propagandas etc.). A comunicação escrita deve ser coesa e co-
erente, de conformidade com os aspectos cognitivos característicos da própria língua. 
Sua constante prática associada às outras manifestações de comunicação favorecerá 
o desenvolvimento do intelecto, concretizando a inter-relação dos indivíduos em seu 
contexto social. Portanto, recomenda-se:

1.Resgatar os conhecimentos prévios dos alunos.

2.Traçar metas reais que definam com clareza a escolha das ferramentas apropriadas, 
para o planejamento, produção e revisão textual.

3.Desenvolver a produção escrita que possibilite a interação com o interlocutor.

4.Planejar a produção textual a partir das necessidades comunicativas dos educandos.

5.Organizar e desenvolver o conteúdo em parágrafos, segundo a extensão do texto, res-
peitando a coesão e a coerência, bem como os aspectos: lingüístico, estrutural, gramatical, 
ortográfico e a apresentação da tipologia ou do gênero textual.

6.Utilizar estratégias de apoio (consultar dicionários mono e bilíngüe etc.).

7.Revisar a escrita, lendo, relendo, analisando e refazendo as devidas correções.

8.Orientar os trabalhos em equipes, visando à análise da produção textual.

9.Elogiar freqüentemente o progresso dos alunos.

10.Incentivar a produção do trabalho em equipe, permitindo a concretização da produção 
por meio da interação social.

11.Valorizar sempre as iniciativas dos alunos com base nas produções apresentadas.

Sugestões

1.Atividades com imagens como escrever uma história ou título através de uma imagem, 
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um desenho ou um conjunto de figuras.

2.Atividades com textos: ampliar, reduzir ou refazer um texto sugerido; completar frases de 
forma coerente e coesa.

3.Atividades com produção de gêneros: escrever poemas, convites, propagandas, cartas 
comerciais, textos argumentativos etc.

Conhecimentos lingüísticos

Outro aspecto a ser considerado são os conhecimentos lingüísticos, cujo domínio estará em 
dependência das habilidades necessárias para identificar e relacionar as palavras de forma coesa 
e coerente, em concordância com os aspectos fonológicos requeridos pelo sistema, para expressar 
corretamente (de forma oral ou escrita) suas idéias, pensamento e imaginação sem que necessa-
riamente tenha o domínio total da gramática, pois o conhecimento lingüístico se fundamenta em se 
saber o sentido que cada palavra possui, identificando-se as funções gramaticais, bem como sua 
forma de emprego através do próprio conhecimento que se tem da língua materna.

Nesse sentido, o professor deverá trabalhar os conhecimentos lingüísticos visando 
ao desenvolvimento eficaz do aluno nas suas produções orais e escritas, em que o estudo 
da gramática deverá desempenhar uma função discursiva determinada.

Hipertexto eletrônico

Recomenda-se que, na prática de leitura, compreensão e produção de textos, inclua-
se o estudo do texto eletrônico (resultado da tecnologia digital revolucionária), cujo suporte 
é o computador, o qual possibilitará ao educando desenvolver novas formas de aprender, 
pensar e ampliar conhecimentos, através de diferentes recursos e simultânea utilização de 
linguagens (gráficos e desenhos, palavras, imagens estáticas e em movimento).

Para garantir esta prática, recomenda-se:

1.Introduzir atividades que garantam o desenvolvimento da compreensão e produção do 
texto eletrônico e a aquisição de novos conhecimentos e habilidades (bate papo, envio de 
e-mail, exercícios interativos, etc.).

2.Organizar práticas que promovam o desenvolvimento de competências e habilidades de 
pesquisa via Internet.

3.Dar completa liberdade ao aluno na escolha de temas a ser pesquisado.

4.Revisar com freqüência o desempenho das habilidades de compreensão e produção do 
hipertexto das pesquisas.

Estratégias e sugestões gerais

1.Desenvolver freqüentemente ações que conduzam à reflexão de valores e atitudes atra-
vés do processo de aprendizagem numa perspectiva interdisciplinar.

2.  Escolher monitores do próprio grupo, objetivando promover uma atmosfera positiva de 
interação em sala de aula.

3.Utilizar técnicas favoráveis ao processo de “aprender a aprender”.

4.Planejar atividades que envolvam todos os blocos de conhecimentos sugeridos no pro-
cesso de ensino-aprendizagem.

5.Traçar metas e objetivos em concordância com o que se pretende ensinar, atentando 
para o nível de conhecimento dos alunos.

6.Escolher exercícios interativos através dos quais os estudantes possam comprovar e 
adquirir conhecimentos partindo das dificuldades apresentadas.
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7.Estimular a motivação dos alunos para o desempenho eficaz das diferentes atividades;

8.Introduzir práticas que desenvolvam a intertextualização através da articulação dos dife-
rentes tipos de textos. 

CONTEÚDO

A proposta de conteúdo em Língua Espanhola está desenhada por ano letivo, de 
forma que o aluno possa adquirir gradativamente as capacidades e os conhecimentos 
indispensáveis ao acesso às novas aprendizagens, em correspondência com cada etapa 
de ensino. 

Para tanto, propõem-se conteúdos que promovam um aprofundamento das habili-
dades e capacidades adquiridas no nível anterior e, conseqüentemente, desenvolvam-se 
novas habilidades nas diferentes competências que intervêm no desenvolvimento da com-
petência comunicativa.

 PRIMEIRO ANO
Nessa primeira etapa, o aluno terá o contato inicial com a língua espanhola e, nesse 

momento, presume-se que ele deverá adquirir os conhecimentos correspondentes ao nível 
inicial do uso da língua, oferecendo-lhe possibilidade para comunicar-se oralmente em 
situações de âmbito familiar, escolar e social, através da prática de leitura, e da produção 
oral, envolvendo a compreensão e interpretação (oral e escrita). Uma vez consolidados os 
conhecimentos necessários iniciais poderá ser incorporada a produção escrita, a partir da 
segunda etapa do ano letivo.

 SEGUNDO ANO
Esse é o momento de aprofundamento dos conhecimentos, competências e habi-

lidades adquiridas, permitindo ao mesmo tempo a aprendizagem de novos saberes que 
possibilitem um maior desenvolvimento e domínio da competência comunicativa.

 TERCEIRO ANO
Essa etapa final do Ensino Médio abordará novos conhecimentos adequados a esse 

nível de ensino, que ampliarão a capacidade lingüística dos alunos, no que diz respeito à 
sua competência comunicativa, priorizando-se temas culturais, literários, científicos e téc-
nicos, em concordância com as necessidades que se derivam do processo de ampliação 
dos conhecimentos dos adolescentes e das atividades que se realizarão dentro do ambien-
te escolar, facilitando assim o acesso ao saber a aos processos de aprendizagens.

Leitura e compreensão escrita

 PRIMEIRO ANO
Deverá ser trabalhada a leitura, com enfoque na compreensão e interpretação de 

mensagens e textos curtos, utilizando-se os conhecimentos prévios em língua materna, 
respeitando os aspectos fonológicos (entonação, ritmo e pronunciação) da Língua Espa-
nhola.

 SEGUNDO ANO
A partir desse período pretende-se aprofundar o desenvolvimento das capacidades 

do leitor aprendiz, Para tanto, é necessário que o aluno adquira autonomia na leitura dos 
diferentes tipos de textos, de expressividade adequada ao conteúdo, abrangendo a pro-
nunciação de forma compreensível, entonação rítmica e as pausas, com vistas à compre-
ensão e interpretação de forma geral da mensagem. Deseja-se, ainda, utilizá-las em novas 
situações de aprendizagem, bem como, da ampliação da análise e reflexão sistemática da 
língua, tendo em vista o nível de comunicação alcançado pelos alunos através das capa-
cidades e habilidades que envolvem a competência comunicativa. Para tanto se incluem 
novos textos nas diferentes tipologias.
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 TERCEIRO ANO
Dar-se-á continuidade ao desenvolvimento do comportamento leitor, através da in-

corporação de textos que permitam ao aluno sua introdução no mundo da linguagem cien-
tífico-técnico e computadorizado, assim como a ampliação da sua capacidade intelectual, 
sem deixar de lado os diferentes tipos de textos trabalhados em etapas anteriores.

Tipos de textos

 PRIMEIRO ANO
Mensagens curtas que expressem necessidades e sentimentos.
Textos habituais como: descrições, diálogos, etc.
Textos Literários em versos ou em prosa; canções, poemas, contos curtos e peque-

nas lendas populares de países que falam espanhol, refrãos, adivinhações, expressões 
populares, etc.

Textos informativos: anúncio, notícias breves, avisos e propagandas.
Textos narrativos, descritivos e expositivos curtos.
Textos práticos: cartas, convites, bilhetes, cartões postais, folhetos, rótulos etc.
Textos extra verbais: figuras, paisagens, fotos, quadrinhos, movimentos corporais, 

sons, expressões faciais, etc.
Textos curtos contemplando os conhecimentos de mundo: política, cidadania, eco-

nomia, educação, informação, esporte, lazer, temas sociais (habitação, segurança, saúde 
etc.), informação, cultura, língua e linguagem etc.

Textos curtos referentes a outras disciplinas (História, Geografia, Biologia etc.).
Texto de referência: dicionários bilíngües espanhol-português-espanhol, manuais de 

instrução.

 SEGUNDO ANO
Textos literários: romances, crônicas, histórias e narrações em prosa ou em versos.
Textos informativos: artigos de revistas, artigos de divulgação e reportagens.
Textos formais: cartas empresariais, memorandos, telegramas, relatórios e currículos.
Textos práticos: receitas culinárias.
Textos argumentativos.

 TERCEIRO ANO
Textos literários: relatos e novelas.
Textos técnicos, científicos, informativos e culturais.
Textos eletrônicos: textos home page e correspondência via e-mail.
Textos de referencias: dicionário monolíngüe espanhol-espanhol.

Compreensão oral
 
 PRIMEIRO E SEGUNDO ANO

Compreensão, interpretação, análise e reflexão de diferentes tipos de textos de men-
sagens, orais simples (verbais e não verbais) relativos ao contexto escolar e à vida cotidia-
na (diálogos, descrições etc.) transmitidos através de diferentes fontes (gravações, vídeos, 
professor, alunos, etc.), ou em circunstâncias comunicativas reais como discussões, deba-
tes, exposições etc., de acordo com as habilidades já adquiridas.

 TERCEIRO ANO
Propõe-se que, no terceiro ano, a compreensão, a interpretação, a análise e a refle-

xão compreendam os diferentes tipos de discursos, atendendo-se às peculiaridades comu-
nicativas de cada um (argumentativos, narrativos etc.), distinguindo-se as idéias principais 
das secundárias, fazendo-se uso das novas situações de aprendizagem.
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Produção oral

 PRIMEIRO ANO
Transmissão oral de mensagens com diversas intenções comunicativas, utilizando-

se mensagens breves, previamente aprendidas, idéias, experiências, opiniões, sentimen-
tos e necessidades, de forma coerente utilizando os aspectos normativos da língua tendo 
em vista o contexto e as diferentes situações de comunicação.

Breves comentários sobre textos não verbais.
Transmissão oral de intercâmbio comunicativo verbal e não verbal em conversações, 

entrevistas etc.
Descrição oral de paisagens, pessoas, imagens etc.
Produção oral de pequenas narrações, adivinhações etc.
Declamação de poemas e entonação de canções.
Transmissão oral de notícias, propagandas, avisos, informações etc.
Comentários sobre textos extras verbais.

 SEGUNDO ANO
Aplicação e correção dos conhecimentos lingüísticos e não lingüísticos na transmis-

são oral de diferentes tipos de mensagens, expressando-se com nitidez e coerência, con-
forme sua utilização nas situações habituais comunicativas.

Intercâmbio oral de entrevistas, conversações e discussões.
Debates contemplando os conhecimentos de mundo (saúde, meio ambiente, orien-

tação sexual etc.).
Relatos de histórias curtas e fatos reais.
Dramatizações de diálogos de pouca complexidade.

 TERCEIRO ANO
Expressão oral de diferentes tipos de discursos e temas específicos, (narrativos, 

informativos, argumentativos etc.) seguindo-se uma ordem lógica na apresentação das 
informações e argumentações de forma criativa, atendendo aos aspectos de coerência e 
coesão e adotando as estratégias comunicativas pertinentes.

Dramatização de passagens de obras literárias (relatos e novelas).
Participação em debates e discussões sobre assuntos referentes aos conhecimentos 

de mundo.

Produção escrita

 PRIMEIRO ANO
Produção escrita de textos, produzidos oralmente, visando a organizar e melhorar as 

próprias produções.
Reprodução de textos já lidos utilizando suas próprias palavras.
Produção de textos práticos: cartas, bilhetes, cartões postais, etc.
Produção de mensagens que expressem diferentes intenções utilizando sistemas de 

comunicação verbal e não verbal (figuras em quadrinhos, desenhos, etc.).

 SEGUNDO ANO
Comentários escritos sobre textos previamente lidos.
Reprodução escrita de mensagens provenientes de textos extras verbais.
Elaboração de resumos de temas conhecidos.
Redação e articulação de textos breves (narrativos, argumentativos, expositivos, 

descritivos, dialogados, poemas, canções, notícias, artigos de revistas, etc.), adequados à 
situação comunicativa, considerando-se os aspectos da intertextualização.

Reprodução escrita de textos produzidos oralmente, fazendo-se a devida correção.

 TERCEIRO ANO
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Aprofundamento de práticas de produção desenvolvidas no 2o ano letivo como a 
elaboração de resumos e a reprodução de textos já lidos.

Redação escrita de pequenos textos de intenção literária, buscando uma forma pró-
pria de expressão.

Reformulação do conteúdo de textos científicos, culturais, técnicos, informativos, 
etc., sintetizar o tema e utilizar o léxico adequado e os elementos de coerência e coesão 
correspondentes, numerar as idéias essenciais e estabelecer a devida relação entre elas 
num esquema corretamente estruturado.

Funções Comunicativas

 PRIMEIRO ANO
Saudações, despedidas e apresentações.
Perguntas e repostas significativas.
Informar e pedir informação.
Expressar necessidades.
Identificar, definir e descrever objetos, vestuário e pessoas.
Localizar lugares.
Falar ao telefone.
Expressar gostos e preferências.
Situações comunicativas em um restaurante.
Diálogo sobre comidas e hábitos alimentares.
Conversação sobre a rotina diária.
Falar de horários públicos e familiares.
Falar da família (a árvore genealógica).
Fazer compras numa loja.
Expressar sentimentos e sensações.
Estabelecer comparações.

 SEGUNDO ANO
Falar de ações em desenvolvimento.
Convidar e reagir ante um convite.
Expressar opinião, acordo e desacordo.
Reagir, expressar surpresa, agrado e desagrado.
Expressar intenções pessoais.
Situar temporariamente uma ação.
Recursos para falar das pessoas em geral.
Descrever experiências e situações vivificadas.
Contar anedotas.
Expressar causas e conseqüências.
Expressar obrigações e necessidades.
O conhecido o desconhecido e o provável.
Reclamar, queixar-se, aconselhar e propor soluções aos problemas.
Falar do tempo passado e presente. Descrever situações.
Falar de ações habituais no passado.
Falar das questões climáticas.
Marcar um encontro, concordar, rejeitar e desculpar-se.
Perguntar e dar opiniões.

 TERCEIRO ANO
Pedir, dar conselhos e ordens.
Convites e expressões de obrigações.
Narrar e descrever no passado.
Elogiar e receber elogios.
Expressar probabilidade.
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Conversações telefônicas.
Relatar fatos e situações passadas.
Expressar preocupação e finalidade.
Expressar probabilidade.
Falar de planejamento futuro.
Expressar opiniões, valores, acordos e desacordos.

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS

Fonologia

Os aspectos fonológicos deverão ser revisados durante todo o processo de ensino-
aprendizagem, considerando os seguintes aspectos:

Familiarização geral da fonética espanhola, reconhecendo e reproduzindo os sons 
vocálicos e consonantais: Ch, r, rr, v, w, ñ, s, c (antes de e/i), z, h, g, j, ll, y.

Elementos lingüísticos e não lingüísticos da comunicação oral: pronunciação, ritmo, 
entonação, pausas, gestos, posturas, movimentos corporais, e etc.

Relação entre a linguagem oral e a escrita: prosódia, acento e sinais de pontuação.
Diversidades na fonética espanhola: seseo, ceceo e yeismo.

Conhecimento em morfossintaxe

♦ PRIMEIRO ANO
Alfabeto espanhol.
Pronomes pessoais.
Artigos e contrações.
Introdução ao gênero em espanhol.
As preposições A, EN, DE e os verbos de movimento.
Verbos regulares no Presente do Indicativo.
Verbo IR + A em presente do Indicativo.
Formas HAY, ESTÁ e ESTÁN.
Pronomes interrogativos.
Regras de acentuação e ditongação.
Estruturas básicas da língua e seu funcionamento no discurso; oração e seus elementos.
Estruturas próprias dos diferentes tipos de textos (narração, descrição, etc.).
Sinais de pontuação.
Ortografia textual (ordenação em parágrafos, etc.).
Verbos de ações habituais, reflexivos e não reflexivos.
Os comparativos.
Pronomes e adjetivos demonstrativos.
Os verbos gustar e preferir no Presente do Indicativo.
Muy e mucho, también e tampoco.
Número dos substantivos.
Marcadores temporais.

♦ SEGUNDO ANO
Pronomes e adjetivos possessivos.
Marcadores temporais de futuro: PENSAR + infinitivo, QUERER + infinitivo.
Complemento direto; preposição a.
ESTAR+ gerúndio, Gerúndio regular e irregular.
Verbos irregulares em presente do indicativo.
Pretérito perfeito regular e irregular usa com marcadores temporais.
Pretérito perfeito e verbos reflexivos.
Paradigma e usos do pretérito indefinido dos verbos regulares.
Diferênças e contrastes do pretérito perfeito e o pretérito indefinido.



Á
R

E
A

 D
E

 L
IN

G
U

A
G

E
N

S
, 

C
Ó

D
IG

O
S

 E
 S

U
A

S
 T

E
C

N
O

L
O

G
IA

S
 -

 E
S

PA
N

H
O

L

93

Morfologia e usos do Pretérito Imperfeito do Indicativo.
Contraste Imperfeito/Indefinido. ANTES/AHORA.
Morfologia e usos de alguns verbos irregulares em Pretérito Indefinido.
Perífrases verbais: DEJAR DE VOLVER A + infinitivo, SEGUIR + gerúndio, ESTAR + 

infinitivo, CUANDO + expressão de tempo.
Marcadores temporais mais freqüentes: AYER, HOY, etc.
A apócope.
As conjunções.

♦ TERCEIRO ANO
Algumas perífrases verbais de obrigação, necessidade e conselho; HAY QUE + infi-

nitivo, TENER QUE + infinitivo.
Usos do pretérito imperfeito para descrever.
O imperativo afirmativo e negativo. Formas regulares e irregulares mais freqüentes.
A posição dos pronomes com o imperativo.
A ordem do relato (al principio, después de, luego, al final).
Pronomes pessoais de objeto direto e indireto.
Pretérito Pluscuamperfecto.
Relação dos diferentes momentos do passado.
Presente do Subjuntivo.
Orações temporais em indicativo e subjuntivo.
O Futuro Imperfeito.
Marcadores temporais de futuro.
Orações do relativo.
O superlativo.
O condicional.
Discurso Direto e Indireto.

Léxico-semântico

PRIMEIRO ANO
Famílias léxicas e campos semânticos: sinônimos e antônimos.
Palavras heterosemánticas, heterotónicas e heterogenéricas.
Vocabulário específico referente aos temas tratados.

SEGUNDO ANO
Famílias léxicas e campos semânticos: substantivos homônimos, sinônimos e antô-

nimos.
Erros mais freqüentes no léxico.
Refrãos.
Locuções e frases feitas.
Polissemia.
Vocabulário específico referente aos temas tratados.

TERCEIRO ANO
Organização do léxico, o significado das palavras;
Modismos e frases feitas.
Locuções adverbiais.
Refrãos.
Denotação e conotação. Sentido próprio e figurado.
Locuções prepositivas.
Vocabulário referente aos temas tratados e aos textos técnicos e científicos.

Sócio-cultural
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Este conteúdo será desenvolvido em todos os níveis de ensino e cujo aprofundamen-
to estará em dependência do conhecimento alcançado pelos alunos, considerando:

Aspectos gerais da cultura e da tradição dos países hispano-falantes: músicas, dan-
ças, hábitos, costumes, comidas típicas e religião.

Temas referentes aos aspectos étnicos, sócio-econômicos e diversidade lingüística 
dos países hispanofalantes, assim como as suas riquezas naturais e o desenvolvimento do 
turismo em seu próprio contexto.

Conteúdos de temas referentes à literatura espanhola, latino-americana e brasileira, 
fornecendo dados sobre os autores mais célebres e suas obras mais conhecidas.

8.5 VALORES E ATITUDES

 PRIMEIRO ANO
Esforçar-se para aprender a comunicar-se em língua espanhola.
Respeitar as mensagens transmitidas pelo professor e os colegas de classe.
Valorizar os elementos culturais e de tradição dos países hispano-falantes, manifestando 
curiosidade e interesse pelos mesmos. 
Considerar a linguagem um instrumento de comunicação.
Ser solidário e respeitoso com os colegas de classe.
Manifestar atitudes de tolerância na convivência com os outros.
Demonstrar interesse por superar as dificuldades apresentadas durante a aprendizagem 
da Língua Espanhola.
Entender a necessidade da transparência e a ordem das produções orais e escritas, pró-
prias e dos demais para melhorar a comunicação.
 Aceitar e respeitar as normas básicas da língua espanhola.
 Formar critérios e gostos pessoais na escolha da leitura.
Valorizar a leitura como fonte de informação, prazer e diversão.
Apresentar atitude receptiva e positiva nas diferentes atividades de classes destinadas a 
desenvolver a competência comunicativa.
Manifestar-se criticamente diante do conteúdo de certos temas que pressupõem discrimi-
nações, sociais, raciais, sexuais e etc.
Utilizar o dicionário como instrumento de apoio ao aperfeiçoamento lexical.
Interessar-se pela correta reprodução dos elementos, chaves do sistema fonológico da 
língua espanhola.
Dar importância aos bons hábitos alimentares e aos cuidados com a saúde.
Apresentar atitudes de participação no processo de ensino-aprendizagem.
Refletir e analisar, nos diferentes tipos de textos orais e escritos sobre os elementos lin-
güísticos e não lingüísticos da comunicação.

SEGUNDO ANO
Interessar-se pela aprendizagem de outras línguas.
Reconhecer o valor da leitura como fonte de informação, aprendizagem, prazer e 

diversão.
Respeitar a diversidade lingüística e cultural da população mundial.
Identificar, corrigir e planejar a redação e a apresentação das produções orais e escritas.
Reconhecer o valor da tolerância nas relações de convivência com os outros.  
Refletir sobre a importância da preservação do meio ambiente.
Reconhecer e saber utilizar conteúdos adequados das outras disciplinas nas aulas 

de língua espanhola.
Esforça-se para superar as próprias limitações.
Valorizar a linguagem como produto social, sistemático e normativo em evolução.
Considerar e saber utilizar as normas de correção, coerência e adequação na            

produção de textos.
Manter atitudes críticas, diante das manifestações de violência observadas na  socie-

dade, divulgadas através dos diferentes meios de comunicação.
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Manifestar respeito e tolerância no intercâmbio de idéias e experiências sobre textos 
analisados.

TERCEIRO ANO
Respeitar as opiniões no processo de argumentação e debates.
Apresentar autonomia e iniciativa na leitura, valorizando-a como fonte de informação, 

aprendizagem, conhecimento, cultura, prazer e diversão.
Manifestar sensibilidade para captar elementos criativos nos textos escritos.
Refletir sobre os valores relacionados com a família e a sociedade através dos dife-

rentes textos orais e escritos.
Cooperar com o trabalho em grupo.
Manifestar interesse pelo uso do dicionário para facilitar a precisão léxica.
Demonstrar atitudes de solidariedade com as pessoas de menor poder aquisitivo.
Interessa-se em melhorar suas atitudes pessoais, contribuindo para a harmonia, com 

segurança e afetividade com os demais.
Refletir sobre os próprios recursos e as estratégias de aprendizagem.
Mostrar interesse em conhecer diferentes técnicas de correções textuais.
Valorizar a diversidade pessoal como fonte de riqueza.
Interessar-se pela utilização de textos técnicos e científicos como fonte de conheci-

mento e informação.

8.6 FORMAÇÃO CONTINUADA

O mundo globalizado vem promovendo constantes transformações (técnicas, cientí-
ficas, econômicas e socioculturais) que desencadeiam novas abordagens acerca dos co-
nhecimentos e, conseqüentemente, passam a exigir novos paradigmas no sistema educa-
cional, premissa relevante que requer um novo perfil dos profissionais do saber.

Com isso, torna-se indispensável uma reflexão sobre a qualificação inicial dada pelos 
diplomas universitários, pois se sabe que os conhecimentos e as capacidades desenvol-
vidas nesse nível de ensino não são suficientemente plenas para o bom desempenho do 
exercício profissional. Para tanto, é necessário que se estabeleça um processo de for-
mação continuada a fim de permitir um aprofundamento nos conhecimentos lingüísticos 
(ou teóricos) adquiridos durante a formação acadêmica, para que se possa promover o 
desenvolvimento/aprimoramento da prática pedagógica com proficiência, refletindo-se e 
analisando-se os diversos aspectos que envolvem o sistema educativo, bem como a troca 
de experiências profissionais. Trata-se da promoção de uma prática profissional crítico-
reflexiva, capaz de entender as mudanças e os desafios que vêm se apresentando cons-
tantemente nos contextos educacionais.

No caso particular dessa proposta curricular, preconiza-se que seja assegurada ca-
pacitação aos professores de língua espanhola do ensino médio da rede pública do estado 
do Maranhão, contribuindo para uma reflexão dos profissionais acerca de suas aborda-
gens pedagógicas e atitudinais, destacando a postura do professor em sua relação com os 
educandos, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases Nacionais- LDB, Arts. nº. 62 e 
87, em que o primeiro declara que os professores da educação básica tenham formação de 
nível superior e o segundo estabelece a necessidade de organismos Municipais, Estaduais 
e da União oferecerem capacitações para os professores em exercício. 

Portanto, é necessária que se considere, nesta proposta curricular, a urgência de 
se refletir sobre o processo de formação inicial e continuada para professores de língua 
espanhola moderna, objetivando-se, com isso, atualizar os educadores, de acordo com as 
exigências e demandas da sociedade atual, que requer desses profissionais um novo perfil 
(o de gestores de seus próprios conhecimentos).

AVALIAÇÃO NO CONTEXTO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA

A avaliação, nesta proposta curricular, pressupõe um momento dinâmico de estudo, sub-
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sidiado por contribuições significativas para o desenvolvimento da aprendizagem escolar.
Nesse sentido, a avaliação requer dos profissionais da área uma adequada profi-

ciência técnica para o bom desempenho do processo. Compreende-se que sua função 
é caracterizada pela forma com que auxilia, orienta e organiza as intervenções pedagó-
gicas pertinentes ao desenvolvimento da aprendizagem em foco. Uma vez que a Lei de 
Diretrizes e Bases-LDB nº. 9394/96 defende o processo de avaliação em uma perspectiva 
de acompanhamento e verificação da posição em que o aluno se encontra no momento 
de  aplicar novos conhecimentos, ou seja, deve-se diagnosticar, com precisão, o nível de 
conhecimentos e desempenho do aluno, visto que o resultado desse diagnóstico possibi-
litará ao professor uma ação mediadora no sentido de recuperar as possíveis carências 
apresentadas pelos alunos. Esse novo modelo de avaliação deve ser individual, centrado 
nos objetivos e não nas notas.    

É importante se ressaltar que os erros, nesse contexto, não significam sinal de in-
competência dos alunos, mas um momento de compreensão das dificuldades apresen-
tadas por eles. Os educadores como agentes mediadores, deverão facilitar e interagir no 
processo de construção dos conhecimentos desses educandos, promovendo, assim, o 
desenvolvimento das competências exigidas à execução daquela demanda.

Assim, a avaliação escolar deixa de ser um ato punitivo e passa a representar um 
momento de estudo mediado para o desenvolvimento da aprendizagem do estudante, em 
que o professor passa a reconhecer o aprendiz como um ser com individualidade, interes-
ses e experiências próprios acumulados em por meio de suas vivências no mundo. Nesse 
sentido, o educador deverá promover uma política de conscientização junto a seus alunos, 
voltada à compreensão do verdadeiro sentido do processo de avaliação (momento de es-
tudo), o que lhe proporcionará mensurar seu nível de conhecimento e desenvolvimento 
frente às competências, e não como um medidor de incompetência, como fora difundindo, 
durante muito tempo, no âmbito escolar. Com isso, é importante reforçar a função do edu-
cador, que passa de mero observador e ditador de regras a colaborador e mediador nas 
tentativas do educando de aprender a saber, aprender a fazer, aprender a ser e aprender 
a conviver. Mesmo que essas tentativas sejam inacabadas, deve-se manter uma posição 
confiança, de respeito e estímulo para que esse educando desenvolva a competência co-
municativa necessária e exigida pelas demandas atuais.

Além disso, é imprescindível que se tenha especial atenção aos procedimen-
tos a serem adotados no momento da avaliação, considerando-se que esses proce-
dimentos estão direcionados à aprendizagem de uma língua estrangeira (espanhol), 
sendo aconselhável que se incentive o aluno a superar o medo e a insegurança de 
falar, ouvir, ler e escrever uma segunda língua. Esses requisitos poderão contribuir 
para que se avance na competência comunicativa indispensável para o exercício 
da cidadania.



Á
R

E
A

 D
E

 L
IN

G
U

A
G

E
N

S
, 

C
Ó

D
IG

O
S

 E
 S

U
A

S
 T

E
C

N
O

L
O

G
IA

S
 -

 E
S

PA
N

H
O

L

97

REFERÊNCIAS

ABADÍA, Pilar Melero. Métodos y enfoques en la enseñanza aprendizaje del español como 
lengua extrajera.   1ª ed. Madrid, 2000.
ALONSO, Ercina. Cómo ser professor/a querer seguir siéndolo.   Edelsa Grupo Didascalia. 
Madrid, 1994.
ALVAREZA, A. Rio P. A Teoria de Vygotsky e a Zona de Desenvolvimento Proximal.  Porto 
Alegre, Artes Médicas, 1996.
ANÁLISIS Del currículo de español como Lengua Extranjera desde la perspectiva de la 
diversidad. IN. www.file://A:AnáliseEspanhol Acesso em: 16 set. 2005.
ANTUNES, Celso. Vygotsky, quem diria?!: Em minha sala de aula. 12º Fascículo. Petrópo-
lis, Vozes, 2002.
AURÉLIO, Holanda Ferreira de: minidicionário da língua portuguesa, Nova Fronteira, 5ª ed. 
São Paulo, 2004.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
––––––––. Marxismo e filosofia da linguagem. 99. ed. São Paulo: Hucitec, 2002.
BARBOSA, Laura, Monte, Serral. PCN: Parâmetros Curriculares Nacionais, v1: Conversa 
com educadores: uma reflexão sobre os parâmetros curriculares nacionais.  Curitiba: Bela 
Escola, 2002.
BARTELLI, Danielle, Regina. it. al. INGLÊS  NA ESCOLA: Uma Reflexão Sobre os PCN`S 
e a Interdisciplinaridade no ensino da Língua Inglesa. Disponível em: 
http://www.uel.br//cch/nap/artigos03.htm. Acesso em 21 out. 2005.
BAQUERO, Ricardo. Vygotsky e a aprendizagem Escolar. Porto Alegre, Artes Médicas, 
1998.
BATISTA, João, Martins: Avaliação Escolar -Uma Perspectiva Vygotskyana. Disponível em 
http://www.Geocities.com/athens /Aegen /538. Htn?2005220. Acesso em 20 nov. 2005.
BRAIT, Beth. et al. Diálogos com Bakhtin. Paraná: Ed. da UFPR, 1996.
BRASIL. Lei n.º.394 de 20 de dezembro de 1996. Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio. Disponível em: http://www.pucrs.br/letras/novoscu. Acesso em 11 set./2005.
BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâme-
tros Curriculares Nacionais, Códigos e suas Tecnologias. Língua Estrangeira Moderna. 
Brasília: MEC, 1999. Pp. 49-63. Disponível em http://www.sk.com.br/pcn.htm. Acesso em 
13 sets 2005.
BRASIL. MEC-MAIA, T. Neide González & M. Isabel Gretel Fernandez Eres. Orientações 
Curriculares Nacionais Ensino Médio-Línguas Estrangeiro Espanhol – USP, 2005.
BRASIL. MEC - Plano de Melhoria e Ampliação da Oferta do Ensino de Espanhol nos Es-
tados da Faixa do Brasil com os Países que falam a Língua - Departamento de políticas de 
Ensino Médio. In. http://www.sk.com.br/pcn.htm. Acesso em: 12 set. 2005.
BRASIL. MEC; SETEC, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA Lingua-
gens, Códigos e suas Tecnologias. Brasília ,2002. 244 p. 
CASARINI Ratto, Martha. Teoría y diseño curricular. 2ª ed.-México: Trillas: Universidad 
virtual, ITESM, 1999.
CANEDO, Juvenal Chávez. Hablemos correctamente. Ortografía Práctica. Producciones 
CIMA. 2ª ed. La Paz, Bolívia, 1999.
CARMONA, Cristina, Andréia, Rocha; MARCONI, Anadélia, Hauser. Interdisciplinaridade 
en la Lengua Española.Disponível em: http:/www.Lle.Cce.Ufsc.Br/congresso/trabalhos_
lengua. Acesso em 12 nov.2005.
CÉSPEDES, Regina Marilda, M; CORRÊA, Núbia, Morais. Dificultades Del Comportamien-
to Lector en el aprendizaje de la Lengua Española en los pre-vestibulares: una propuesta 
metodolójica. 2003. 64 p. Monografia (Licenciatura em  Letras/Espanhol) – Centro de Ensi-
no Atenas  Maranhense – CEAMA, São Luis-MA, 2003.
CHAUI, Marilena.  Convite à Filosofia. Editora Ática, 12ª ed. São Paulo-SP, 2000.
COOL, C e outros O construtivismo na sala de aula, São Paulo: Ática, 1996.
COPYRIGHT © 206.Instituto Paranaense de Cegos. Pressupostos Teóricos. IN www.ipc-
net.org.br/pressupostosteoricos.htm. Acesso em 28 de abr. 2006. 



R
E

F
E

R
Ê

N
C

I
A

I
S

 
C

U
R

R
I

C
U

L
A

R
E

S

98

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA.  Mapa lingüístico de la lengua española en 
Brasil. Brasília: Embajada de España, 1998. 
DANELON, Claudia Regina Gütschow. A adquisição da Leitura e da Escrita. Desarrollo y 
evaluación curricular. Caracas, Venezuela: LIBERIL, S.R.L., 1995.IN.  http://www.profala.
com/arteducesp47.htm. Acesso em: 20 mar.2006. 
FALCONE, Dirce Maria G. Um Estudo sobre as Representações e Apropriações de uma 
Nova Proposta Pedagógica-O Construtivismo em Questão.  Disponível em: www.unicebe.
br/institucional/proreitoria Acesso em 30 abr. /2006.
FARACO, Carlos Alberto. Ninguém segura a língua. Discutindo Língua Portuguesa, São 
Paulo. 2002.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. Ed. Loyola, São Paulo, 1996.
GARCÍA, Nieves Fernandez; SANHEZ, Lobato Jesús. Español 2000. Nível Elemental.
Nueva Edición. SGEL. Madrid, 1999.
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. Gerência de Desenvolvimento Humano. Ava-
liação da Aprendizagem – Orientações para a Prática Escolar no Ensino Fundamental 1ª a 
8ª Série. São Luís, 2001.
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. Gerencia de Desenvolvimento Humano. Pro-
posta Curricular – Língua Portuguesa; ensino fundamental –. 5ª a 8ª série. São Luís, 2000.
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO. Referenciais Curriculares do Ensino Médio do 
Estado do Maranhão. São Luís - MA, 2002.
GUIMARÃES, Ana, Archangelo. O Professor Construtivista. Desafios de um sujeito que 
aprende. Disponível em: www.unicamp.br/iel/memoria /Ensaios/ Construtivistas.Htm. Aces-
so em: 08 out. 2005.
HYMES. D. Communicative competence: Sociolinguistics. Londres: Penguin Books. 1978.
KEZEN, Sandra. O Ensino de Língua Estrangeira no Brasil. IN:
http://www.fdc.br/lingua_estrangeira.htm. Acesso em: 03 out. /2005.
KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2003a.
 , Desvendando os segredos do texto. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2003b.
 , A inter-ação pela linguagem. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
KRAUWEZ, Lupeta, Nozenko ; ZANNONI, Grovanna, Fornari. Desarrollo y Evaluación Cur-
ricular. Caracas, Liberil, S.R.L,  1995.
JOHNSON, Harold T. Currículum y Educación. Barcelona: Ediciones Paidós, Iberia S.A., 1994.
LEFFA, Vilson, J, O. O ensino de Línguas estrangeiras no contexto nacional.
 In. Http://www.leffa.pro.br/oensle.htm. Acesso em 29 agosto. /2005.
LIMA, Jilvania Santos do. Vygotsky & Piaget e a Questão da Linguagem e do Pensamento. 
Disponível em: In. Http:// www.faced.ufba.br /rascunho_digital/textos/305. Htm. Acesso em: 
28 abr. 2006.
MARTINS, Aparecida, Lenise. Competências e Habilidades no ENEM. Disponível em http://
www.centrorefeducacional.pro.br Acesso em 19/10/2006. Nov.2006.
MARTINS, João, Batista.Vygotsky e o Papel das Interações Sociais na Sala de Aula: Re-
conhecer e desvendar o Mundo. : http://www.crmariocovas.sp.gov.br.htm. Acesso em: 20 
out. 2005.
MARTINS, João, Batista. Avaliação Escolar: uma perspectiva Vygotskyana. Disponível em: 
http://www.Geocities.com/Athens/Aegean/5389/vygotsky2.htm. Acesso em: 20 out. 2005.
MATUI, Jiron. Teoria Construtivista Sócio-Histórica aplicada ao Ensino.
 In.http:www.centrorefeducacional.com.br/tershaco.htm . Acesso em: 02 jan. 2006.
MENDOÇA, Luciela, Lima de. Los manuales brasileños para la enseñanza del E/LE: Algu-
nas reflexiones sobre la Competencia Comunicativa desarrollada por los mismos. Dispo-
nível em: http://www.hispanista.com.br/revista/artigo66esp.htm Acesso em: 01 out.2005.
MONOGRAFIAS. COM. La Competência Comunicativa Profissional Pedagógica.Una apro-
ximaciónal estúdio de su definición.IN http://www.monografias.com/trabajos12/compcomu/
compecomu.shtml.Acesso em: 17 set.2005.
MOURA. Tolentino Lucilene. Avaliação Escolar e Afetividade. Disponível em: <file://A:\Psi-
copedagogiaOnLinePortalda EducaçãoeSaudeMental.htm>. Acesso em: 10 mai. /2006.   
NOZENKO, Lupita Krauwez; FORNAR , Giovanna Zannoni. Planificación Curricular.  LIBE-



Á
R

E
A

 D
E

 L
IN

G
U

A
G

E
N

S
, 

C
Ó

D
IG

O
S

 E
 S

U
A

S
 T

E
C

N
O

L
O

G
IA

S
 -

 E
S

PA
N

H
O

L

99

RIL, Caracas, 1995.
OLIVEIRA, Marta, Kol de. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento um processo sócio 
histórico. 3ª ed. São Paulo, Scipione, 1995.
PACHECO, José Augusto. CURRÍCULO: teoria e práxis. Porto Codex, Portugal: porto Edi-
tora, Ltda., 1996.
PAUPITZ, Renata Aparecida Dranka. Linguagem Como Mediação Entre a Vontade do Eu 
e do Outro . Disponível em http://www3.unisul.br/paginas/ ensino/pos /linguagem/0102/05.
htm. Acesso em: 04 mar. 2006.
PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre, Artes Médi-
cas Sul, 2000.
QUEIROZ, Tânia, Dias. Dicionário Prático de Pedagogia. 1ª Ed. São Paulo. Rideel, 2003.  
REGINA, Iara Castelo;  COSTA, Enio Hausen. Práticas de Integração nas Fronteiras.  1ª 
ed. Porto Alegre, 1995. 
REGO, Tereza, Cristina. Vygotsky: Uma Perspectiva Histórico-Cultural da Educação. Pe-
trópolis, Vozes, 1995. 
RICO, Mercedes García. Formas y estratégias de Lectura.  Disponível em: <http://www.
santiagoapostol.net/revista03/lectura.html> Acesso em: 21 set 2005.
SCHUTZ, Ricardo.  Vygotsky & Languagen acquisition. Disponível em: http: /www.sk.com/
sk-vygot.html. Acesso em: 17 set. 2005.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Orientações Curriculares Para o Ensino Médio: 
Linguagens Códigos e suas Tecnologias. Brasília, 2006. 239 p.
SEDYCIAS, João (org.) O ensino do espanhol no Brasil: passado, presente, futuro. São 
Paulo: Parábola. 2005.
SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução ás teorias do currícu-
lo. 2ª Ed. 5ª reimp.-Belo Horizonte
SILVA, V. L. T. Competência comunicativa em língua estrangeira (Que conceito é esse?). 
Disponível em: < http://www.filologia.org.br/soletras/8sup/1.htm>. Acesso em: 30 out. 2007. 
SOLÉ, 1. AEFiQ-Curie/materials/estratégias de lectura. Disponível em:
 < http://www.ticat.ua.es/curie/materials/estrategias de lectura.htm>Acesso em: 02 out.  
2005.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. Porto Alegre, Artmed, 1998.
TOLENTINO, Lucilene, Moura. Avaliação Escolar e Afetividade.  Disponível em:
 <http://www.psicopedagogia.com.br/> Acesso em 10 mai. 2006.
TRIVILHOS, Augusto, N. S. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: A pesquisa Quali-
tativa em Educação. São Paulo. Atlas, 1987.
UCHÔA, Kátia, Cilene, Amaral.   Construtivismo em Vygotsky. Disponível em: httpwww.
compufla.br/ kaalene/educação/vygotsky.html. Acesso em: 12 mai. 2005.
VYGOTSKY e a Educação. Disponível em: <www.Centrorefeducacional.com.br/vygotsky.
html>. Acesso em 4 mar. 2006.
VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem.Tradução : Jeffesson Luiz Camargo.  São 
Paulo, Martins Fontes, 1996.
VIANA, Maria.  Conhecimentos Pedagógicos. São Paulo, Lógica, 2005.  
ZACARIAS, Lucia, Vera, Câmara. Teoria do desenvolvimento mental e problemas da educa-
ção. Disponível em http://centrorefeducacional.com.br/vydesmen.htm Acesso em 4 mar. 2006.



R
E

F
E

R
Ê

N
C

I
A

I
S

 
C

U
R

R
I

C
U

L
A

R
E

S

100
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 11.161, DE 5 DE AGOSTO DE 2005.
 

Dispõe sobre o ensino da língua espanhola.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

        Art. 1o O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de matrícula 
facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos currículos plenos do ensino 
médio.

        § 1o O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco anos, a 
partir da implantação desta Lei.

        § 2o É facultada a inclusão da língua espanhola nos currículos plenos do ensino fun-
damental de 5a a 8a séries.

        Art. 2o A oferta da língua espanhola pelas redes públicas de ensino deverá ser feita 
no horário regular de aula dos alunos.

        Art. 3o Os sistemas públicos de ensino implantarão Centros de Ensino de Língua Es-
trangeira, cuja programação incluirá, necessariamente, a oferta de língua espanhola.

        Art. 4o A rede privada poderá tornar disponível esta oferta por meio de diferentes 
estratégias que incluam desde aulas convencionais no horário normal dos alunos até a 
matrícula em cursos e Centro de Estudos de Língua Moderna.

        Art. 5o Os Conselhos Estaduais de Educação e do Distrito Federal emitirão as normas 
necessárias à execução desta Lei, de acordo com as condições e peculiaridades de cada 
unidade federada.

        Art. 6o A União, no âmbito da política nacional de educação, estimulará e apoiará os 
sistemas estaduais e do Distrito Federal na execução desta Lei.

        Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília, 5 de agosto de 2005; 184o da Independência e 117o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
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9. Referencial Curricular de Educação Física

Considerações Preliminares

O valor e a qualidade da atuação dos professores de Educação Física têm sido, nos últi-
mos anos, questionados pelos diversos segmentos da comunidade escolar: direção; coordenação 
pedagógica; professores de outras disciplinas; alunos, etc. Esses questionamentos resultam da 
constatação de que as práticas de atividades físicas que comumente se desenvolvem no cotidiano 
escolar, com raras exceções, resumem-se ao “rola bola” e, em alguns casos, ao treinamento espor-
tivo de grupos de alunos considerados, pelo professor, como os mais habilidosos para atuarem em 
algum esporte (PEREIRA, 1998). Dessas atividades, participam, geralmente, o grupo dos alunos 
“mais dotados”, formado por um pequeno número de jovens que apresentam habilidades esporti-
vas superiores à média e que se interessam pela competição; o grupo dos “menos dotados”, que, 
mesmo realizando as atividades propostas, rejeitam a própria prática, já que, nela, não se sentem 
bem; e um último grupo, o maior de todos, constituído por aqueles alunos que se mantêm passivos 
e indiferentes em relação às atividades esportivas (CARVALHO, 1987), raramente freqüentando os 
ambientes em que se realizam as aulas de Educação Física.

As conseqüências dessa situação são claras: todos – professores, alunos, pais, diretores, co-
ordenadores, enfim, os vários representantes da comunidade escolar – demonstram insatisfação, 
ou relativa indiferença, com o trabalho realizado na disciplina, o que gera um certo constrangimento 
tanto para os profissionais de Educação Física, cuja importância, no ambiente escolar, é diminuída 
em relação aos demais professores, quanto para a escola, que permanece incapaz de utilizar a 
atividade física como um espaço para concretização da educação. Nesse cenário, é necessário 
propor uma Educação Física que supere o empobrecimento de seu atual fazer pedagógico e que, 
por conseguinte, cumpra o seu papel na formação do educando, qual seja, o de garantir ao aluno 
cidadão o acesso às práticas da cultura do movimento, oferecendo os instrumentos que lhes permi-
tam apreciá-las de forma crítica, para que construam um estilo pessoal de exercê-las. 

A Lei 10.328, de 12 de dezembro de 2001, assegura a obrigatoriedade da Educação 
Física na Educação Básica, introduzindo a palavra “obrigatório” após a expressão “curricu-
lar” constante do § 3° do Art. 26, da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB 9.394/96)13 . Os PCNEM discutem conceitos, objetivos e conhecimentos a serem 
considerados na prática pedagógica da disciplina, apresentando, ainda, as competências 
e habilidades que os alunos devem desenvolver a partir das atividades físicas na escola. 

Souza e Vago (1997, p. 24), entretanto, consideram necessário o aprofundamento 
das discussões sobre diferentes orientações pedagógicas para a Educação Física, enfo-
cando o que está determinado na atual LDB – a sua integração à proposta pedagógica da 
escola e o ajuste das atividades físicas às faixas etárias e às condições da população esco-
lar. Nesse sentido, propõem que se reflita sobre que conceitos e que objetivos para a Edu-
cação Física elas apresentam? Que´proposta pedagógica da escola´ defendem? Como a 
´ajustam às faixas etárias´? Como percebem as´ condições da população escolar´?.

A Educação Física, numa perspectiva crítico-emancipatória (KUNZ, 1991; 1994), tra-
balha com o desenvolvimento, pelo aluno, da competência objetiva, relacionada ao saber 
agir nas práticas da cultura do movimento humano, entre as quais se encontram o esporte, 
os jogos, as lutas, etc.; da competência social, relativa, por exemplo, ao saber atuar cole-
tivamente no sentido de colocar a cooperação acima da competição, entre outras capa-
cidades para a interação que se estabelece através do movimento humano; e, ainda, da 
competência comunicativa, demonstrada pelo uso das linguagens corporal, verbal e outras 
não-verbais nas práticas da cultura do movimento (KUNZ, 1991; 1994).

Nessa abordagem, o movimentar-se humano é entendido como uma forma de comunicação 
com o mundo, evidenciando a necessidade de tematização dos fatos, fenômenos e conceitos da 
realidade dos alunos e de uma concepção dialógica/problematizadora do ensino (KUNZ, 1991; 
1994). A prática pedagógica de Educação Física, nessa visão, deve ser realizada pela encenação 
de projetos de ação que se desenvolvam na interação entre professores e alunos, tendo como 
objeto de estudo o movimento humano em suas dimensões objetiva, interativa e comunicacional.

Isso não significa que se deva eliminar o interesse no movimento que é específico do espor-
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te, da aprendizagem motora, da dança, das atividades lúdicas ou de qualquer outra prática da cul-
tura do movimento. Entretanto, o estabelecimento de objetivos para desenvolver as competências 
objetiva, social e comunicativa, que, inclusive, utilizam esses e outros conhecimentos da cultura do 
movimento, precede à decisão temática e metodológica do ensino da disciplina.

Competências em Educação Física

Assumindo a perspectiva crítico-emancipatória para mediações concretas de ensino 
do “se movimentar” na escola, nestes Referenciais Curriculares, sugerimos que, no decorrer do En-
sino Médio, em Educação Física, sejam desenvolvidas, pelos alunos, as competências e habilida-
des apresentadas na Quadro 4, não como um “receituário”, mas como uma possibilidade concreta 
para a descoberta de muitas outras possibilidades de ação que, como afirma Zimbres (2002)14 , 
capacitem os alunos, em última instância, para o auto-gerenciamento de suas práticas da cultura 
do movimento.

Ressaltamos, como sugere Kunz (2002), em parecer favorável à validade e à 
aplicabilidade deste documento para orientar a elaboração dos currículos das escolas do 
Ensino Médio da rede pública do Estado do Maranhão, 

[...] que estas competências não podem ser trabalhadas de forma fragmentada, ou seja, primeiro 
irá se trabalhar a competência comunicativa, depois a objetiva e, finalmente, a competência social. 
Todas se fazem presentes na mesma aula, embora, dependendo do conteúdo a ser trabalhado, 
uma ou duas podem receber ênfase maior.

Quadro 4 - Matriz de competências e habilidades em Educação Física
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Sugere-se, ainda, alguns conhecimentos dos quais os alunos devem apropriar-se 
para o desenvolvimento das competências e habilidades propostas no Quadro 4, bem 
como um conjunto de valores e atitudes que deverão estar sendo formados através de ex-
periências concretas do “se movimentar” ao longo do Ensino Médio. Esses conhecimentos, 
valores e atitudes, assim como as competências e habilidades apresentadas no Quadro 4, 
não se esgotam no que está sugerido. O professor deverá, com base em sua prática, se-
lecionar e/ou acrescentar os itens que considerar necessários para o trabalho na realidade 
concreta de cada situação de ensino-aprendizagem.

Conhecimentos em Educação Física

- O homem e seus movimentos.
- A performance humana.
- O homem e as práticas corporais.
- Práticas corporais e saúde.
- As práticas corporais no lazer.
- Aspectos históricos e culturais da evolução das práticas corporais.
- Esporte, lazer e estilos de vida.
- Espaços e equipamentos de recreação e lazer.
- A ginástica de ontem e de hoje.
- Desempenho esportivo e qualidades físicas.
- As práticas corporais milenares e contemporâneas.
- O corpo, o movimento e a postura.
- O trabalho de condicionamento físico.
- Os temas fundamentais da cultura do movimento.
- Regras oficiais e adaptadas das práticas corporais.
- O gênero e as práticas corporais: a construção social das diferenças.
- Competição esportiva na escola como campo de convivência social.
- Jogos populares tradicionais.
- Estratégias e táticas nos jogos esportivos coletivos.
- Jogos e esportes de raquetes.
- Correr, saltar, lançar e corporeidade: o que gosto, o que posso e o que faço.
- As lutas: convivência social ou violência?
- A mídia e as práticas corporais.
- Mercantilização das práticas corporais.
- As danças do Brasil e do mundo.
- As danças urbanas.
- As raízes socioculturais das danças populares.
- Danças e ritmos do Maranhão.
- Criatividade: o processo de criação coreográfica.

Valores e Atitudes

- Compreender as práticas da cultura do movimento como possibilidade de obter satisfação 
e prazer.
- Valorizar as manifestações da cultura do movimento regionais, nacionais e internacionais.
- Identificar e superar preconceitos em relação às diversas manifestações da cultura do 
movimento.
- Respeitar as diferenças individuais na realização das práticas coletivas da cultura do 
movimento.
- Respeitar as diferenças e características relacionadas ao gênero, presentes nas práticas 
da cultura do movimento.
- Dispor-se a adaptar regras, materiais e espaço visando à inclusão do outro.
- Participar das decisões que impliquem a convivência harmoniosa dos membros da equipe.
- Atuar de maneira democrática em relação aos diferentes pontos de vista sobre as deci-
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sões a serem tomadas, adotando o diálogo e a reflexão como estratégias de trabalho.
- Reconhecer os efeitos positivos das práticas habituais da cultura do movimento para a 
qualidade de vida.
- Valorizar o desempenho esportivo sem ufanismo ou regionalização.
- Aceitar a disputa como um elemento da competição e não como ato de rivalidade.
- Colocar a cooperação acima da competição nas práticas coletivas da cultura do movimento.
- Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, desvinculando-o do resultado 
alcançado.

Orientações Metodológicas

Um dos maiores desafios para adotar, no âmbito da Educação Física, uma metodo-
logia de ensino/aprendizagem que aborde, de forma crítico-reflexiva, as práticas da cultura 
do movimento humano é tentar articular a fundamentação conceitual15  com os procedi-
mentos didáticos, o que permitiria a interação entre a reflexão e a prática. Sugere-se, então, 
para vencer esse desafio, começar pelo estabelecimento de princípios pedagógicos, como 
criticidade, emancipação, autonomia, ludicidade, etc., para conduzir a prática docente, 
estruturando-a como uma unidade dialética entre teoria e prática (HILDEBRANDT, 1993). 
Entende-se que a aula de Educação Física, nessa perspectiva, deve se constituir num 
espaço intencionalmente organizado para aproximar o aluno da percepção da totalidade 
de suas atividades, por meio da articulação da ação com sua intencionalidade e sentido.

Um dos elementos de grande importância para a compreensão das práticas esco-
lares e, no caso que estamos tratando, para a reconstrução do espaço das aulas de Edu-
cação Física, é a visão que o professor tem a respeito do seu fazer pedagógico e a res-
ponsabilidade que assume enquanto educador, demonstradas nas maneiras com que se 
relaciona consigo mesmo, com os outros, com o mundo e, principalmente, com as formas 
consideradas prontas de saberes tidos como inquestionáveis. Nesse último caso, se o pro-
fessor não admite que os saberes estão em permanente construção, sua prática pedagó-
gica tenderá a reproduzir os fazeres que, comprovadamente, não atendem aos interesses 
e necessidades da maioria dos alunos.

A compreensão da realidade da Educação Física passa ainda pela percepção dos 
movimentos e falas tatuados nos corpos dos sujeitos envolvidos no processo formativo, 
que revelam o confronto cotidiano entre os discursos teóricos, políticos, sociais, históricos, 
identificado claramente nos estudos de Kunz (1994).

Este mesmo teórico identifica, ainda, no processo de ensino/aprendizagem, o movi-
mento constante de abrir e fechar as relações que se desencadeiam nos espaços das prá-
ticas corporais, onde as categorias didáticas de trabalho, interação e linguagem (MAYER, 
1987, apud KUNZ,  1994) e as competências por elas determinadas têm um papel indis-
pensável na formação do educando. Essas categorias didáticas representam estruturas 
universais da formação cultural e, conseqüentemente, são fundantes de todo o processo 
de ensino/aprendizagem que busca a autonomia dos educandos, sendo, portanto, deter-
minantes no desenvolvimento das competências objetiva (técnica), social e comunicativa 
(KUNZ, 1994).

A competência objetiva, ou para o trabalho, capacita os sujeitos para atuarem ade-
quadamente, dentro de suas possibilidades individuais e coletivas, nas práticas da cultura 
do movimento nos diversos contextos onde elas se realizam. Constituem essa competên-
cia, no âmbito da escola, os conhecimentos e habilidades relativas ao “saber-fazer” espe-
cífico do trabalho com os temas de estudo.

É inegável que a evolução das técnicas corporais têm contribuído para o esvazia-
mento dos múltiplos sentidos das práticas da cultura do movimento, afastando os alunos 
dos fazeres bem sucedidos dessa cultura, já que se sentem incapazes de alcançar um 
rendimento divulgado como padrão. Por isso, é necessário que eles sejam estimulados a 
valorizar os rendimentos próprios, para que continuem realizando práticas corporais.

Por outro lado, embora o trabalho da Educação Física permita o aumento progres-
sivo da complexidade da competência objetiva, é importante ressaltar que o desenvolvi-



R
E

F
E

R
Ê

N
C

I
A

I
S

 
C

U
R

R
I

C
U

L
A

R
E

S

106

mento dessa competência não se constitui na totalidade da ação pedagógica na disciplina. 
O diálogo permanente entre saber prático, enquanto competência objetiva e trabalho, e o 
conhecimento teórico é imprescindível para o desenvolvimento de outras competências 
(comunicativa e social), indispensáveis para a realização das práticas da cultura do movi-
mento (NEVES; PIRES, 2001).

A competência social, ou para as interações, permite ao sujeito, ao participar das 
práticas sociais do movimento, entender as relações socioculturais que constituem essas 
práticas, os problemas e contradições dessas relações e os diferentes papéis que assu-
me para atender às diversas expectativas sociais. Entende-se que o conhecimento do 
professor de Educação Física não se esgota nos conhecimentos “técnicos” de sua área 
profissional, mas que, além deles, domine outros conhecimentos que o ajudem a entender 
as relações socioculturais que constituem esses padrões “técnicos”, bem como o contexto 
social em que está inserida a escola e seus alunos. Só assim ele poderá trabalhar para o 
desenvolvimento da competência social do aluno para as práticas da cultura do movimento.

A competência comunicativa, ou para a linguagem, não deve se resumir á utilização 
da linguagem corporal da cultura do movimento para a produção de significados sociais, 
ainda que essa se constitua na sua principal manifestação, mas deve estender-se ao uso 
da linguagem verbal e de outras linguagens não-verbais, para analisar e discutir os signifi-
cados da linguagem corporal, adotando um posicionamento crítico diante das práticas da 
cultura do movimento estabelecidas. No contexto escolar, o uso da linguagem verbal nas 
práticas da cultura do movimento deve ainda se dirigir para a discussão das necessidades 
relativas ao desenvolvimento do processo educacional.

As orientações pedagógicas propostas apresentam novas perspectivas para o pro-
cesso de ensino/aprendizagem em Educação Física, ampliando o seu atual universo de 
ação. Com elas, pretende-se ultrapassar os limites do “saber fazer” da cultura do mo-
vimento como única competência a ser desenvolvida no trabalho pedagógico da área, 
acrescentando elementos fundamentais a esse “saber fazer”, como o “saber pensar” e o 
“saber sentir”, que representam novas competências na formação do educando, para se 
movimentar de forma significativa no mundo. No ambiente escolar, essa nova forma de de-
senvolver a prática pedagógica em Educação Física aponta para o trabalho com diferentes 
temáticas da cultura do movimento, compreendida como fenômeno sócio-histórico-cultural 
que se manifesta de diversas maneiras, revelando as singularidades e as transformações 
que o “se-movimentar” assume em diferentes contextos. As temáticas a serem trabalha-
das na escola, portanto, devem ser abordadas através da problematização, encenação e 
transformação didática (KUNZ, 1994) dos temas fundamentais da cultura do movimento, 
realizadas em projetos didáticos propostos por alunos e professores.  

Exemplos de temas16  relacionados com a cultura de movimento.

- Levantamento das práticas corporais dos alunos: jogos, ginástica, dança, lutas e esportes;

- Montagem de painel de fotos antigas e recentes sobre esporte;

- Realização de entrevistas sobre os benefícios de um estilo de vida ativo;

- Indicações e contra-indicações para a prática de atividade física;

- Análise da veiculação dos espetáculos esportivos pela indústria de entretenimento;

- Realização de práticas corporais com materiais retirados das atividades cotidianas e da 
natureza;

- Realização de seminário sobre obesidade, magreza e estética: qual é o corpo ideal?

- Debate sobre as práticas corporais e o modelo produtivo.

Assim, pela tematização de diferentes manifestações da cultura do movimento e pela 
organização do ensino a partir de arranjos materiais, Kunz (1994) propõe uma metodologia 
para o trabalho pedagógico em Educação Física, na perspectiva crítico-emancipatória do 
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movimento humano, denominada de transcendência de limites, através da qual o aluno é 
confrontado com a realidade do ensino a partir do grau de dificuldade dos desafios propos-
tos. Tal metodologia pode seguir a seguinte seqüência.

- A forma direta de transcendência de limites, com a manipulação da realidade tal como 
se apresenta, pelo simples explorar e experimentar possibilidades e propriedades dos ob-
jetos, bem como as próprias possibilidades e capacidades, vivenciando, entre outras si-
tuações, novas práticas comunicativas e a descoberta e experimentação de diferentes 
relações socioemocionais.
- A forma aprendida no âmbito das possibilidades de transcender limites, pela, entre outras 
formas, produção de imagens, esquematização e apresentação verbal de situações do mo-
vimento que o aluno, de forma reflexiva, deverá acompanhar, executar e propor soluções 
para os problemas que, eventualmente, forem constatados.
- A forma criativa ou inventiva de uma transcendência de limites, quando, a partir das duas 
formas anteriores da “representação de um saber”, o aluno se torna capaz de, “definida 
uma situação”, criar/inventar movimentos significativos para essa situação.
Apresenta-se, a seguir, um exemplo de uma situação de ensino baseada nas transcendên-
cias de limites. 
- Transcendência de limites pela experimentação: alunos experimentam, em pequenos 
grupos, inúmeros jogos esportivos. Exemplo: CINCO CORTE; 
- Transcendência de limites pela aprendizagem: alunos aprendem a bater na bola de forma 
a atingir determinados alvos, como caixa ou arcos, espalhados pelo solo;
- Transcendência de limites pela criação/invenção: alunos criam novas formas coletivas de 
jogar e novos alvos para atingir com a bola. Exemplo: CINCO CORTE em duas equipes, 
usando rede ou corda, acertando alvos distribuídos pela área do jogo. 

Taffarel et al (1995) sugerem formas de organização das atividades pedagógicas de 
Educação Física para desenvolver as competências no âmbito da cultura do movimento. 
Apresentam-se, a seguir, algumas dessas sugestões:

A Aula - momento voltado para a construção coletiva do conhecimento sobre a cultu-
ra do movimento, pela autodeterminação dos jovens.

As Oficinas - eventos realizados em datas especiais – finais de semana, feriados ou 
dias determinados para essa atividade –, com tempo superior a uma hora, quando se pro-
põem novas práticas corporais, apresentam-se espaços/locais para as práticas propostas, 
criam-se brinquedos e materiais didáticos, etc.

Os Seminários Interativos/Integrativos - momentos em que as sistematizações, as 
pesquisas, os relatórios e as exposições de atividades relacionadas à cultura do movimen-
to são apresentados e discutidos.

Os Festivais de Cultura do Movimento - eventos organizados por alunos e professo-
res, que envolvem um grande contingente de pessoas, integrando escola e comunidade, 
onde são feitas exposições e experimentações das práticas da cultura do movimento. 

Os Workshops - espaços de divulgação, no âmbito escolar e da comunidade, das 
novas tecnologias educacionais criadas ao longo do processo de ensino/aprendizagem, 
durante as aulas, oficinas, seminários e festivais.

Quanto ao planejamento das atividades pedagógicas para a Educação Física, suge-
re-se a implementação do planejamento participativo, envolvendo professores e alunos. 
Dessa forma, além de prestigiar o saber que o adolescente traz como bagagem cultu-
ral, considerando conhecimentos e métodos populares como possibilidades para recriar 
o mundo cultural, o trabalho conjunto permite, durante o planejamento de estratégias que 
articulem os princípios pedagógicos, as transcendências de limites, as categorias didáti-
cas, as competências e as formas de organização das atividades de ensino/aprendizagem 
sugeridos neste documento, que os alunos já comecem a se familiarizar com o trabalho 
pedagógico que será realizado.

No que se refere à avaliação das competências desenvolvidas ao longo dos traba-
lhos da Educação Física, considera-se que ela deve resultar de muito mais do que sim-
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plesmente aplicar testes motores para seleção e classificação dos alunos mais aptos para 
realizarem práticas esportivas, como tradicionalmente vem acontecendo nas escolas, legi-
timando a discriminação daqueles considerados menos aptos para esse trabalho e contri-
buindo para o fracasso da qualidade da prática pedagógica na disciplina.

O homem é um ser no mundo que pode concretizar, por meio da sua corporeidade, a 
essência de sua espiritualidade e intelectualidade. A análise do gesto humano feita somen-
te do ponto de vista biológico e mecânico é fragmentada, tendenciosa e reducionista, visto 
que não leva em consideração o homem em sua totalidade, deixando de lado fatores sub-
jetivos que são determinantes do grau de eficiência do seu gesto. A intenção, a motivação, 
a emoção, a cognição, os valores, as crenças, as atitudes, enfim, a própria personalidade, 
assim como o contexto sócio-cultural em que o homem está inserido, são fatores que cons-
tituem o seu fazer nas diferentes situações em que se encontra. Esse fato não é diferente 
nas situações de avaliação.

Como, então, a partir dessas reflexões, transformar a prática de avaliação em Edu-
cação Física?

Para isso, Kunz (1991; 1994; 1998), Taffarel et al (op. cit.) e Palafox e Terra (1998) 
apresentam alguns instrumentos, procedimentos e metodologias que, utilizados na prática 
pedagógica, poderão facilitar a definição de indicadores qualitativos que deverão ser utili-
zados pelos professores para a avaliação das competências desenvolvidas pelos alunos. 
Propõem, assim, que os professores promovam. 

Auto-Avaliação - praticada pelo próprio aluno visando à formação de uma auto-ima-
gem positiva e o desenvolvimento da autocrítica, ambas necessárias para a formação da 
sua autonomia, pode fornecer informações importantes para a avaliação didática.

Metodologia Indutiva - forma de trabalhar em que os alunos, estimulados a refletir e 
a tomar decisões, assumem criticamente as conseqüências de suas escolhas, sendo, por-
tanto, uma rica fonte de dados para o professor utilizar em suas avaliações.

Arranjos Materiais e Problematização- Kunz (apud BONETH, 2000, p. 225-226) apre-
senta a sistematização das etapas envolvidas na encenação temática das aulas de Edu-
cação Física, no decorrer das quais o professor pode ir considerando os elementos que 
devem ser utilizados para realizar avaliações. São as seguintes as etapas propostas:

1°: DESVELAR O PROBLEMA BÁSICO RELACIONADO COM O MOVIMENTO. Sig-
nifica transmitir as intenções do movimento, ao invés de seguir atividades corporais basea-
das em destrezas esportivas pré-fixadas. Aqui, as tarefas de movimentos serão abordadas 
como situações de descoberta, onde sempre permanece um espaço suficiente para os 
alunos desenvolverem suas próprias fantasias e realizações (KUNZ, 1991, p. 193).

2°: ACEITAR O SIGNIFICADO INDIVIDUAL DAS SITUAÇÕES DE MOVIMENTO. 
Neste momento, professores e alunos movimentam-se a partir das experiências e expec-
tativas dos alunos, ou seja, de acordo com o significado subjetivo que o movimento tem 
para eles.

3°: FAVORECER O SENTIR-SE RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES DE MOVIMEN-
TOS. A partir da reflexão e da problematização realizadas pelos alunos sobre os seus 
próprios movimentos, cria-se a possibilidade de encontrar soluções para os problemas, 
baseando-se nas experiências do grupo.

4°: ACEITAR DIFERENTES SOLUÇÕES PARA AS TAREFAS DO MOVIMENTO. Ao 
contrário da metodologia de ensino orientada unicamente para a transmissão de destrezas 
motoras, onde os alunos são obrigados a solucionar tarefas de movimento, existe aqui um 
acordo para solucionar determinadas tarefas de movimento em função da situação contex-
tual destes movimentos e das pré-condições individuais dos alunos (KUNZ, 1991, p. 193).

5°: ACEITAR ORIENTAÇÕES ORIUNDAS DE EXPERIÊNCIAS SUBJETIVAS COM 
ATIVIDADES DE MOVIMENTOS. Nessa etapa, as soluções para as tarefas de movimento 
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dependem da decisão individual, já que o aluno compreende as situações de movimento 
por ele desenvolvidas, com base em suas próprias experiências, o que faz com que os 
movimentos adquiram significados tanto individual como coletivo.

Provas e Trabalhos Escritos - instrumentos utilizados para a avaliação dos conhe-
cimentos trabalhados em sala de aula, devendo ser evitado que as notas obtidas pelos 
alunos se transformem em mecanismo de seleção dos mais aptos.

Festivais e Workshops - realizados com a finalidade de expor os conhecimentos 
construídos pelos alunos e de favorecer a prática da liberdade e da autonomia responsável 
pelos mesmos, constituem-se em excelentes oportunidades para avaliar o desempenho 
escolar.

A utilização de mecanismos variados para realizar a avaliação qualitativa do desem-
penho dos alunos constitui-se num procedimento de grande valor para acompanhar o tra-
balho de todos os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem – alunos, professores 
e a própria escola. É importante lembrar que a avaliação pode ser uma oportunidade de 
aprendizagem tanto para o aluno quanto para o professor, porque, sendo processual e 
interativa, permite ao aluno identificar os seus acertos e erros, o que pode levá-lo a re-
tomar, corrigir e prosseguir melhorando o seu desempenho, e, ao professor, possibilita a 
obtenção de informações para a tomada de decisões em relação aos passos seguintes a 
serem dados em seu trabalho pedagógico. Para a escola, é de fundamental importância 
acompanhar o desenvolvimento de seu Projeto Político-Pedagógico em todos os âmbitos. 
A Educação Física é parte de sua missão.

No que diz respeito aos recursos necessários para a implementação da proposta pe-
dagógica de Educação Física sugerida nestes Referenciais Curriculares, é imprescindível 
que se desenvolvam ações no sentido de: 1) disponibilizar os materiais didáticos específi-
cos para o trabalho na área, assim como adaptar, reformar ou construir locais adequados 
para a realização das práticas da cultura do movimento; e 2) capacitar, através de um 
programa de formação continuada, os professores de Educação Física da rede estadual 
de ensino médio.

Em relação ao segundo requisito, cabe ressaltar que as mudanças propostas para a 
Educação Física, especialmente no que se refere às novas orientações teórico-metodoló-
gicas, somada às dificuldades dos professores da área para acompanhar esses novos ru-
mos, impõem que a capacitação docente se inicie imediatamente, já que a implantação dos 
novos Referenciais Curriculares para o Ensino Médio do Estado do Maranhão, elaborada 
para atender às exigências da nova legislação educacional brasileira, depende sobrema-
neira do empenho de professores preparados para esse fim. 

Como aponta Vaz (2002), em parecer favorável à validade deste documento para 
orientar as escolas estaduais de Ensino Médio da rede pública, “o documento está bom, 
porém, os professores que estão atuando na rede pública estadual precisam instrumenta-
lizar-se do referencial teórico para a efetivação da prática”.

Finalmente, espera-se que a Educação Física, como componente curricular com 
uma nova perspectiva de trabalho pedagógico, tenha seu espaço garantido no Projeto 
Político-Pedagógico da escola, deixando de permanecer à margem dele como geralmente 
vem ocorrendo, expandindo o seu “acontecer” para além dos limites das quadras e/ou dos 
locais que lhes são estritamente reservados. Como nos diz Costa (2002, p. 3), em parecer 
favorável à aplicação deste documento na prática educativa escolar, [...] a Educação Física 
deve se abrir a novas práticas [...], novos ideais [...]. A ação dos profissionais de Educação 
Física deverá, assim, pautar-se pela diversificação das formas e campos de intervenção, 
pela valorização do prazer que os alunos devem sentir na realização  das situações de 
aprendizagem, pelo respeito pelas motivações e interesses dos alunos [...]

Projeto Didático

Apresenta-se, a seguir, uma proposta de estudo de um tema no âmbito da cultura 
do movimento, a título de exemplo, como forma de estimular e orientar o professor para 
trabalhar com projetos didáticos. Refletindo sobre esse exemplo, ele poderá pensar em 
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múltiplas possibilidades de desenvolver novos projetos para realizar sua prática educativa, 
considerando as orientações metodológicas contidas nestes Referenciais Curriculares.

RELAÇÕES ENTRE ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

Objetivo

O objetivo, compartilhado com os alunos, é produzir um programa básico de ativi-
dades físicas relacionadas à saúde, com informações sobre quais exercícios e atividades 
praticar e a maneira adequada de realizá-los em relação a atividades aeróbicas, exercícios 
de flexibilidade e de força. Além disso, os alunos devem compreender a prática da ativida-
de física em diferentes contextos culturais.

Justificativa

Os alunos devem ter oportunidade de desenvolver procedimentos de pesquisa sobre 
atividade física e saúde utilizando diferentes fontes de informação (livros, revistas, jornais, 
sites, filmes, etc.). O tema escolhido tem em vista propiciar a busca de informações que 
contribuam para mudanças de atitude consigo próprios e com os familiares. Tais procedi-
mentos visam proporcionar-lhes autonomia em relação à cultura corporal de movimento, 
mediante o domínio das técnicas de promoção e manutenção da saúde.

As propostas que trabalham o corpo e o movimento com enfoque na saúde são 
muito bem aceitas entre alunos jovens e adultos, pois esse tema ganha maior interesse, 
sobretudo, quando o corpo dá sinais de diminuição da vitalidade. Discutir e compreender 
as relações da atividade física com a saúde e a longevidade pode representar uma porta 
de entrada para a reflexão sobre as diferenças culturais.

A Educação Física pode, integrada às outras áreas de conhecimento, incluir a abor-
dagem da dimensão cultural, influenciando as representações de saúde e bem-estar, ex-
plicitando o recorte de análise de um grupo em um determinado tempo.

Proposta interdisciplinar

É possível estabelecer diversas relações do tema saúde, atividade física e práticas pela 
integração das áreas de conhecimento em torno da proposta interdisciplinar:
- Ciências - informações que contribuam para a compreensão do funcionamento do corpo 
humano, estabelecendo relações entre alimentação e gasto energético; leitura de textos 
científicos para auxiliar a compreensão de alguns termos e conceitos.
- Língua Portuguesa - orientar roteiros de entrevista para buscar as informações de campo 
sobre as práticas da cultura corporal de movimento; analisar o estilo de textos que abor-
dem o tema, nas diversas mídias; subsidiar o trabalho de interpretação de textos científicos 
e a produção escrita sobre o conhecimento adquirido.
- Geografia - analisar as relações entre as práticas locais e a topografia, bem como entre 
os aspectos econômicos e as práticas mais difundidas.
- História - providenciar uma pesquisa histórica sobre a imigração, a origem e a descen-
dência da população; as relações com as danças e as músicas podem contribuir para 
valorizar a cultura local, ampliando a compreensão sobre os processos de transmissão e 
perpetuação dessa cultura.

O que o professor quer que os alunos aprendam

- Procedimentos de pesquisa por meio de leitura de textos informativos, científicos e vídeo.
- Fazer uso da escrita como registro dos conhecimentos construídos ao longo do processo.
- Ter interesse por pesquisar novos assuntos, consultando diferentes fontes de informação.
- Valorizar o trabalho em grupo.
- Interpretar e relacionar os textos com a realidade.
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- Reescrever e analisar os conteúdos dos textos pesquisados.
- Conhecer, discutir e refletir sobre as relações entre atividade física, saúde e contexto 
cultural.

O que o professor deve fazer

- Selecionar, com antecedência, materiais sobre o assunto – vídeos, livros, artigos, progra-
mas de vídeo e filmes.
- Levar livros e revistas com textos informativos para os alunos consultarem sempre que 
preciso.
- Favorecer as iniciativas individuais e coletivas, acolhendo as idéias dos alunos.
- Propor questões que façam os alunos pensarem sobre o texto específico.
- Propor atividades práticas relacionando-as às informações obtidas nos textos, num diálo-
go permanente entre teoria e prática.
- Garantir, sempre que possível, o trabalho em grupos, para que os alunos possam ser 
parceiros de fato, colocando em jogo os saberes individuais, tanto nas atividades de escrita 
como de leitura.
- Incluir a participação dos alunos a cada retomada do planejamento do projeto.

Etapas previstas

1ª etapa

Solicitar aos alunos que, individualmente, escrevam sobre os benefícios obtidos na 
prática de atividades físicas regulares e que descrevam algumas delas, justificando a dis-
tribuição de tempo de cada sessão e sua freqüência semanal. Nessa etapa do trabalho, 
estarão sendo levantados os conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema, a partir de 
informações veiculadas pela mídia, pela prática orientada por um especialista ou empirica-
mente. Este deve ser o objetivo principal, evitando-se, nesse momento, corrigir os concei-
tos descritos, para que os alunos não se inibam na hora de verbalizá-los.

2ª etapa

Os alunos devem ser estimulados a realizar uma pesquisa com outras salas, a fim 
de mapear as práticas corporais mais freqüentes e a distribuição por faixa etária. Neste 
sentido, o roteiro poderá conter as seguintes questões:
- Idade.
- Pratica alguma atividade física?
- Qual?
- Há quanto tempo?
- Em que local?
- Quais  razões que  o levaram a praticar essa atividade física?

Os dados analisados podem ser apresentados em grupos (cada grupo de alunos 
realiza o levantamento com a sala diferente). O professor de Matemática pode auxiliá-los a 
apresentar os resultados em diferentes gráficos.

3ª etapa

Essa pesquisa mostra que, no Brasil, 50% dos homens praticam algum tipo de ativi-
dade física, contra apenas 30% das mulheres. É importante ressaltar que ela foi realizada 
em nível nacional e que considerou como prática de atividade física até mesmo aquelas 
realizadas uma vez ao mês com fins profissionais.

De acordo com os resultados da mesma pesquisa, 65% dos indivíduos não praticam 
atividade física por falta de tempo ou excesso de trabalho.

Entre os que exercem atividade física, as práticas mais comuns são: futebol e cami-
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nhada (14%); ciclismo (5%); ginástica (4%); natação (3%); corrida, musculação e voleibol 
(2%); artes marciais, aeróbica, dança, basquete e capoeira (1%).

Quando o questionamento sobre as razões que os levam a se exercitar, a resposta 
foi: emagrecer ou manter a forma (53%); saúde (36%); hábito (20%); ordem médica (16%); 
lazer (13%); aumentar a disposição (11%); combater o estresse (10%).

Após a análise e a comparação dos resultados, os alunos devem apresentar suas 
conclusões.

4ª etapa

O objetivo desta etapa é provocar a reflexão sobre a importância da prática de ati-
vidades físicas, utilizando o maior número possível de fontes de pesquisa: revistas, livros 
especializados, sites e entrevistas. Após esse levantamento, formam-se grupos de apro-
ximadamente, cinco alunos para discutir as informações recolhidas, confrontar opiniões, 
formular hipóteses e produzir um texto em que expliquem e justifiquem a prática regular de 
atividades físicas e suas possíveis relações com a saúde.

Entrevista com profissional ligado à área

- Quais as relações entre atividade física, aptidão física e saúde?
- Que mudanças corporais são resultantes da prática regular de atividade física?
- Quais os benefícios da atividade física regular do ponto de vista biológico, psicológico e 
social?
- Quais os malefícios resultantes do treinamento esportivo excessivo? Esporte é sempre 
sinônimo de saúde? Se não, por quê?(Relacionar essas questões com o número de lesões 
e uso de anabolizantes).
- Com que freqüência semanal deve-se praticar atividades físicas para manter a boa for-
ma? Quais as práticas mais indicadas?Por quê?

Entrevista com praticante regular de atividades físicas

- Em que consiste a sua prática?
- Quais objetivos você busca atingir?
- O que motivou a começá-la?
- Você recebeu alguma orientação para desenvolvê-la?
- Se recebeu, quem o orientou?
- Qual é a sua freqüência semanal de prática? Em que horário?
- Quanto tempo dedica a cada sessão?
- Como se sente realizando atividades físicas?

Sugestões para consulta
LUZ, Sérgio Ruiz. “Sangue, suor e lágrimas.” Veja, p.94-97, 11 nov. 1998.
WEINECK, Jurgen. Biologia do esporte. São Paulo: Manole, 1990.
www.saudeemmovimento.com.br . Relações entre atividades físicas e saúde.  Dicas nutri-
cionais. Atuação e importância do profissional de Educação Física. Notícias sobre saúde 
em geral. Avaliação física e novidades sobre atividades físicas.

Filmes sugeridos

Beleza americana ( American Beauty ), Estados Unidos, 1999.
ROTEIRO PARA DISCUSSÃO DO FILME
- No filme, qual o papel da atividade física? É melhorar a saúde ou,  principalmente, melho-
rar a auto-estima? Por quê?
- Quais as relações e diferenças da prática da atividade física voltada para estética e saúde 
abordadas no filme?
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- Por que o protagonista não parece tão interessado em melhorar a saúde quando pratica 
atividade física? 

Um domingo qualquer ( Any Given Sunday ), Estados Unidos, 1999.
ROTEIRO PARA DISCUSSÃO DO FILME 
- O que está presente no esporte que não condiz com os pressupostos da atividade física 
voltada para a saúde?
- Isso ocorre também no esporte brasileiro? De que forma? Dê exemplos. 

5ª etapa

O professor solicita que os alunos revejam suas práticas, após a ampliação do co-
nhecimento obtido até o momento. Poderá ser pesquisado no grupo quantos praticam ati-
vidade física semanalmente, qual a freqüência e quais são as atividades. Anotar e guardar 
esse registro para ser usado como um critério para avaliar a valorização do conhecimento 
e sua relação com as mudanças de hábito.

Uma ou duas aulas podem ser agendadas em Ciências para tratar dos sistemas 
respiratório e circulatório. Juntos, em uma outra aula, o professor de Educação Física e o 
de Ciências apresentam os parâmetros que classificam uma atividade física em aeróbica e 
anaeróbica e abordam questões relacionadas à alimentação, atividade física e prevenção 
das doenças cardíacas.

O professor deve retomar os registros dos alunos sobre a prática e propor um debate 
a respeito das questões colocadas, tentando relacioná-las aos conteúdos já abordados.

6ª etapa

O professor pode propor atividades aeróbicas (de longa duração e baixa intensida-
de), exercícios de flexibilidade, relaxamento e abdominais. Durante essas práticas, abordar 
a maneira correta de executá-las e a freqüência e intensidade desejada, de acordo com as 
características e necessidades dos diferentes alunos. Pode discutir também os benefícios 
de cada exercício para a aquisição e manutenção da saúde.

Num segundo momento, os alunos, divididos em grupos, podem se responsabilizar 
por partes das aulas, oferecendo alguns exercícios que pesquisaram em revistas (Boa 
Forma, Nova, Capricho, Saúde, outras) ou conhecem por experiência própria.

Após vivenciar essas experiências, os alunos sistematizam seus pontos de vista a 
partir das seguintes questões.
- Qual seria, na sua opinião, o curso de Educação Física adequado à sua idade e que fosse 
ao encontro de seus interesses?
- Em que horário ele deveria ocorrer?
- Quais seriam as atividades realizáveis?
- Quantos alunos deve haver por grupo?
- Qual deve ser a freqüência semanal?
- Haveria aulas teóricas?
- Seriam necessários aparelhos ou materiais específicos? Quais?Como poderiam ser ob-
tidos?
- As atividades poderiam ser realizadas fora do período de aula? Quando e de que forma?

7ª etapa

Como estratégia para aprofundar os conhecimentos, é preciso desenvolver a argu-
mentação e estimular as habilidades relacionadas à expressão oral. Pode-se propor um 
debate com os alunos divididos em dois grupos: um a favor da prática de atividades físicas 
regulares, e outro, contra. O professor atua como um mediador do debate, enfatizando 
para o grupo que, independente das opiniões pessoais sobre o tema, os alunos devem 
preparar-se para a defesa de suas posições.
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8ª etapa

Os alunos podem pesquisar no bairro quais as opções relacionadas à prática da ati-
vidade física regular oferecidas pela iniciativa pública e privada. Quais os locais, horários 
e faixas etárias atendidas em aulas de ginásticas, esportes, lutas, danças e outras. Além 
disso, podem realizar um levantamento das condições físicas da cidade destinadas à prá-
tica regular de exercícios e das melhores regiões e locais.

9ª etapa

Após esse levantamento, e junto com as informações obtidas nas etapas anteriores, 
os alunos passam a ter condições de elaborar uma proposta de atividade física pessoal 
com vista à aquisição e à melhoria da saúde. Nesse documento podem constar os objeti-
vos do programa, as atividades a serem realizadas, a freqüência e a duração.

Aprofundamento da proposta

1ª etapa

Dando seqüência ao tema “Relações entre atividade física e saúde”, propõe-se uma 
comparação entre as práticas orientais – como o tai chi chuan e a ioga – e ocidentais. Os 
alunos podem buscar na comunidade alguns praticantes ou professores, a fim de ensinar 
ao grupo ou proporcionar uma aula aberta.

2ª etapa

Podem ser agendadas uma ou duas aulas com o professor de História para localizar 
a origem dos povos que criaram a prática escolhida, o tempo histórico e as informações 
que contextualizem a prática como decorrente da cultura.

3ª etapa

Promover um amplo debate sobre as diferenças culturais de manutenção da saúde 
nos modelos ocidentais e orientais.
Algumas questões para o debate:
- Que práticas podem ser incorporadas às práticas do grupo após esse trabalho?
- Como podemos aprofundar nosso conhecimento sobre diferentes práticas da cultura cor-
poral de movimento?
- Em que medida a mídia (TV, jornais e revistas) influencia a nossa prática?

4ª etapa

As informações obtidas durante esse trabalho devem ser apresentadas à comunida-
de, gerando uma prática de circulação do conhecimento. Podem ser utilizados diversos ve-
ículos de divulgação, como palestras preparadas pelos alunos, vídeos, feiras com stands 
de vivências e avaliação física entre outros.

10 Referencial Curricular de Arte

10.1 Considerações Preliminares

A inserção da arte na educação escolar brasileira se deu de forma lenta mas progres-
siva, tendo alcançado, com a promulgação da Lei 9.394/96, a importância que lhe havia 
sido negada desde quando fora utilizada, pela primeira vez, ainda no período colonial, 
como instrumento didático da catequese. Considerada pela escola, durante muito tempo, 



Á
R

E
A

 D
E

 L
IN

G
U

A
G

E
N

S
, 

C
Ó

D
IG

O
S

 E
 S

U
A

S
 T

E
C

N
O

L
O

G
IA

S
 -

 E
 D

 U
 C

 A
 Ç

 Ã
 O

  
F

 Í
 S

 I
 C

 A
 

115

como atividade de pouca relevância formal, passou agora a constar dos conhecimentos 
obrigatórios da Educação Básica com a finalidade de promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos (Art. 26. § 2°). Integrada, nos PCNEM, à área de Linguagem, Códigos e suas 
Tecnologias, a Arte compõe o corpus de conhecimentos essenciais ao desenvolvimento do 
educando, com vistas à construção da cidadania plena.

Ao instituir a arte18  como forma de conhecimento humano a ser produzido e veicu-
lado na educação escolar, a nova configuração do Ensino Médio propõe-se a enfrentar os 
desafios decorrentes das transformações velozes do mundo contemporâneo, levando em 
consideração, também, o processo democrático vivenciado nas duas últimas décadas em 
prol de mudanças no ensino da Arte, protagonizado por professores, estudantes de arte, 
associações de arte-educadores, instituições culturais e universidades. 

Assim, objetivando romper as barreiras que há muito impedem a presença salutar da 
arte na realidade concreta da escola brasileira, as autoridades educacionais estabelece-
ram parâmetros nacionais inserindo esse conhecimento no currículo da Educação Básica, 
fundamentando-se nos conceitos contemporâneos mais relevantes e na epistemologia da 
área, nas experiências de professores e artistas, nas pesquisas empreendidas por espe-
cialistas, nas práticas informais de arte-educação e, especialmente, na realidade da sala 
de aula.

O Conhecimento em Arte: linguagens, códigos e suas tecnologias

As artes já foram descritas de maneiras  diferentes, vigorando, por muito tempo, uma 
visão elitista que a concebia como algo feito somente pelas mentes e mãos privilegiadas 
de mestres extremamente cultos, com a finalidade de promover a elevação espiritual dos 
que podiam freqüentar espaços nobres. Quando dirigida ao povo, assumia a forma de os-
tentação de poder ou meio de transmissão de lições morais e religiosas.

Contudo, no decorrer do século passado, passou-se a pensar a arte como “exprimindo ou 
transmitindo conhecimento humano” (BRONOWSKI, 1983, p.77), com características diferentes da 
maneira de compreender o mundo que é possibilitada pela ciência, por exemplo. Assim, seja qual 
for o conhecimento produzido e veiculado no âmbito da arte, ele não é predicativo nem explicativo, 
apesar de possuir “um valor profético e um valor prático” (BRONOWSKI, 1983, p.77) e ter a particu-
laridade de envolver um conjunto de idéias elaboradas de maneira sensível, imaginativa e estética.

Todas as culturas desenvolveram práticas que podem ser classificadas como artísticas, 
sejam elas visuais, dramáticas, poéticas, musicais, etc., ou melhor, produziram artefatos, idéias 
e obras resultantes da imaginação do homem, externando a sua capacidade de percepção e 
reformulação da realidade. Em outras palavras, pode-se dizer que, ao produzir cultura, ho-
mens e mulheres interagem com a natureza e seus semelhantes, construindo linguagens que 
articulam significados e sistemas arbitrários de representação que variam de acordo com as 
necessidades e experiências da vida em sociedade.

Conforme preconizam os PCNEM, a “principal razão de qualquer ato de linguagem é a 
produção de sentido” e o seu objetivo primordial é a interação, a comunicação e a expressão. 
Mediante as práticas sociais, o homem cria sistemas de linguagem verbal e não-verbal, que se 
intercruzam em sistemas visuais, sonoros, audiovisuais, cênicos, poéticos e outros. O conheci-
mento que se produz na e pela linguagem, por sua vez, cria novos códigos que são partilhados, 
reestruturados e ressignificados no âmbito da coletividade.

Ao figurar na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, as artes assumem 
um papel lidade de utilizar diferentes formas de pensar, criar, agir e conceber a realidade. 
Enquanto objeto de conhecimento, a arte permite aos “alunos apropriarem-se de saberes 
culturais e estéticos inseridos nas práticas de produção e apreciação artísticas, fundamen-
tais para a formação e o desempenho social do cidadão” (BRASIL, 1999, p. 148).

Essa tarefa do setor educacional, desenvolvida por meio do ensino da Arte, inicia-se 
na Educação Infantil, prossegue no Ensino Fundamental e tem continuidade no Ensino Mé-
dio, por meio do trabalho pedagógico com a Música, o Teatro, as Artes Visuais e a Dança, 
ampliando-se, nesta última etapa da Educação Básica, para os saberes referentes a outras 
manifestações artísticas, a exemplo das artes audiovisuais.
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Para que essas orientações sejam passíveis de execução nas escolas maranhenses, 
há de se empreender um esforço em diferentes âmbitos, setores e segmentos da socie-
dade, com vistas à implementação de políticas públicas relativas ao currículo, à formação 
continuada dos docentes, à dotação de ambientes e materiais pedagógicos adequados 
nas escolas, dentre outras frentes de trabalho. Como parte dessas ações, este documento 
visa orientar as escolas e os professores quanto à definição das finalidades do ensino da 
Arte, à seleção dos conteúdos da disciplina, à implementação de projetos didáticos e a 
formas de avaliação do processo de ensino/aprendizagem.

Contextualização do Ensino da Arte

Na trajetória da educação brasileira, o ensino da Arte foi caracterizado de diversas 
maneiras. O positivismo e o liberalismo implementaram, no século XIX, uma visão utilita-
rista, a qual foi substituída, posteriormente, por uma abordagem que cultivava o processo 
em detrimento do produto decorrente das idéias escolanovistas. Nesse tempo, a disciplina 
adquiriu várias nomenclaturas, como Desenho Artístico, Desenho Geométrico, Desenho 
Livre, dentre outras, tendo sido matéria obrigatória na época do Estado Novo, intitulada 
Canto Orfeônico. 

Seguindo orientação da UNESCO (2002) para os países em desenvolvimento, 
a arte assumiu status de Prática Educativa mediante a LDB de 1961 (Lei 4.024/61), o 
que influenciou diretamente as escolas vocacionais, os colégios de aplicação e os es-
tabelecimentos experimentais de ensino, onde se desenvolveram práticas educativas 
bastante positivas na disciplina. Surgiram, nessa época, novas concepções e aborda-
gens pedagógicas com os nomes de Educação Musical, Artes Plásticas, Artes Cênicas 
e Desenho.

Contudo, a obrigatoriedade da disciplina só foi implementada dez anos mais tarde 
(Lei 5.692/71), embora a Educação Artística tenha sido abordada de forma inadequada, 
conforme reconhecem os PCNEM, como mera 

proposição de atividades artísticas, muitas vezes desconectadas de um projeto co-
letivo de educação escolar, sendo que os professores deveriam atender a todas as lingua-
gens artísticas, mesmo aquelas para as quais não se formaram, com um sentido de prática 
polivalente, descuidando-se de sua capacitação e aprimoramento profissional (BRASIL, 
1999, p . 151).

O panorama descrito no parágrafo anterior ainda não foi alterado na maioria das 
escolas brasileiras, com raras, porém, expressivas, exceções. Sem uma consciência clara 
acerca da função da Arte no currículo escolar, os professores não são capazes de conce-
ber um quadro de referências teórico-metodológicas que favoreça o seu ensino e dê garan-
tias de aprendizagem aos alunos. Ficam, portanto, à mercê das orientações de diretores e 
coordenadores de escolas que, geralmente, desconhecem os propósitos e os conteúdos 
do ensino da Arte, inclusive porque eles próprios não tiveram uma formação adequada, 
seja na Educação Básica ou Superior.

No novo Ensino Médio, os conhecimentos de Arte constituem-se dos elementos re-
ferentes às linguagens artísticas, de seus modos de articulação formal, das tecnologias, 
às técnicas e aos materiais e procedimentos de criação artística e estética, integrando e 
inter-relacionando as Artes Visuais, a Dança, a Música e o Teatro às outras disciplinas do 
currículo. 

Nessa perspectiva, pretende-se que o ensino da Arte coloque em prática alguns 
princípios que, historicamente, ficaram apenas no papel, por serem utópicos ou de di-
fícil realização. Além do objetivo mais imediato — fazer com que os alunos consigam 
criar, expressar e comunicar idéias artísticas e estéticas por meio do estudo, investi-
gação e prática —, torna-se fundamental conferir ao ensino da Arte a possibilidade de 
propiciar ao educando um nível de competência que o habilite a entender os sistemas 



Á
R

E
A

 D
E

 L
IN

G
U

A
G

E
N

S
, 

C
Ó

D
IG

O
S

 E
 S

U
A

S
 T

E
C

N
O

L
O

G
IA

S
 -

 E
 D

 U
 C

 A
 Ç

 Ã
 O

  
F

 Í
 S

 I
 C

 A
 

117

sígnicos que constituem a produção, a apreciação e a contextualização dos conheci-
mentos da área. 

A compreensão das semelhanças e diferenças entre as culturas, a contextualização 
dos fenômenos que ocorrem simultaneamente em diferentes lugares, as maneiras de com-
preender o mundo que variam conforme o meio, a globalização da economia e da cultura, 
dentre outros fenômenos da contemporaneidade, requerem do setor educacional uma pos-
tura crítica frente ao conceito de linguagem, exigindo do ensino da Arte, nesse âmbito, um 
posicionamento que ultrapasse o espontaneísmo, a falta de sentido e o lassez faire que 
caracterizaram a abordagem metodológica polivalente. 

Dessa forma, ao invés de constituir-se apenas de um estímulo ao desenvolvimento 
criativo do educando — tarefa que, por sinal, reporta-se a todas as disciplinas do currículo 
escolar —, o novo perfil do ensino da Arte propõe-se também a promover a criação de nú-
cleos de produção nas escolas, uma vez que o Ensino Médio possui, entre suas funções, 
um compromisso com a formação básica para o trabalho. Daí não se poder delegar somen-
te aos institutos especializados e conservatórios a tarefa de iniciação ao estudo das artes, 
apesar de a escola não ter como finalidade a formação de artistas plásticos, dançarinos, 
atores ou músicos.

O trabalho pedagógico, ao longo do Ensino Médio, com os conhecimentos ar-
tísticos e estéticos referentes à produção, apreciação e história das Artes Visuais, da 
Dança, da Música e do Teatro — incluindo-se aí a interconexão dessas linguagens com 
as novas tecnologias de comunicação e da informação — deverá ainda promover a re-
alização de projetos didáticos interdisciplinares, com parcerias saudáveis entre profes-
sores e alunos, sem perder de vista as especificidades de cada um dos componentes 
curriculares. 

Como são muitas as formas de organização do ensino/aprendizagem no âmbito 
da disciplina Arte, compete à escola entrelaçar os conhecimentos desta a de outras 
disciplinas, propiciando ao aluno uma melhor compreensão das práticas e teorias sobre 
arte e cultura “em suas interconexões e contextualizações sócio-culturais” (BRASIL, 
1999, p. 153).

Objetivos do Ensino da Arte

- Promover o desenvolvimento cultural dos estudantes, visando à formação de cidadãos 
críticos e participativos.
- Valorizar a pluralidade cultural e suas diversas manifestações existentes no Maranhão, 
compreendendo-as a partir dos conhecimentos estéticos e artísticos produzidos e dissemi-
nados no âmbito da escola.
- Propiciar a compreensão das linguagens, códigos e tecnologias da Arte, através 
da prática, apreciação e contextualização das Artes Visuais, Dança, Música e Tea-
tro.
- Integrar os conhecimentos da disciplina Arte aos demais conteúdos que compõem o cur-
rículo da Educação Básica, vinculando o estudo teórico às situações práticas.

10.2 Competências em Arte

A contemporaneidade exige dos jovens o domínio de conhecimentos com fluência 
suficiente para que possam ressignificá-los e aplicá-los em situações e tarefas do cotidia-
no. No Ensino Médio, os estudantes devem, progressivamente, desenvolver competências 
para isso, capacitando-se como cidadãos inteligentes, sensíveis e criativos. Para tanto, 
reserva-se ao ensino da Arte, nessa etapa de escolarização, a experimentação de elabo-
rações criativas, a acomodação de modos de fruir os produtos das artes e a compreensão 
sócio-histórica das práticas artísticas, tendo em vista o desenvolvimento das competências 
e habilidades apresentadas no Quadro 5:
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Quadro 5 - Matriz de competências e habilidades em Arte
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Conhecimentos em Arte

Para que os alunos desenvolvam as competências e habilidades apresentadas no 
Quadro 5, o professor deverá selecionar, no âmbito das linguagens artísticas, os conheci-
mentos dos quais eles deverão apropriar-se, sem perder de vista os valores e as atitudes 
que estão sendo formados a partir de sua prática pedagógica. A seguir, sugere-se um con-
junto desses conhecimentos (acompanhados dos respectivos procedimentos de ensino/
aprendizagem) e uma série de valores e atitudes que os alunos deverão estar formando ao 
longo do trabalho com as artes no Ensino Médio.

Quadro 6 - Matriz dos desdobramento dos conhecimentos em Arte

10.3 Valores e Atitudes

- Demonstrar interesse e disponibilidade para estudar Arte, contribuindo para o desenvolvi-
mento harmonioso e crítico das atividades escolares.
- Envolver-se ativamente nos trabalhos desenvolvidos em sala de aula.
- Realizar com responsabilidade os projetos individuais e cooperar com as propostas coletivas.
- Ser assíduo e pontual nas aulas e nas outras atividades programadas pela escola.
- Propor idéias e práticas complementares ao planejamento docente.
- Manifestar curiosidade, inquietação e interesse pelo conhecimento em Arte.
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- Participar de atividades que valorizem a cultura regional, que envolvam as datas come-
morativas e os projetos culturais da escola ou comunidade.
- Refletir criticamente sobre as propostas experienciadas no processo artístico-pedagógico.
- Compreender os desafios que se apresentam nas situações cotidianas, demonstrando 
autonomia para propor soluções criativas.
- Expor pensamentos, críticas, sentimentos e emoções frente às produções artísticas enfo-
cadas em sala de aula e nos projetos especiais.
- Avaliar o processo construtivo em Arte e as atividades culturais vivenciadas na escola.
- Respeitar e valorizar as manifestações artísticas comunitárias.
- Respeitar as dificuldades do outro e as opiniões divergentes, favorecendo a superação 
dos obstáculos cotidianos.
- Compreender o valor histórico e cultural do patrimônio artístico em suas mais variadas 
manifestações.
- Contribuir para a disseminação de práticas artísticas na escola e na comunidade.

10.4 Orientações Metodológicas

A partir dos princípios apresentados nas seções precedentes e em conformidade com os 
parâmetros estabelecidos para o ensino na área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, estes 
Referencial Curricular têm como objetivo orientar as escolas e os professores quanto à natureza 
do conhecimento estético-artístico a ser trabalhado no Ensino Médio, delimitando os espaços que 
a Arte pode ocupar no currículo dessa etapa de escolarização e as maneiras de favorecer o de-
senvolvimento das competências relacionadas à investigação, ao estudo e à prática do fenômeno 
artístico. Em outras palavras, visa ajudar o professor a refletir sobre como se ensina Arte, como se 
aprende e como se avalia o que se ensinou e aprendeu, preservando a autonomia da escola - e as 
particularidades do contexto em que está inserida - para a tomada de decisões.

Enquanto conhecimento escolar, a Arte caracteriza-se como uma linguagem simbólica 
que articula o pensamento por meio dos sentidos, das emoções e da intuição, ao mesmo 
tempo em que articula cognição, memória e sensibilidade. Favorecendo o envolvimento do 
educando com a produção, a leitura e a compreensão crítica do fato artístico, o ensino de Arte 
busca ampliar as suas competências expressivas e comunicativas ao longo do Ensino Médio.

Para que esses propósitos sejam concretizados na escola maranhense, o ensino 
de Arte deverá estruturar-se de maneira a contemplar os vértices da produção artística, 
da fruição estética e da contextualização histórica, previstos na abordagem triangular 
(BARBOSA, 1991), integrando as matrizes culturais formadoras do povo brasileiro, inter-
relacionando essa realidade à de outras culturas e promovendo a transdisciplinaridade20 
. Deverá fornecer ao aluno uma visão ampla das diversas profissões envolvidas com as 
linguagens artísticas, favorecendo possíveis identificações vocacionais que poderão levar 
à continuidade de estudos ou mesmo  à escolha de uma futura profissão. 

A fim de garantir, na escola, atividades de estudo, pesquisa e prática em arte, recomenda-se 
a determinação das competências e habilidades que serão desenvolvidas progressivamente ao 
longo do Ensino Médio, de forma a programar os níveis de aprofundamento dos conhecimentos a 
serem ministrados. Tais procedimentos, inclusive, deverão orientar o desenvolvimento de projetos 
didáticos, à medida que determinam a ênfase que será dada a cada etapa do trabalho.

Em decorrência dessa busca de qualidade para o ensino de Arte, torna-se necessário que 
a escola planeje, para a disciplina, duas aulas semanais em todas as três séries do Ensino Médio. 
Recomenda-se, ainda, que seja enfatizada uma linguagem artística em cada série, considerando a 
formação dos docentes, sem, contudo, excluir as outras linguagens do trabalho que vai sendo reali-
zado. Sugere-se, portanto, para a ênfase e para o trabalho complementar em cada série, a permuta 
entre Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, num padrão de proporcionalidade semelhante ao que 
determina a Lei 9.394/96 quanto ao tempo reservado para os conteúdos previstos para a Base Na-
cional Comum (75%) e para a Parte Diversificada do currículo (25%). Dessa maneira, dentre as 80 
horas anuais que doravante deverão ser destinadas ao ensino de Arte, 60 horas (ou 75%) devem 
ser reservadas para o estudo específico de uma das linguagens artísticas e 20 horas (ou 25%) para 
as demais, considerando e valorizando as peculiaridades culturais da região. 
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Por exemplo, se a linguagem artística escolhida para ser enfatizada na 1ª série de uma 
determinada escola for Música, o professor deverá ser habilitado, utilizando cerca de 75% da 
carga horária para promover o aprofundamento desse conteúdo, reservando os restantes 25% 
para o desenvolvimento de projetos envolvendo as outras linguagens (Artes Visuais, Dança e 
Teatro). Esse trabalho complementar poderá ser feito por meio de projetos que incluam: visitas 
a espetáculos e apresentações; apreciação de mostras, produções em vídeos, cinema e parti-
cipação em festas populares, folguedos, etc.

Outro aspecto a ser destacado nestas orientações metodológicas é o de que o ensino de 
Arte requer uma compreensão diferenciada acerca do espaço, tempo e motivação para o trabalho 
didático, o que impõe, para todos os sujeitos envolvidos na ação educacional, atribuições para a 
execução de tarefas, já que estas não dependem apenas do empenho do professor ou da vontade 
dos alunos. Assim, a escola deverá atender, dentre outros requisitos, às necessidades básicas 
inerentes ao trabalho pedagógico com a Arte, tais como: a) proposição de atividades culturais ao 
longo do ano letivo, envolvendo a comunidade; b) criação de condições ambientais (espaços apro-
priados) para as diversas atividades artísticas; c) aquisição e produção de materiais e instrumentos 
didáticos necessários para a prática pedagógica; d) programação de aulas duplas para permitir um 
tempo de trabalho adequado; e) oferta anual, na medida do possível, de duas linguagens artísticas 
para compor, cada uma, os 75% da carga horária de Arte, para que o aluno possa escolher aquela 
que atenda a seus interesses ou com a qual tenha afinidade; f) planejamento coletivo de projetos 
didáticos, em caráter interdisciplinar, envolvendo situações concretas da realidade social.

De acordo com os PCNEM, o processo de avaliação em Arte, deve ser realizado com vá-
rios propósitos: diagnosticar o nível de conhecimento artístico e estético dos estudantes; iden-
tificar como eles interagem com os conteúdos e os utilizam para desenvolver competências; 
analisar o processo de desenvolvimento da aprendizagem e compreender como as atividades 
artísticas desenvolvidas em sala de aula são consideradas no plano de gestão da escola.

Na configuração do planejamento escolar anual, cabe ao especialista em Arte e aos de-
mais educadores fazerem um diagnóstico do grau de desenvolvimento das competências dos 
alunos, com vistas à continuidade do processo. Na perspectiva da prática docente, os critérios 
de avaliação devem ser objetivos, claros e articulados às diversas dimensões do conhecimen-
to em Arte, envolvendo, além dos conteúdos específicos de cada linguagem artística – Artes 
Visuais, Dança, Música e Teatro – sugeridos na Quadro 5 destes Referencial Curriculares, 
os valores e as atitudes que os alunos vão formando, tendo em vista o desenvolvimento das 
competências e habilidades apresentadas na Quadro 5 deste documento. Considerando, ain-
da, que a educação constitui uma troca que envolve o aprendizado permanente, pautado no 
diálogo e no respeito mútuo, cabe ao professor de Arte, em suas avaliações, instaurar um clima 
de confiança junto aos estudantes, valorizando suas manifestações e interesses. 

Finalmente, torna-se essencial compreender a avaliação como algo inerente ao proces-
so educacional, instaurando um compromisso amplo que transcenda à função burocrática, 
classificatória e fundamentada em juízos inflexíveis que lhe é convencionalmente atribuída. 

11 Referencial Curricular de Informática

11.1  Considerações Preliminares

O novo milênio surge marcado pelos grandes avanços científicos e tecnológicos que 
começaram a se aprofundar na segunda metade do século passado. As Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC), desenvolvidas com grande velocidade nas décadas fi-
nais desse período, vêm provocando mudanças que atingem quase todas as dimensões 
da prática social, o que implica novas responsabilidades sociais e, com elas, a exigência 
de novas competências e habilidades para o exercício da cidadania.

Coloca-se, portanto, o desafio de preparar o indivíduo para essa realidade, que im-
põe novas formas de pensar e agir para acompanhar o ritmo cada vez mais acelerado do 
progresso científico-tecnológico. Esse desafio deve ser enfrentado, logo de início, pelo de-
senvolvimento de ações tanto no plano da consciência individual quanto no âmbito político-
institucional, destacando-se, nessa última instância, o setor educacional.
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No plano da consciência individual, a expansão dos usos das Tecnologias da Informação 
e Comunicação exige das pessoas a tomada de consciência da forte presença da Informática 
na vida de boa parte da população. A necessidade constante de transformar a experiência 
humana e a vasta gama de conhecimentos que foram sendo produzidos em informação orde-
nada, armazenável, representável em diversas formas e facilmente recuperável, e de  desen-
volver novos processos de circulação dessas informações, exigiram a criação e utilização de 
novas linguagens que superassem os limites das linguagens tradicionais. A Informática, como 
linguagem digital, surgiu como um dos principais meios/produtos (produção de linguagem) tec-
nológicos para atender a essa demanda, o que intensificou, o ritmo da produção de novas 
tecnologias de informação e comunicação e, a sofisticação da própria Informática. Estava es-
tabelecida a cultura digital na chamada sociedade do conhecimento. 

Hoje, graças à Informática e à rede mundial – Internet –, é possível transportar enormes 
quantidades de dados informacionais a grande velocidade, possibilitando a elaboração quase 
imediata de novas hipóteses a serem investigadas e a conseqüente produção de novos conhe-
cimentos para responder, melhor e mais rapidamente, questões relativas a problemas da exis-
tência humana, inclusive os criados pela própria sociedade da informação e da comunicação. 

A tomada de consciência da presença da Informática no cotidiano das pessoas impõe a 
necessidade de aquisição de conhecimentos da cultura digital, como passaporte para entrar 
nos novos tempos. O acesso à cultura digital depende, ainda, do compromisso das instituições 
públicas com a implementação de políticas de inclusão no mundo das novas tecnologias. 

Cabe, assim, às escolas elaborar projetos didáticos com o objetivo de desenvolver 
competências e habilidades relacionadas ao uso da linguagem digital, preparando os alu-
nos para as novas tecnologias, o que, segundo Perrenoud (2000, p. 128), significa

[...] formar para o julgamento, o senso crítico, o pensamento hipotético dedutivo, as fa-
culdades de observação e de pesquisa, a imaginação, a leitura e a análise de textos e de 
imagens, a representação de redes, de procedimentos e de estratégias de comunicação.

A Informática na Área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

A inclusão da Informática como conhecimento da Área de Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias, orientada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PC-
NEM), visa contribuir para o alcance das finalidades dessa etapa da Educação Básica, determi-
nadas no Art. 35 da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394), a saber: 

[...] a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino funda-
mental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o traba-
lho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se 
adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posterio-
res; o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e 
o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão 
dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria 
com a prática no ensino de cada disciplina (?).

A importância do trabalho pedagógico com os conhecimentos de Informática na escola 
encontra-se reforçada na mesma LDB, em seu Art. 36, §1, que estabelece que “ao final do 
ensino médio o educando demonstre: domínio dos princípios científicos e tecnológicos que 
presidem a produção moderna; conhecimentos das formas contemporâneas de linguagem”.

As indicações contidas nos documentos que regulamentam e orientam a educação nacional a 
respeito da necessidade de introduzir os conhecimentos de Informática na prática pedagógica do Ensino 
Médio, em síntese, resultam do fato de que os alunos precisam ser preparados para o mundo científico 
e tecnológico que, fora da escola, como já foi mencionado, encontra-se em estágio bastante avançado 
de desenvolvimento, provocando mudanças na vida e no trabalho em suas mais diversas dimensões. O 
uso das novas tecnologias da informação e comunicação, que impulsionam essas revoluções, devem 
fazer parte das competências e habilidades a serem desenvolvidas na escola para que ela cumpra a sua 
missão de formar o cidadão para participar ativamente da sociedade em que está inserido.

É importante ainda ressaltar que, no trabalho escolar, [...] “o estudante não deve ser visto 
apenas como quem usa a informática enquanto instrumento de aprendizagem, mas também 
como aquele que conhece os equipamentos, programas e conceitos que lhe permitem a inte-
gração ao trabalho e o desenvolvimento individual e interpessoal” (BRASIL, 1999, p. 23).



Á
R

E
A

 D
E

 L
IN

G
U

A
G

E
N

S
, 

C
Ó

D
IG

O
S

 E
 S

U
A

S
 T

E
C

N
O

LO
G

IA
S

 -
 I

 N
 F

 O
 R

 M
 Á

 T
 I

 C
 A

 

123

11.2 Competências em Informática

Sugere-se no Quadro 7 , algumas competências e habilidades a serem desenvolvidas na 
prática pedagógica que a escola deverá desenvolver com os conhecimentos de Informática. Apre-
sentam-se, ainda, alguns desses conhecimentos no Quadro 8 que, bem como valores e atitudes 
que devem estar sendo formados ao longo do processo ensino/aprendizagem. Cabe, ainda, à es-
cola selecionar, acrescentar e/ou suprimir competências, habilidades, conhecimentos, valores e 
atitudes que considerar necessários para o trabalho didático com a comunidade que atende.

Quadro 7 - Matriz de conhecimentos em Informática
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Quadro 8 - Matriz de conhecimentos em Informática

11.3 Valores e Atitudes

- Compreender o valor das produções científicas e tecnológicas para a prática social con-
temporânea.
- Manter uma atitude crítica diante das transformações que o avanço científico-tecnológico 
vem causando na sociedade contemporânea.
- Reconhecer a importância dos conhecimentos de Informática para a atuação num mundo 
globalizado pelos processos avançados de comunicação e repleto de informações.
- Enfrentar os desafios que se apresentam nas situações do cotidiano que exigem conhe-
cimentos da cultura digital.
- Demonstrar interesse pela utilização eficaz dos recursos tecnológicos para enfrentar os 
problemas cujas soluções dependem ou são facilitadas pelo uso dessas ferramentas.
- Demonstrar curiosidade, criatividade e disposição para interagir com os conhecimentos e 
os parceiros ao longo dos projetos de aprendizagem.
- Ter disposição para colaborar com o outro de maneira solidária e tolerante, durante a 
realização coletiva das tarefas propostas.
- Respeitar a diversidade de idéias, atitudes e valores para a superação de dificuldades na 
realização das atividades.
- Valorizar a produção individual e coletiva das diversas atividades pedagógicas.
- Interessar-se pela ampliação individual e coletiva dos conhecimentos relativos à cultura digital. 
- Desenvolver atitudes que conduzam à construção de autocrítica, no uso de sites e uso 
dos computadores para fins educacionais.
- Observar as normas que regulamentam os direitos autorais na construção de trabalhos escolares.
- Analisar criticamente o uso das tecnologias no processo educativo. 

11.4 Orientações Metodológicas

Considerando que os conhecimentos de Informática não estão, nestes Referenciais Cur-
riculares, organizados em disciplina, mas que deverão ser trabalhados na escola para desen-
volver competências e habilidades que capacitem os alunos para a participação social efetiva 
no contexto de avanços científicos e tecnológicos em que se encontram, propomos a metodo-
logia de projetos de aprendizagem para a realização da prática pedagógica na área.

Para planejar e executar os projetos de aprendizagem, a escola deverá levantar, en-
tre os docentes lotados nas instituições de ensino, os que comprovadamente estejam pre-
parados para trabalhar com os conhecimentos de Informática, envolvendo-os diretamente 
com esses projetos. Isso não significa que somente esses docentes estarão atuando nes-
sas atividades. Mesmo aqueles que não estiverem adequadamente qualificados para tal, 
deverão participar de programas de capacitação desenvolvidos pela escola, promovidos 
em parceria com a coordenação estadual do PROINFO21 . Ressalta-se, a importância da 
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contratação de profissionais de Informática para atuarem nas escolas, apoiando a execu-
ção de projetos de aprendizagem em todas as áreas de conhecimento.

Os recursos necessários para o desenvolvimento desses projetos, envolvendo os 
saberes de Informática, deverão ser disponibilizados pelos segmentos responsáveis pelo 
planejamento, execução e acompanhamento dos mesmos. Dentre esses recursos, pode-
se prever: recursos humanos e recursos materiais.

a) Recursos Humanos

Cabe à escola formar uma equipe de coordenação de projetos de aprendizagem, 
composto por: professores, coordenadores pedagógicos, coordenadores de laboratórios 
de informática e alunos monitores, ou seja, alunos que recebem capacitação em informáti-
ca para trabalhar especificamente nos e com Laboratórios de Informática Educativa (LIED) 
do estabelecimento de ensino.

Dado que a proposta para o trabalho com os conhecimentos de Informática na esco-
la é uma novidade, em termos de metodologia de ensino que contemple todos os alunos, 
já que, tradicionalmente, os conteúdos curriculares estão organizados em disciplinas, é 
imprescindível que seja desenvolvido um programa de formação continuada para os mem-
bros das equipes de coordenação de projetos de aprendizagem, para que possam realizar, 
de forma satisfatória, suas atividades pedagógicas.

b) Recursos Materiais 

O Laboratório de Informática de cada escola, deverá ser equipado com: computado-
res, scanner, impressora, cartuchos de tinta para impressora, disquetes, CD ROOM, pa-
pel, transparências para impressora, gravador de CD, Zipdrive, CD-RW virgem, softwares 
de instalação (Oficce, Microsoft Windows, Linux, AdobeFotoShop, Font Page, Antivírus), 
softwares dos mais variados tipos (Sistemas Operacionais, Linguagens de Programação, 
Utilitários, Instrucionais ou Tutoriais simples e/ou inteligentes, de Apresentação, Comuni-
cação, Autoria, Editoração Gráfica, Simuladores, Jogos Educativos, Navegadores e, prin-
cipalmente, Educativos de Disciplinas, previamente avaliados quanto aos caraterísticos 
técnicos de qualidade definidos em norma (ISO 9000-3) e característicos de qualidade de 
conteúdo), canhão de projeção (data show), transcoder, TV, vídeo, máquina fotográfica 
digital, filmadora, etc.

A manutenção dos equipamentos deverá ser feita pela assistência técnica autorizada 
e por técnicos devidamente qualificados.

Metodologia de Projetos de Aprendizagem

Os princípios  espectivamente, ao desenvolvimento de estudos ou projetos de inves-
tigação e/ou ação a partir da integração dos conhecimentos de diferentes disciplinas, com 
vistas a permitir ao aluno a compreensão mais ampla e integral da realidade; e à relação 
dos conhecimentos trabalhados na escola com o contexto em que o aluno está inserido, 
tornando a aprendizagem significativa pela articulação da teoria à prática, que possibilita a 
aplicação dos conhecimentos construídos às situações concretas de seu cotidiano.

Visto que a metodologia de projetos de aprendizagem se aplica ao fazer pedagógico 
em que os alunos, orientados pelos professores, são estimulados a conceber e a executar 
projetos em torno de problemas ou hipóteses relacionadas a seus interesses, inquietações 
ou situações da realidade em que vivem, articulando, para isso, conhecimentos de dife-
rentes disciplinas e áreas de conhecimento, os princípios pedagógicos mencionados estão 
claramente contemplados nessa forma de realizar as atividades escolares.

Segundo Hernández e Ventura (1998, p. 62-63), as bases teóricas dos projetos de 
aprendizagem podem ser resumidas da seguinte forma:

a) Um sentido da aprendizagem que quer ser significativo, ou seja, que pretende conectar 
e partir do que os estudantes já sabem, de seus esquemas de conhecimento preceden-
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tes, de suas hipóteses (verdadeiras, falsas ou incompletas) ante a temática que se há de 
abordar.

b) Assume como princípio básico, para sua articulação, a atitude favorável para o conheci-
mento por parte dos estudantes, sempre e quando o professorado seja capaz de conectar 
com seus interesses e de favorecer a aprendizagem.

c) Configura-se a partir da previsão, por parte dos docentes, de uma estrutura lógica e se-
qüencial dos conteúdos, numa ordem que facilite sua compreensão. Mas sempre levando 
em conta que essa previsão constitui um ponto de partida, não uma finalidade, já que pode 
ficar modificada na interação da classe.

d) Realiza-se com um evidente sentido de funcionalidade do que se deve aprender. Para 
isso, torna-se fundamental a relação com os procedimentos, com as diferentes alternativas 
organizativas aos problemas abordados.

e) Valoriza-se a memorização compreensiva de aspectos da informação, com a perspecti-
va de que esses aspectos constituem uma base para estabelecer novas aprendizagens e 
relações.

f) Por último, a avaliação trata, sobretudo, de analisar o processo seguido ao longo de toda 
a seqüência e das inter-relações criadas na aprendizagem. Parte de situações nas quais é 
necessário antecipar decisões, estabelecer relações ou inferir novos problemas. 

Etapas de Desenvolvimento do Projeto de Aprendizagem

Escolha do Tema

É o ponto de partida para o desenvolvimento de um projeto de aprendizagem. A 
definição do tema a ser trabalhado deve partir da discussão entre o grupo de alunos e o 
professor, quando, conjuntamente, analisam o interesse, a necessidade e a relevância das 
diversas questões sugeridas.

É importante que essas questões estejam relacionadas aos interesses dos alunos, 
suas vivências, experiências, anseios, pois, assim, participam ativamente dos trabalhos, 
com prazer e bom nível de autonomia. Entretanto o professor, como membro do grupo, 
pode sugerir temas em função da proposta curricular ou de alguns objetivos previstos em 
seu planejamento de ensino. O fundamental, nesse caso, é que os alunos entendam a 
importância do trabalho e estejam motivados para realizá-lo.

Planejamento do Trabalho

É a etapa de estruturar o que será realizado durante a execução do projeto. O pla-
nejamento das ações é feito com os alunos, mas o professor deverá empenhar-se em 
orientá-los, para que, tendo claros os passos a serem dados durante o trabalho, não se 
percam ao longo do seu desenvolvimento, quando deverão ter autonomia para realizar as 
tarefas propostas.

Um bom roteiro para planejar a execução de um projeto é, definido o tema, estabe-
lecer: 

a) Os objetivos do trabalho, considerando tanto os interesses dos alunos quanto a proposta 
curricular da escola. 

b) A operacionalização das atividades, inclusive a de apresentação dos resultados, definin-
do as atribuições dos membros do grupo. 

c) O cronograma a ser cumprido; e, 

d) Os recursos necessários para a realização do mesmo.

Um roteiro específico para a área de Informática é sugerido por Teixeira (2002):
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a) Identificação da proposta pedagógica (ementa, objetivos, conteúdos, metodologias e 
outros).

b) Planejamento, desenvolvimento e aplicação de uma unidade introdutória visando fami-
liarizar o aluno sem experiência com o uso da informática: computadores, navegação em 
redes local e global. 

c) Dimensionamento e definição da estrutura disponível e necessária à realização do pro-
jeto (equipamentos, softwares, equipe de apoio, laboratório e outros).

d) Disponibilização do conteúdo na Rede (local e global) em forma de instrução programa-
da, simulações, estudo de casos, power point, CD-rom, etc.

e) Definição das tecnologias a serem utilizadas (e-mail, network, jornais eletrônicos, chats, 
informações hipermídia-WWW, videoconferências).

f) Definição dos períodos, processos e instrumentos de avaliação.

Convém salientar que esse planejamento é flexível, podendo sofrer alterações em função 
das novas necessidades que vão surgindo ao longo da execução do projeto.

Execução do Projeto

É o momento de realizar o que foi planejado, quando os alunos desenvolvem as 
atividades previstas, e o professor, como membro da equipe, trabalha para mantê-los moti-
vados, disponibilizando os recursos necessários para o desenvolvimento do projeto.

Nessa etapa, o professor deve estar atento para a relevância e a suficiência do que 
está sendo produzido, para que os resultados sejam satisfatórios.

Apresentação dos Resultados

Etapa também chamada de Culminância do Projeto, é o momento em que grupo ex-
põe suas descobertas, criações e conclusões para um público determinado.

Essa é uma atividade fundamental para que os alunos se sintam prestigiados pelo 
que realizaram e para que o professor constate o que eles aprenderam e que competên-
cias estão desenvolvendo.

Avaliação

A avaliação de um projeto de aprendizagem deve ocorrer ao longo do seu desenvolvi-
mento, quando são acompanhados tanto o desempenho dos alunos quanto os resultados par-
ciais obtidos, os problemas, a necessidade de reprogramar tarefas, a busca de novos recursos, 
enfim, os ajustes que se fazem necessários para a condução das atividades. A culminância do 
projeto, como já foi mencionado, é um dos principais momentos para realizar avaliações.

Mas é importante que, após a apresentação dos resultados, seja reservado um mo-
mento para a avaliação conjunta do trabalho, quando os membros da equipe estarão ana-
lisando e refletindo sobre as atividades realizadas. Segundo Nogueira (2001, p. 105), 

[...] essa sessão pode gerar uma excelente oportunidade de estimular os alunos a 
trabalhar suas competências pessoais, já que em alguns casos a crítica agirá como 
feedback, oportunizando ainda a verificação, análise e aceitação de possíveis“erros”, 
que, pela forma como se apresenta, terá o devido valor construtivo.

Apresenta-se, a seguir, a Figura 1, proposto por Hernández e Ventura (1998), para 
ilustrar a seqüência de ações de professores e alunos durante a realização de um proje-
to de aprendizagem. Com base nas etapas descritas e na síntese formulada por esses 
estudiosos, os professores poderão criar/buscar novos modelos de projetos para serem 
desenvolvidos na escola.

Fonte: HERNÁNDEZ, F; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de 
trabalho. 5 ed. 
Porto Alegre: Artes Médicas, 1998, p. 15.
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Figura 1 - Sequência de síntese da atuação do professorado e dos alunos no projeto

Dado o caráter interdisciplinar do conhecimento que é produzido durante o desen-
volvimento do projeto de aprendizagem, geralmente, são vários os professores que parti-
cipam da equipe de realização. Assim, é importante que, no planejamento das atividades, 
cada professor defina as competências, as habilidades e os conhecimentos relativos à 
sua área de atuação pedagógica que estarão sendo trabalhados ao longo do projeto, bem 
como as atitudes e valores que todos estarão formando, para que os membros do grupo, 
tendo claros os seus objetivos de participação nas atividades, possam efetivamente contri-
buir para a construção da unidade do projeto.

O jovem protagonista que estará sendo formado no Ensino Médio deverá estar inse-
rido na cultura digital para que essa atuações se dê de forma mais ampla. O trabalho com 
os conhecimentos de Informática na escola é fundamental para isso. 

Sobre as vantagens da participação dos jovens em projetos de aprendizagem, des-
taca-se que:

[...] quando a responsabilidade[pela construção do currículo e do conhecimen-
to através de projetos de aprendizagem] é compartilhada, há comprometimen-
to, o trabalho se torna mais atraente e há mais alegria na escola; a escolha 
da temática a ser desenvolvida no projeto, feita pelos alunos, promove seu 
crescimento individual e social, estimulando o saber ouvir, o saber argumentar 
e a solidariedade; as diferentes etapas de consecução do projeto vão incenti-
var a capacidade dos jovens de criar, de pesquisar e de sistematizar o estudo; 
e a avaliação permanente e a auto-avaliação ao longo de todo o processo de 
construção do projeto vão permitir ao professor a identificação das diferenças 
quanto ao nível de interesse, dificuldades e potencialidades de cada um dos 
alunos, que por sua vez, estarão exercitando como enfrentar e superar dificul-
dades (BRASIL, s/d).
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mencionado, é um dos principais momentos para realizar avaliações.

Mas é importante que, após a apresentação dos resultados, seja reservado um momento

para a avaliação conjunta do trabalho, quando os membros da equipe estarão analisando e refletindo

sobre as atividades realizadas. Segundo Nogueira (2001, p. 105),

[...] essa sessão pode gerar uma excelente oportunidade de estimular os alunos
a trabalhar suas competências pessoais, já que em alguns casos a crítica agirá
como feedback, oportunizando ainda a verificação, análise e aceitação de
possíveis“erros”, que, pela forma como se apresenta, terá o devido valor constru-
tivo.

Apresenta-se, a seguir, a Figura 1, proposto por Hernández e Ventura (1998), para ilustrar a

seqüência de ações de professores e alunos durante a realização de um projeto de aprendizagem.

Com base nas etapas descritas e na síntese formulada por esses estudiosos, os professores pode-

rão criar/buscar novos modelos de projetos para serem desenvolvidos na escola.
Fonte: HERNÁNDEZ, F; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalhoA organização do currículo por projetos de trabalhoA organização do currículo por projetos de trabalhoA organização do currículo por projetos de trabalhoA organização do currículo por projetos de trabalho. 5 ed.

Porto Alegre: Artes Médicas, 1998, p. 15.

Figura 1 - Sequência de síntese da atuação do professorado e dos alunos noFigura 1 - Sequência de síntese da atuação do professorado e dos alunos noFigura 1 - Sequência de síntese da atuação do professorado e dos alunos noFigura 1 - Sequência de síntese da atuação do professorado e dos alunos noFigura 1 - Sequência de síntese da atuação do professorado e dos alunos no
projetoprojetoprojetoprojetoprojeto

Dado o caráter interdisciplinar do conhecimento que é produzido durante o desenvolvimento
do projeto de aprendizagem, geralmente, são vários os professores que participam da equipe de
realização. Assim, é importante que, no planejamento das atividades, cada professor defina as
competências, as habilidades e os conhecimentos relativos à sua área de atuação pedagógica que
estarão sendo trabalhados ao longo do projeto, bem como as atitudes e valores que todos estarão
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No caso dos projetos de Informática, a participação de professores de diferentes dis-
ciplinas é necessária, já que não haverá uma disciplina específica organizando os conhe-
cimentos dessa área. Entretanto, é fundamental lembrar que a Informática não deverá ser 
tratada nos projetos apenas como recurso tecnológico para o tratamento de informações. 
Competências, habilidades e conhecimentos próprios da Área deverão constituir-se em 
objetivos/objetos de ensino/aprendizagem ao longo da realização dos projetos didáticos, 
inclusive porque essa é a metodologia proposta para o trabalho escolar.

Concretiza-se, portanto, por meio da participação em projetos de aprendizagem, a 
formação do jovem protagonista, 

[...] aquele que molda o mundo a cada instante e cria idéias para melhorá-lo – seja na 
sua casa, na comunidade, na escola, no trabalho – e sua atuação pode atingir gran-
des proporções. [...] O objetivo do protagonismo juvenil é que, com o tempo, exista 
uma onda de cidadania que faça de todos cidadãos atuantes em nossa sociedade 
(ALBARRÁN, 2000, p. 55).
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No princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra era informe e vazia. E havia 
trevas sobre a face do abismo; e o espírito de Deus se movia sobre as águas. 
E disse Deus: “Que seja feita a luz”. E a luz se fez. (Gênesis 1:1-3)
A Natureza e as leis da Natureza estavam ocultas na noite. Deus disse: Seja 
Newton! E tudo fez-se luz! 

(Lápide de Newton, Abadia de Westminster)

12 Considerações Preliminares

Os novos desafios e exigências da realidade social e econômica suscitaram no homem 
a revisão de posturas, valores, conceitos e atuação vigentes, o que provocou um novo perfil 
para o homem dos tempos atuais. A relação do homem com esse novo mundo privilegiou a 
informação e as diversas formas de comunicação e veiculação dos conhecimentos.

O meio de formação e preparação do homem moderno para viver as novas relações 
sociais, econômicas, políticas, culturais e do trabalho - a educação – recebeu novos obje-
tivos e contemplou novas propostas pedagógicas de modo a possibilitar o atendimento às 
necessidades desse novo sujeito.

As novas medidas legais

A edição de critérios, medidas e orientações novas para fundamentar e regulamentar 
a educação brasileira22  foi decorrente da urgente necessidade de se realizarem reformas 
na área educacional para começar a superar as enormes desvantagens do País frente aos 
níveis de conhecimento e índices de escolarização existentes nos países desenvolvidos.

A reforma visou dar ao jovem a condição de sujeito e agente de sua cidadania e, para 
a implementação de uma educação que atendesse a essa necessidade, as novas diretri-
zes para a educação nacional pensaram um novo.

[...] currículo para o Ensino Médio que coloca em presença dois fatores: as 
mudanças estruturais que decorrem da chamada ´revolução do conhecimen-
to´ alterando o modo de organização do trabalho e as relações sociais; e a 
expansão crescente da rede pública, que deverá atender a padrões de quali-
dade que se coadunem com as exigências desta sociedade (BRASIL, 1999, 
p. 16).

Para desenvolver as condições que permitirão o atendimento às necessidades básicas do 
jovem, o Ensino Médio concebe um currículo voltado para a construção de competências e habi-
lidades necessárias à formação da cidadania. Assim, o aprendizado das Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias possibilita ao aluno aprofundar e complementar os conhecimentos 
iniciados no Ensino Fundamental. Por isso, os objetivos do ensino da área passam a ter maior 
amplitude formativa, tanto para aprofundar a natureza das informações, ampliar procedimentos e 
atitudes envolvidas na aprendizagem, quanto para desenvolver competências e habilidades, de 
forma que o aluno possa fazer uso, na vida pessoal e profissional, do conhecimento apreendido.

A aprendizagem das Ciências da Natureza, qualitativamente distinta daquela realizada 
no Ensino Fundamental, deve contemplar formas de apropriação e construção de sistemas 
de pensamentos mais abstratos e ressignificados, que a trate como processo cumulativo e de 
ruptura de consensos e pressupostos metodológicos. A aprendizagem de concepções cien-
tíficas atualizadas do mundo físico e natural e o desenvolvimento de estratégias de trabalho 
centradas na solução de problemas é finalidade da área, de forma a aproximar o educando do 
trabalho de investigação científica e tecnológica, como atividades institucionalizadas de produ-
ção de conhecimentos, bens e serviços. (BRASIL, 1999, p. 33).

O documento Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM, aprova-
das pelo Parecer CEB nº 15/98, de 01.06.98, prevê as competências que deverão ser desen-
volvidas por cada uma das disciplinas que compõem as áreas de conhecimento. Na Área de 
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, as competências relacionam-se 

[...] à apropriação de conhecimentos da Física, da Química, da Biologia e 
suas interações ou desdobramentos como formas indispensáveis de entender 
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e significar o mundo de modo organizado e racional, e também de participar 
do encantamento que os mistérios da natureza exercem sobre o espírito que 
aprende a ser curioso, a indagar e descobrir” (BRASIL,1999, p.105).

O conjunto das disciplinas que compõe o grupo das ciências da natureza tem ainda 
o objetivo de “contribuir para a compreensão do significado da ciência e da tecnologia na 
vida humana e social de modo a gerar protagonismo diante das inúmeras questões políti-
cas e sociais para cujo entendimento e solução as Ciências da Natureza são uma referên-
cia relevante” . (BRASIL, 1999, p. 33).

Já a inclusão da Matemática nessa Área, conforme prevêem as DCNEM, justifica-se 
por dois motivos: primeiro, 

[...] retirar a Matemática do isolamento didático em que tradicionalmente se 
confina no contexto escolar e integrá-la aos conhecimentos que lhe são mais 
afins” e, segundo, em razão da afinidade da Matemática com as Ciências da 
Natureza, “na medida em que é um dos principais recursos de constituição e 
expressão dos conhecimentos destas últimas”. (BRASIL, 1999, p. 75).

A inclusão das Tecnologias como fonte de estudo de cada uma das disciplinas pre-
tende que, com cada um dos conhecimentos da área, o aprendizado possa “promover 
competências e habilidades que sirvam para o exercício de intervenções e julgamentos 
práticos; que a aprendizagem seja realizada de modo que o aluno saiba utilizar equipa-
mentos e adotar procedimentos técnicos, compreenda e analise informações, faça avalia-
ção de riscos e de benefícios em processos tecnológicos, atribuindo um significado amplo 
para a cidadania e para a vida profissional” (BRASIL, 1999, p. 208).

Dessa forma, as mudanças propostas para a área sinalizam o aprofundamento de 
saberes disciplinares em Matemática, Física, Biologia e Química e a articulação destes 
com os saberes das outras Áreas, destacando os conhecimentos tecnológicos e práticos.

Torna-se necessária a aprendizagem por competências e habilidades, de modo que 
o estudante aprenda a mobilizar os conhecimentos, no momento da solução de situações-
problema e os utilize concretamente no cotidiano. Não se trata de incorporar elementos da 
ciência contemporânea simplesmente por conta de sua importância instrumental utilitária. 
Trata-se de criar condições para que os alunos construam uma visão de mundo atualizada, 
o que inclui uma compreensão mínima das técnicas e dos princípios científicos em que se 
baseiam.

Assim sendo, as competências gerais na Área de Ciências da Natureza, Matemática 
e suas Tecnologias (BRASIL, 1999, p. 183) são:

- Apropriar-se do valor das ciências como construções socioculturais, relacionando o de-
senvolvimento científico e tecnológico com os diferentes momentos do desenvolvimento da 
humanidade e com a capacidade de transformação do meio.

- Ampliar e utilizar o domínio das diferentes linguagens técnico-científicas na construção/
apropriação do conhecimento como recurso para a observação, interpretação, análise e 
avaliação de fenômenos naturais e sociais, tendo em vista o exercício da cidadania.

A primeira competência sinaliza para princípios que inspiraram as medidas e leis pro-
postas para o Ensino Médio, que prevê a formação do estudante, vivenciando a Química, 
a Física, a Biologia e a Matemática, como meios e processos resultantes da ação humana 
e, por isso, passíveis de mudanças e desenvolvimentos, nos diferentes momentos histó-
ricos e sociais. Os princípios que justificam o desenvolvimento dessa competência são o 
aprimoramento da formação ética, a formação de valores, o fortalecimento dos laços de 
solidariedade e de tolerância recíproca e o exercício da cidadania.

A segunda competência geral que deverá ser desenvolvida aponta para o desenvol-
vimento de habilidades em Química, Física, Biologia e Matemática, de forma a permitir ao 
jovem educando manifestar o domínio e a utilização da tecnologia e de suas ferramentas, 
para a execução de atividades no seu cotidiano.

Finalmente, desenvolver competências implica capacitar para mobilizar recursos 
cognitivos (conhecimentos e habilidades), valores e atitudes para a produção e compreen-
são dos significados, para a aquisição de conhecimentos, para a construção da identidade 
e para o exercício da cidadania.
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O sentido do aprendizado da Área

O sentido do aprendizado das Ciências da Natureza, da Matemática e suas Tecnolo-
gias, como previsto nas DCNEM e nos PCNEM, representa, portanto, o desenvolvimento 
de conhecimentos práticos e contextualizados. Deve envolver elementos do cotidiano do 
aluno, da escola e da comunidade.

Cada uma das Áreas do conhecimento no Ensino Médio deve 
[...] envolver, de forma combinada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos, 
contextualizados, que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o de-
senvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos que correspondam a uma 
cultura geral e a uma visão de mundo (BRASIL, 1998, p. 208).

A orientação que disciplina e fundamenta não só legal, mas pedagogicamente o ensi-
no na Área indica que o Ensino Médio precisa desenvolver o saber matemático, científico e 
tecnológico como condição de cidadania e não como prerrogativa de especialistas, de for-
ma a se pôr fim a um  Ensino Médio como condição pré-universitária ou profissionalizante. 

O ensino das disciplinas que compõem a Área, tem deixado de lado as questões so-
bre o desenvolvimento científico realizado durante o século XX  continuando a realizar um 
ensino livresco, enciclopédico com conteúdos tradicionais abordados segundo uma nature-
za única, de forma isolada, em que o conhecimento geralmente é visto de forma acabada 
e pronta e não como algo que é continuamente mutável.

Sustentado legalmente na LDB e nas DCNEM, a proposta para o ensino de Química, 
Física, Biologia e Matemática tem estabelecido princípios e critérios que regulamentarão a 
formação do currículo de cada um desses conhecimentos, de maneira interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar, em que os conhecimentos de cada uma das disciplinas se contextualizem 
entre si, na própria Área e entre outras.

Concretamente, os conhecimentos das Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias devem possibilitar ao aluno também 

[...] o entendimento de equipamentos e de procedimentos técnicos, a obten-
ção e análise de informações, a avaliação de riscos e benefícios em proces-
sos tecnológicos, de um significado amplo para a cidadania e também para a 
vida profissional (BRASIL,1999, p. 208). 

Assim, uma visão sistêmica que respeite o caráter disciplinar de cada um des-
ses  conhecimentos especificamente e que possibilite ao aluno uma percep-
ção científica e inter-relacional entre os fenômenos, será essencial para o co-
nhecimento das tecnologias envolvidas na produção científica e tecnológica. 

A aprendizagem das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias deve favorecer 
o conhecimento técnico nas disciplinas da Área, contribuir para uma cultura mais ampla, 
que permita ao aluno desenvolver meios para a interpretação de fatos naturais e compre-
ender procedimentos e equipamentos a serem utilizados na vida cotidiana e profissional, e 
ainda, fazer uma relação entre o mundo natural e o social.
Esse é o novo panorama do ensino da Área, explicitado nos princípios da interdisciplinari-
dade e contextualização.
As necessidades básicas de sobrevivência do homem sobre a Terra, a compreensão dos 
fenômenos da natureza, a transformação dos recursos naturais em produtos e bens neces-
sários à vida humana e a racionalidade de que se vale o homem para o estabelecimento de 
relações sociais, constituíram o cerne da formação das ciências.
As necessidades coletivas, o aumento da população, o desenvolvimento e ampliação fre-
qüente das relações econômicas, políticas e culturais, impulsionam o homem para a inves-
tigação e a descoberta científicas na tentativa de obter respostas e gerar soluções para os 
problemas da sociedade.
A Química, Física, Biologia e a Matemática vieram, desde a sua origem, dar esse suporte 
para o homem como uma disciplina científica23   e, ao mesmo tempo, constituíram-se ob-
jeto de uma indagação contínua e permanente.
É como reconhece Fourez (1995, p.102) quanto ao caráter intelectual das disciplinas, ao 
afirmar que, para se efetuar uma pesquisa na área da saúde, por exemplo,
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[...] É preciso, para começar, já possuir algumas idéias a respeito da questão 
[...]. O conceito de saúde não cai do céu, mas provém de uma certa maneira 
de contar o que nós vivemos por meio de relatos que todos conhecemos e que 
dizem o que é para nós, concretamente estar com boa saúde.

[...] a Biologia será influenciada por uma certa idéia, partilhada por um dado 
conjunto cultural, da diferença entre o que está vivo e o que não está”. Aqui, 
como em outras situações, fala-se de uma diferença e, portanto, da decisão 
– em geral inconsciente ou pré-consciente – pela qual escolhemos valorizar 
a diferença e não a semelhança. Em nossa cultura, por exemplo, traçamos 
uma linha tão grande entre o vegetal e o animal quanto entre o ser vivo e o 
não vivo; aliás, essa linha de demarcação deixou seus traços na Biologia, na 
distinção entre a Botânica e a Zoologia. Esses elementos culturais estão na 
base da disciplina que se denomina Biologia; fazem parte de seu paradigma 
(FOUREZ, 1995, p. 104). 

Assim acontece com as demais ciências, que se alicerçam em paradigmas (FOU-
REZ, 1995, p. 105), em torno dos quais existe um certo número de regras, princípios, 
estruturas mentais, instrumentos, normas culturais e/ou práticas, que organizam o mundo 
antes do seu estudo mais aprofundado.

O ensino dos conhecimentos científicos possibilita ao educando, por exemplo, clas-
sificar “[...] o que é vivo do que não é, os fenômenos físicos dos fenômenos químicos, as 
medidas da Física relativista daquelas da Física não-relativista (FOUREZ, 1995, p. 105).

Justifica-se, então, o ensino dos conhecimentos nessa área, na proposta atual do 
Ensino Médio, porque objetivam preparar o estudante a desenvolver competências para 
vivenciar, de maneira autônoma, os conhecimentos científicos e tecnológicos.

É de se destacar a abordagem que se deve dar aos conhecimentos na nova propos-
ta, não mudando, em si, a natureza dos conhecimentos de Química, Física, Biologia e Ma-
temática, mas articulando-os, agrupando-os de maneira a permitir um tratamento didático 
que realce a interdisciplinaridade e que possibilite a investigação das tecnologias que se 
envolvem na produção dos mesmos.

As justificativas aqui trazidas para o ensino da Área de Ciências da Natureza, Mate-
mática e suas Tecnologias remetem-nos para as necessidades de formação do educando, 
em que a Matemática, por exemplo, por estar presente na vida de todas as pessoas, torna-
se vital para o educando em situações em que é preciso quantificar, calcular, localizar um 
objeto no espaço, ler gráficos e mapas e fazer previsões entre outras.

Também podemos reiterar como motivo para a ampliação do ensino das Ciências da Na-
tureza o atendimento às necessidades do educando de não só compreender a natureza ou de 
gerar representações do mundo (como se entende o universo, o espaço, o tempo, a matéria, o 
ser humano, a vida), mas, principalmente, para descobrir e explicar novos fenômenos naturais, 
organizar e sintetizar o conhecimento em teorias no mundo contemporâneo.

A ampliação e o aprofundamento dos conhecimentos das Ciências da Natureza e 
da Matemática no Ensino Médio O educando deve encontrar no Ensino Médio o espaço e 
a oportunidade para aprofundar os conhecimentos iniciais apreendidos em cada uma das 
ciências, agora de forma integrada e contextualizada.

A ampliação qualitativa do ensino das Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias 
assenta-se na existência clara e real de uma comunidade científica que, nas últimas décadas do 
recente século XX, revolucionou diversos princípios científicos, renovando uns, gerando outros, 
modificando idéias e teses até já formuladas, criando-se novos paradigmas sobre as disciplinas 
científicas. Entre essas inovações das ciências estão, por exemplo, a clonagem de seres vivos, 
o desenvolvimento de alimentos transgênicos, a descoberta de novos estados da matéria, a des-
coberta de novos materiais e de novos fármacos utilizando-se simulações em computadores, o 
desenvolvimento de alimentos na ausência de gravidade e a decodificação do genoma humano.

Justifica-se o ensino das Ciências da Natureza, da Matemática e suas Tecnologias 
no Ensino Médio brasileiro pela necessidade do educando de conhecer esses caminhos da 
ciência contemporânea e suas rupturas epistemológicas, compreender as suas propostas 
e renovações, e ainda desenvolver uma formação crítica e ética interdisciplinares sobre o 
que as ciências atualmente propõem.
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Não significa, contudo, apenas conhecer novos princípios e novas teses, mas sim 
produzir conhecimentos de forma autônoma, crítica, para aceitar, refutar o que foi formula-
do, de maneira a compreender os efeitos das inovações científicas sobre a humanidade, 
como estas se produziram, quais as tecnologias envolvidas e como foram utilizadas.
Objetivos gerais da Área 
 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais, (BRASIL, 1999, p. 207), o ensino das 
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, de maneira geral, deve possibilitar 
ao aluno, no Ensino Médio. 
- Reconhecer que a construção do conhecimento científico envolve valores humanos e 
relaciona-se com a tecnologia e com toda a vida em sociedade, propiciando o convívio 
harmônico entre as pessoas.
- Enfatizar a organicidade das teorias científicas e compreender a função essencial do diá-
logo e da interação social na produção coletiva.
- Estimular a efetiva participação e responsabilidade social do educando, promovendo 
ações críticas na realidade em que vive, desde a difusão de conhecimento a ações e in-
tervenções significativas, capacitando-o a aplicar o conhecimento adquirido em qualquer 
ramo da vida cotidiana.

Os objetivos explicitamente atribuídos à Área de Ciências da Natureza, Matemática 
e suas Tecnologias pelos PCNEM estão agrupados em três conjuntos: compreender as 
Ciências da Natureza como uma construção humana; compreender a relação entre co-
nhecimento científico e tecnológico e, finalmente, compreender a relação entre esses dois 
conhecimentos e a vida social e produtiva.

Orientações metodológicas para a prática pedagógica na Área

Na área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, assim como nas 
demais áreas, o corpo docente e discente da escola terá a autonomia para elaborar os 
procedimentos de aprendizagem a serem utilizados.

Para o ensino de Química, Física, Biologia e Matemática, torna-se necessário ao pro-
fessor, reformular a sua ação prática pedagógica, reconhecendo o aluno como protagonis-
ta. Deve, ainda, observar os princípios da natureza de cada conhecimento, influenciando 
na definição de metodologias, procedimentos de ensino e na avaliação.

Os princípios teóricos, capazes de sustentar um ensino produtivo das Ciências e da 
Matemática, tomam como pontos de referência a natureza desses conhecimentos, sua 
presença no mundo social e cultural e a necessidade de serem manuseados pelo aluno 
como agente próprio da sua vida pessoal e profissional.

A observação cuidadosa dos princípios teóricos das Ciências da Natureza e da Ma-
temática, possibilitará à escola, escolher procedimentos e metodologias de ensino que 
contemplem a interdisciplinaridade, a contextualização e tornem os conhecimentos signifi-
cativos para o aluno, para a escola e para a comunidade.

Princípios em relação às Ciências da Natureza

A compreensão dos fenômenos físicos, dos processos químicos e biológicos fun-
damenta-se na observação, na experimentação, na análise, conclusão, teorização e re-
experimentação, visando à confirmação da teoria.

Os saberes da Química, da Física e da Biologia possibilitam o desenvolvimento de 
tecnologias que facilitam as atividades desenvolvidas pelo homem.24 

Estes princípios sinalizam que a aprendizagem das Ciências da Natureza deve ser 
significativa, contextualizada e interdisciplinar, com a utilização de procedimentos que pro-
movam informação, investigação, experimentação e compreensão da realidade e que fa-
cilitem o desenvolvimento de competências e habilidades dos educandos para utilizar os 
recursos científicos e tecnológicos que o mundo do trabalho exige.

A aprendizagem das Ciências da Natureza, de um modo geral, está apoiada em 
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dois pilares: a fundamentação teórica do fenômeno e a experimentação, que poderá ser 
realizada em laboratório e/ou espaços de aprendizagem, com equipamentos e materiais 
apropriados.

Especialistas sugerem que a experimentação ou simulação seja realizada antes de 
tudo, para, em um segundo momento, ser realizada a discussão e a fundamentação teórica 
do que foi observado. Destaca-se, neste sentido, a importância de laboratórios para que 
haja uma aprendizagem eficiente, dinâmica e contextualizada.

No ensino das Ciências da Natureza e da Matemática, os projetos de trabalho pe-
dagógico tornam-se imprescindíveis porque possibilitam a realização da aprendizagem de 
forma bem otimizada, com o equilíbrio de conhecimentos teóricos apreendidos e com a 
experimentação e vivência desses conhecimentos.

Para que a escola atenda a esses dois momentos e garanta, satisfatoriamente, a 
formação do estudante nessa Área de conhecimento, deve executar um fazer pedagógico 
vinculado à realidade, às necessidades do aluno e às da sua comunidade, promovendo 
aulas  e demais experiências educativas que sejam significativas e contextualizadas.

Os projetos de ensino, atualmente, não apenas representam uma das propostas de 
mudanças para o Ensino Médio, para a formação de um novo currículo e uma nova rela-
ção com os saberes. Eles garantem a eficácia de ações educativas que objetivam pôr em 
prática um ensino centrado em competências e habilidades.

Para a definição de trabalho por projetos, é necessário que o professor considere 
temas que contemplem o contexto do aluno e o conhecimento das ciências, possibilitan-
do a mobilização de conhecimentos das diversas áreas. Como exemplo, citam-se drogas 
sociais (cigarro, álcool, medicamentos e outras), poluição dos solos, das águas e do ar, 
alimentos (uso, questão dos transgênicos, uso de conservantes).

Princípios em relação à Matemática

Nos atos da vida diária, nas construções humanas, nas atividades artísticas, as pes-
soas recebem influência da Matemática, pois cada um tem uma ferramenta a empregar, 
uma máquina a utilizar e  um aparelho a pôr em marcha.

A Matemática no domínio dos conceitos e elementos puros possui noções abstratas 
que são raízes profundas do conhecimento. No campo real, constitui poderoso instrumento 
de pesquisa ao estudo dos fenômenos da vida corrente.

O estudo da Matemática deve orientar para a criatividade, para a curiosidade, a críti-
ca e questionamentos permanentes.

A Matemática é uma técnica de explicar, conhecer, representar, lidar com os fatos da 
natureza e os sociais manifestados em todas as culturas, bem como para todos os seus 
construtos mentais. 25 

Esses princípios devem permitir ao educando o envolvimento com o saber matemáti-
co - e, a partir disso, criar hipóteses, fazer conjecturas, investigar, experimentar, compreen-
der abstrações, interpretar fórmulas, símbolos e números, efetuar operações, entre outros. 
É necessário que o professor adote uma prática de ensino que aproxime o aluno dos co-
nhecimentos da Matemática, com o uso de metodologias práticas, vivas, laboratoriais, que 
trabalhe com casos concretos. O ensino da Matemática deve ser, portanto, interdisciplinar, 
contextualizado e deve estar ligado ao desenvolvimento de habilidades previstas para a 
produção desse conhecimento.

Avaliação na Área

O ensino na área de Ciências da Natureza e Matemática, atualmente, ainda se preocupa 
em cobrir um programa excessivamente extenso com certos conhecimentos que, ou não se 
articulam com os demais conhecimentos previstos e, por isso, são apenas repassados para os 
alunos, sem nenhuma função prática, ou constam no programa apenas para justificar a inclu-
são de tópicos que possivelmente poderão ser exigidos em programas vestibulares.

Nesse sentido, importa que o aluno tenha sido avaliado por meio de provas que inves-
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tiguem teoricamente apenas aquela fração de conhecimento ensinada, não importando que 
todos tenham assimilado o conhecimento, que ele faça sentido em sua relação com os demais, 
que esse conhecimento possa ser mobilizado e utilizado no cotidiano do aluno, nem que este 
possa dele apropriar-se para dar continuidade aos seus estudos. Em semelhante situação, são 
deixados de lado os alunos que não assimilaram o conhecimento, sendo estes relegados a 
classes de reprovados. Como conseqüência, tem-se a reprovação e suas implicações para a 
vida do aluno, provocando o abandono da escola, a repetência e a desmotivação.

Diante desse quadro, propõe-se uma concepção de avaliação que seja formativa, cen-
trada em competências e habilidades. Isto implica considerar as individualidades do educando 
no processo de construção do conhecimento e o investimento consciente do professor no pla-
nejamento do processo avaliativo, efetivando, desse modo, a aprendizagem.

Para isso, ao tratar da avaliação, a escola deve considerar os “erros” e obstáculos como 
ocasião de aprender; trabalhar, na avaliação, a relação com a experiência de mundo e o sen-
tido do novo conhecimento e das atividades escolares; não atribuir as dificuldades de aprendi-
zagem à pessoa do aluno, nem à sua família, ou ao seu patrimônio genético, mas às condições 
de aprendizagem; compreender que o educando não se forma sozinho e que certas compe-
tências são construídas coletivamente; implementar avaliações que permitam a coexistência 
de alunos desiguais de forma a cooperarem entre si e estabelecer uma cultura de negociação 
com os alunos quanto a parâmetros das avaliações.

Tais orientações devem ser observadas pelos professores das disciplinas desta Área 
de conhecimento: Matemática, Física, Biologia e Química. Os critérios avaliativos devem 
ser discutidos com toda comunidade escolar, inclusive com os alunos, promovendo, assim, 
a democratização plena do processo ensino-aprendizagem.

12 Referencial Curricular de Matemática

12.1 Considerações Preliminares

A Matemática, na primeira metade do século XV, possuía uma tendência geral – a de recon-
quistar a Ciência medieval e clássica e difundi-la em camadas mais amplas da população. Todavia 
este movimento se manifestava na impressão e reimpressão de obras do passado. O papel dos 
matemáticos no ensino aumentava incessantemente, tal como a sua importância na consciência do 
homem culto da época e na do prático que aprendia a Matemática com fins utilitários.

Embora o ensino da Matemática sempre tenha integrado o currículo das Faculdades 
de Artes das universidades medievais, seu nível nunca foi muito elevado. Nos séculos XIV 
e XV, o ensino das ciências matemáticas e físicas reduzia-se a um pouco de aritmética, um 
pouco de geometria e um pouco de astronomia. Só na segunda metade do século XV, Bo-
lonha e Cracóvia constituíam quase as únicas universidades, onde o ensino da Matemática 
estava fortemente organizado.

O movimento estendeu-se até o ensino secundário: sob a influência conjunta do Huma-
nismo e da Reforma, no caso a de Philipp Melanchthnon e de Willibald Pirckheimer, cria-se a 
cadeira de Matemática no Liceu de Nuremberg em 1526 (DAUMAS, 1960, p. 36-37).

No final do século XIX e início do XX, a Matemática caracterizou-se por um esforço 
gigantesco por dominar a área do formal, nela instalar pontos de referência, estabelecer 
regras e traçar seu plano.

A Matemática tem como objeto de estudo as relações que existem entre os conceitos 
matemáticos, independentemente da natureza específica destes. Os números e as figuras 
geométricas e demais elementos nunca passarão de uma aplicação dessa ciência, e não 
sua essência. Trata-se, em suma, do puro estudo da forma (OMNÈS, 1996, p.107).

Nesse aspecto, registra-se também que a Matemática não consagrava um divórcio 
com a realidade, mas, sim, pelo contrário, nela ocorriam conciliações. Com efeito, pouco 
depois da abstração das matemáticas, o curso da Física deveria ser arrastado para pai-
sagens novas da relatividade, da teoria relativística da gravitação e da Física Quântica, e 
algumas das construções mais ousadas das matemáticas deveriam revelar-se como ferra-
mentas indispensáveis à formulação da natureza.

Contemporaneamente, a ciência matemática, assentando-se em uma base axiomá-



C
 I 

Ê
 N

 C
 I 

A
 S

   
D

 A
  N

 A
 T

 U
 R

 E
 Z

 A
,  

 M
 A

 T
 E

 M
 Á

 T
 I 

C
 A

   
E

   
S

 U
 A

 S
   

T 
E

 C
 N

 O
 L

 O
 G

 I 
A

 S
 -

 M
 A

 T
 E

 M
 Á

 T
 I 

C
 A

147

tica, fundamentando-se em sistemas de símbolos sem relação direta com a realidade e 
submetidos às suas próprias regras, cuja característica dominante é a lógica, também 
formalizada e simbolizada, lançou mão de uma linguagem tão próxima quanto possível da 
linguagem comum, em vez de símbolos, na medida do possível.

Cada termo como [...] conjuntos, espaços, números, vizinhança, ideais, métrica, curvatu-
ra, filtros, escolha, aplicações, grupos, intersecção, união, distribuição (OMNÈS, 1996, p. 126), 
recobre não uma noção abstrata em si, mas um significado, uma sugestão. Ainda, continua-se 
a falar de aritmética (ou de teoria dos números inteiros), de álgebra, de geometria e de análise, 
mas estas palavras [...] já não têm exatamente o mesmo conteúdo que antigamente, em razão 
da inflação dos conhecimentos e da variedade dos assuntos tratados (OMNÈS, 1996, p. 126).

À Matemática contemporânea é incorporada a significação e seus elementos cons-
titutivos são recepcionados com uma linguagem para a expressão de uma realidade e a 
construção de um conceito sobre determinado fenômeno natural, social e humano.

As matemáticas do último século foram aplicadas prosperamente a muitos aspectos 
do mundo humano: votando tendências em políticas, na datação de artefatos antigos, na 
análise de padrões de tráfego de automóvel, em estratégias a longo prazo para a colheita 
de grãos, só para mencionar alguns. Hoje, a Matemática, como um modo de pensamento 
e expressão, é mais valiosa do que já foi anteriormente [...].  (LEWIS, 2002).

O conhecimento da Matemática está associado diretamente à fundamentação do 
raciocínio. Ela seria como uma ciência geral que conteria os primeiros axiomas da razão 
humana, a partir dos quais é possível formular hipóteses ou modelos a respeito de qual-
quer assunto. Sendo assim, a Matemática apresenta-se como um conjunto de modelos, 
teoremas, princípios elaborados a partir de experiências e de resoluções, por meio de de-
duções formais, educando o homem. 

No seu atual estágio de desenvolvimento, a Matemática como Ciência não só se pro-
põe a resolver problemas concretos, mas se ocupa em criar problemas e buscar soluções 
apropriadas para os mesmos.

Observa-se então que a Matemática deixa de ser vista apenas como uma ciência, es-
sencial para as outras ciências, uma necessidade para os negócios e para a contabilidade 
ou como fórmulas para a produção de cálculos. 

Assim, põe-se fim a uma ilusão de que a Matemática é um jogo de regras e fórmulas 
que foram desenvolvidas por Deus e só Deus sabe por que, e o dever do estudante é me-
morizá-las. Os estudantes parecem sentir que em algum dia, após terminar seus estudos, 
já na vida profissional, o chefe deles entrará rapidamente no escritório e dirá “o que é a 
fórmula quadrática?” ou, “rápido, eu preciso saber a derivada de 3x2 - 6x +1” , ou situações 
semelhantes. A Matemática não existe apenas para dar respostas, atua sobre processos.

Segundo o ensaio de Robert Lewis (2002), o ensino da Matemática contemporânea 
pode ser exemplificado sob diferentes olhares, conforme ilustrado a seguir:

Quando um edifício novo é feito, um esqueleto de braços de aço chamado de andaime é 
erguido primeiro. Os trabalhadores caminham no andaime e usam-no para segurar equipamentos 
enquanto começam a real tarefa de construir o edifício. O andaime não tem nenhum uso por si só.

É isso o que ainda parece acontecer em muitas salas de aula com o ensino da Matemáti-
ca nas escolas de Ensino Médio. Estudantes aprendem fórmulas e como aplicá-las. Aprendem 
técnicas mecânicas para resolver certas equações ou até derivar. Mas tudo isto não passa de 
andaimes. Estes, são necessários, úteis e seguros, mas por eles mesmos, são inúteis. Fazen-
do só o superficial, às vezes ficam pensando que algo importante foi feito. É como construir só 
o andaime. O real “edifício” no sentido da Matemática é a verdadeira compreensão, a verda-
deira habilidade para pensar, perceber, e analisar matematicamente.

A Matemática, como instrumento de produção de idéias, de educação e forma de vida, 
deve ser percebida, no Ensino Médio, como uma linguagem que possui um sistema de códigos 
e regras próprias que possibilita a comunicação de idéias, a modelagem da realidade, e sua 
possível interpretação. A inclusão da Matemática nos currículos escolares justifica-se pelo ar-
gumento demonstrado, e mais ainda, ela é necessária em atividades práticas do dia-a-dia que 
envolvam aspectos quantitativos da realidade, como as que lidam com grandezas, contagens, 
medidas, técnicas de cálculo, etc. Desenvolve, ainda, o raciocínio lógico, a capacidade de abs-
trair, generalizar, projetar e transcender o que é imediatamente sensível.
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Como sabemos, a Matemática possui diversos ramos: do ponto de vista conceitual, 
os números e a álgebra fundamentam um sistema de códigos; do ponto de vista de aplica-
ção, a geometria possibilita uma interpretação do espaço; a estatística e a probabilidade 
possibilitam a compreensão de diversos fenômenos. 

A concepção que norteia o ensino da Matemática no Ensino Médio está alicerçada 
em três pressupostos que compõem a natureza desse conhecimento: primeiro, como uma 
universalidade própria para a quantificação e expressão; segundo, como meio de instru-
mentalização e aplicação para a resolução de questões próprias de outros fenômenos das 
ciências naturais, sociais e humanas e, ainda, como ciência com seus conceitos e argu-
mentos, utilizados para gerar explicações para as outras ciências, em geral.

Portanto a Matemática, no Ensino Médio, ocupa um triplo papel na formação do edu-
cando. Primeiramente ela funciona como uma sólida base para o desenvolvimento mental 
do educando, oferecendo-lhe as representações básicas de ordem e natureza quantitati-
vas, que serão utilizadas para a compreensão de planos concretos da realidade natural e 
social, por meio do uso de abstrações mentais simbólicas e de suas aplicações.

A Matemática, pela expressividade que possui, representa e traduz em linguagem própria, 
significados gerais presentes na realidade natural e social, além de possibilitar a leitura, a compre-
ensão e a interpretação das linguagens de outras ciências. Assim, essa ciência está em todos os 
campos do saber e da atividade humana, sendo conhecimento essencial para a compreensão, a 
aplicação e a formulação dos demais conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais.

Possivelmente, não existe nenhuma atividade da vida contemporânea, da música à 
informática, do comércio à meteorologia, da medicina à cartografia, das engenharias às 
comunicações, em que a Matemática não compareça de maneira insubstituível para codifi-
car, ordenar, quantificar e interpretar compassos, taxas, dosagens, coordenadas, tensões, 
freqüências e quantas outras variáveis houver (BRASIL, 1999, p. 211).

Como ciência ou meio de instrumentalização de outras áreas do conhecimento hu-
mano, o papel da Matemática, no Ensino Médio, é o de constituir-se em conceitos ma-
temáticos reconhecidamente validados por esta própria ciência. Objetiva também gerar 
argumentos e procedimentos para se chegar às generalizações necessárias à formulação 
dos conhecimentos. Tem ainda o papel de interpretar os fenômenos, transformando-os em 
linguagens matemáticas à disposição dos outros saberes.

Nessa condição, a Matemática deverá ser recepcionada no Ensino Médio, como um 
saber a ser agregado aos saberes de outras ciências da natureza – e das demais - de ma-
neira concreta, articulada e interdisciplinar.

O desenvolvimento dos instrumentos matemáticos de expressão e raciocínio [...] não 
deve ser preocupação exclusiva do professor de Matemática, mas dos das quatro disci-
plinas científico-tecnológicas, preferencialmente de forma coordenada, permitindo-se que 
o aluno construa efetivamente as abstrações matemáticas, evitando-se a memorização 
indiscriminada de algoritmos, de forma prejudicial ao aprendizado. (BRASIL, 1999, p. 211).

Objetivos do ensino de Matemática

O ensino da Matemática no Ensino Médio deve ser significativo, real e produtivo de 
modo a atender as necessidades do aluno, bem como as finalidades definidas nas Dire-
trizes Curriculares Nacionais e nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio a 
seguir relacionados (BRASIL, 1999, p. 211).
- Compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que permitam ao 
aluno desenvolver estudos posteriores e adquirir uma formação científica geral.
- Aplicar seus conhecimentos matemáticos a situações diversas, utilizando-os na interpre-
tação da ciência, na atividade tecnológica e nas atividades cotidianas.
- Analisar e valorizar informações provenientes de diferentes fontes, utilizando ferramentas 
matemáticas para formar uma opinião própria que lhe permita expressar-se criticamente 
sobre problemas da Matemática, das outras áreas do conhecimento e da atualidade.
- Desenvolver a capacidade de raciocínio e resolução de problemas, de comunicação, bem 
como o espírito crítico e criativo.
- Utilizar com confiança procedimentos de resolução de problemas para desenvolver a 
compreensão dos conceitos matemáticos.
- Expressar-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas e valorizar a preci-
são da linguagem e as demonstrações em Matemática.
- Estabelecer conexões entre diferentes temas matemáticos e entre esses temas e o co-
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nhecimento de outras áreas do currículo.
- Reconhecer representações equivalentes de um mesmo conceito, relacionando procedi-
mentos associados às diferentes representações.
- Promover a realização pessoal mediante o sentimento de segurança em relação às suas 
capacidades matemáticas, o desenvolvimento de atitudes, de autonomia e cooperação.

12.2 Competências em Matemática

A aprendizagem da Matemática deve atender às necessidades reais do estudante de 
maneira a prepará-lo para o exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Isto inclui 
competências.

No processo de construção do conhecimento as competências e habilidades aqui 
sugeridas, devem ser (re) elaboradas pelos professores, levando em consideração a reali-
dade do aluno, o contexto escolar e as diretrizes propostas no Projeto Político-Pedagógico, 
a fim de adequá-las à realidade.
Fonte: Fórum com Professores da rede de Ensino Médio do Estado do Maranhão; Referen-
ciais Curriculares para o Ensino Médio do Distrito Federal (2002) e dos Estados do Ceará 
(2000), Pernambuco (1997) e São Paulo (1992).

Quadro 9 - Matriz de competências e habilidades em Matemática



R
E

F
E

R
Ê

N
C

I
A

I
S

 
C

U
R

R
I

C
U

L
A

R
E

S

150

Conhecimentos

Os conhecimentos em Matemática que darão suporte ao desenvolvimento de com-
petências e habilidades estão divididos em grandes temas, a saber: Conceitos Matemá-
ticos, Relações Numéricas e suas Aplicações; Geometria; Funções e Combinatória, Pro-
babilidade e Estatística. Tais conhecimentos deverão ser trabalhados pelos professores, 
levando em consideração o Projeto Político-Pedagógico, o perfil dos alunos e a realidade 
em que a escola está inserida. Salienta-se que tais temas são sugestões. Outros conheci-
mentos, julgados significativos, poderão ser trabalhados em sala de aula, os quais podem 
ser organizados conforme as séries.

- Conceitos Matemáticos, Relações Numéricas e suas Aplicações
- Números Inteiros.
- Razão e Proporção.
- Números Racionais e sua representação.
- Relação dos Números Racionais com Progressão Geométrica.
- Números Irracionais.
- Números Reais e valor absoluto ou módulo de um número Real.
- Números Complexos e sua representação algébrica, geométrica e trigonométrica e 
  a interpretação de raízes múltiplas.
- Matemática Financeira, Juros Simples e Compostos e sua relação com Progressão 
  Aritmética e Progressão Geométrica.
- Sistemas Lineares de Equações.

- Geometria
- Vértices, Lados, Altura, Ângulos, Diretrizes,  Número de diagonais de figuras planas 
  e espaciais, tais como polígonos, círculos, setores circulares, elipses, parábolas, 
   hipérboles, prismas, pirâmides, esfera, cilindros, cones e troncos. 
- Congruência e Semelhança de figuras planas e espaciais, Teorema de Tales.
- Eixos e planos de simetrias de figuras planas ou espaciais.
- Relações métricas nas figuras geométricas planas e espaciais.
- Teorema de Pitágoras: lei dos senos e cossenos.
- Coordenadas Cartesianas no plano e no espaço e distância entre dois pontos.
- Equações da reta no plano.
- Equações da circunferência no plano.
- Equações e Inequações a duas incógnitas com representação de seus lugares geométricos.

- Funções
- Domínio e Imagem.
- Funções de 1o e 2o graus, polinomiais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas.
- Máximos, Mínimos, Zeros, Biunivocidade, Periodicidade, Simetrias, Intervalos de 
  crescimento e decrescimento, Análise da variação da função.

- Combinatória, Probabilidade e Estatística
- Binômio de Newton.
- Probabilidade de um evento.
- Probabilidade da união e da interseção de eventos.
- Eventos disjuntos.
- Probabilidade condicional.
- População e Amostra.
- Medidas de tendência central.

12.3 Valores e atitudes

- Prática de trabalho e autonomia a partir do manuseio com a linguagem matemática. 
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- Autoconfiança adquirida ao desenvolver com segurança cálculos matemáticos, formulan-
do corretamente respostas e resultados.
- Interesse e responsabilidade em suas ações adquiridas pela prática e uso da linguagem 
matemática.
- Curiosidade e gosto de aprender para exprimir e fundamentar suas opiniões, demonstran-
do iniciativa e argumentando sobre situações com que é confrontado.
- Sentido de coletividade, cooperação, solidariedade e ética, demonstrando disponibilidade 
para a realização de ações coletivas, respeitando a pluralidade de opiniões, percebendo e 
aceitando a diversidade sociocultural.
- Valorização e preservação do meio ambiente, reconhecendo o conhecimento matemático 
no processo da criatividade humana como parte integrante da natureza.
- Intervenção para a resolução de problemas, buscando soluções e tomando decisões, 
dando sentido a um mundo em mutação.
- Valorização da Matemática como construção humana, percebendo sua contribuição para 
a compreensão e a resolução de problemas do homem através dos tempos.

12.4 Orientações Metodológicas

Cabe à escola, na elaboração do Projeto Político-Pedagógico e, mais particularmen-
te ao professor, na elaboração do planejamento, definir o tratamento didático para o conhe-
cimento que será ensinado. Para isso, deverá levar em conta os objetivos de ensino, as 
competências e habilidades que deseja promover, o próprio conhecimento a ser trabalha-
do, a duração do ensino, outras atividades pedagógicas que dele decorrerão, os valores e 
atitudes que deseja formar e como produzir interesse e motivação nos alunos.

Para o ensino da Matemática, poderão ser adotados procedimentos em que o aluno:
- trabalhe com a informação para investigar e expressar a linguagem matemática;
- envolva-se com o “fazer” matemático;
- crie hipóteses e preveja resultados;
- investigue;
- experimente.

As metodologias indicadas para o ensino da Matemática devem considerar ações pe-
dagógicas que promovam a informação, a investigação, a experimentação e a renovação 
do interesse e motivação dos alunos, além disso, devem também, permitir a interação do 
aluno e do professor, tendo em vista a concepção destes sobre a natureza da Matemática, 
o ato de se fazer Matemática e como aprendê-la.

Ações que promovem a aprendizagem no ensino da Matemática, com o uso da informação

Para realizar aulas de Matemática, o professor pode fazer uso de uma linguagem 
que é peculiar a essa ciência, chamada linguagem matemática e que deve ser o instrumen-
to de expressão de conceitos, símbolos, fórmulas, cálculos e problemas produzidos por 
essa ciência. Alguns procedimentos didáticos que subsidiarão a prática pedagógica para a 
aprendizagem da Matemática são:
- Leitura de textos didáticos e científicos que tratem do conhecimento matemático, possibi-
litando ao aluno envolver-se, mediante os temas estudados na escola e sua aplicabilidade.
- Leitura de artigos e ensaios atualizados de maneira a compreender e interpretar os sentidos 
das informações vivenciadas para saber entendê-las, criticá-las aceitá-las ou refutá-las.
- Pesquisa bibliográfica dirigida com o objetivo de levantar informações e dados sobre os 
conhecimentos da Matemática, suas propriedades, elementos e empregos.
- Produção escrita de trabalhos científicos para ser divulgado em veículos de comunicação 
interna ou externa, de maneira a possibilitar ao aluno divulgar a produção escolar decor-
rente de pesquisas efetuadas no âmbito da matemática.
- Participação em grupos de estudos e de pesquisa para realização de debates e discus-
sões acerca do conhecimento matemático.
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- Desenvolvimento de seminários de Matemática, permitindo ao aluno estabelecer intera-
ções com outros estudantes, professores, especialistas e pesquisadores, de maneira a for-
mar opiniões, aprofundar outras, adquirir novos conhecimentos ou apresentar sugestões.

- Produção de entrevistas com alunos, professores, especialistas e pesquisadores da área 
de Matemática, com a finalidade de conhecer as idéias, posicionamento e a concepção 
destes sobre questões de conhecimentos matemáticos.

Ações que promovem a aprendizagem no ensino da Matemática, com o uso da in-
vestigação.

Os conhecimentos matemáticos como outros das Ciências da Natureza, dado o seu 
grau de abstração e sua natureza simbólica, devem ser apresentados aos alunos de ma-
neira significativa, formando-os pelo conhecimento teórico e prático, com o desenvolvimen-
to de competências e habilidades para uso na vida pessoal e no trabalho. Algumas suges-
tões para o trabalho com a investigação no ensino de Matemática podem ser as seguintes.

- Participação direta do estudante em grupos de pesquisa e estudo com a finalidade de 
desenvolver ações de investigação, voltadas para a formulação de respostas a problemas 
e situações que envolvam o conhecimento matemático. 

- Criação de projetos de pesquisa de campo para investigação das possibilidades de apli-
cação dos conhecimentos matemáticos na vida prática e no trabalho.

- Participação em eventos científicos educativos para a demonstração de experiências que 
tenham utilizado os conhecimentos matemáticos na solução de questões e casos de outras 
ciências ou da própria Matemática.

- Participação em competições educativas de caráter científico, de maneira a envolver o 
estudante em atividades de investigação e resolução de problemas matemáticos, possibili-
tando ao aluno a criação de um espírito livre de competição e socialização. 

- Realização de hemerotecas para a investigação em jornais e livros de temas matemáticos 
possibilitando ao aluno a produção de documentos como resultado das atividades investi-
gadas.

Ações que promovem a aprendizagem no ensino da Matemática, com o uso da ex-
perimentação

A prática de ensino por experimentos para a produção da aprendizagem da Mate-
mática significa a relação efetiva entre a teoria e a prática. O aluno perceberá as relações 
entre os conceitos matemáticos, as fórmulas em que estes se manifestam, os símbolos e 
demais elementos em que estes são expressos e conhecerá com significação o corpus 
dessa ciência, ao realizar a aprendizagem da Matemática por atividades e experimentos 
práticos. O professor pode planejar um trabalho com Matemática experimental e aplicada, 
valendo-se das seguintes situações de aprendizagem.

- Simulação de problemas do cotidiano envolvendo a Matemática, de maneira que o es-
tudante desenvolva ações, levante hipóteses, crie suposições e produza resultados, aten-
dendo ao desafio apresentado.

- Utilização de técnicas matemáticas em computadores para a solução de problemas.

- Validação e aprofundamento de conceitos e abstrações numéricas e simbólicas com o 
uso de experimentos que utilizem a Matemática.  

De maneira mais objetiva algumas outras ações pedagógicas poderão ser praticadas com 
o uso da experimentação em Matemática, tais como:

a) Modelagem Matemática - os modelos matemáticos representam um instrumento para a 
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compreensão e explicação de fenômenos. Servem para estruturar a maneira de pensar e 
agir na situação-problema. Na modelagem, o educando envolve-se com o “fazer” matemá-
tico. Pensa, faz conjecturas, investiga, elabora e re-elabora.

b) Resolução de problemas - constitui uma metodologia voltada para a utilização de concei-
tos matemáticos pelo educando, por meio de situações-problema que estimulem a curiosi-
dade, a investigação, a descoberta, a elaboração e re-elaboração de conceitos que foram 
usados na solução do problema.

A proposta de ensino pela resolução de problemas vem sendo amplamente aceita e apli-
cada nas escolas. Contudo precisa ser mais freqüentemente discutida pelos professores e 
alunos a fim de otimizar seus resultados.

c) Jogos - nesta metodologia, são utilizadas as experiências do educando, em diferentes 
situações. Ao experimentar jogos, o aluno estará construindo o conhecimento matemáti-
co, elaborando operações mentais - pensamento científico, como raciocínio, observação, 
concentração e generalização - desenvolvendo a linguagem, a criatividade e o raciocínio 
dedutivo, exigidos na escolha de uma jogada e na argumentação necessária durante a 
troca de informações.

d) Recursos tecnológicos - os recursos tecnológicos, quando utilizados para a compreen-
são do conhecimento matemático, passam a ser produtivos,significativos e contextualiza-
dos, criando um ambiente de investigação e exploração. O educando terá oportunidade de 
representar graficamente, processar e transformar dados experimentais, investigar mode-
los matemáticos, preparar relatórios, dentre outras atividades. A utilização de computado-
res para a solução de problemas ou simulações matemáticas, por exemplo,  tem produzido 
grandes avanços nas diversas áreas de conhecimento, seja do ponto de vista teórico ou 
experimental.

Ações que promovem a aprendizagem em Matemática pela renovação do interesse 
e motivação do aluno

Esse tratamento didático dado aos conhecimentos da Matemática tem uma dupla finalidade:

- Reforçar a motivação dos alunos para continuar a aprendizagem.

- Possibilitar ao professor verificar se a aprendizagem está ocorrendo e se estão sendo 
desenvolvidas competências para a mobilização desses conhecimentos e habilidades, ao 
utilizá-los. 

A motivação pode se dar por meio da resolução de tarefas teóricas e práticas. No campo 
das tarefas que investiguem conhecimentos sobre teorias, preceitos e pressupostos da 
Matemática, uma estratégia é a adoção de atividades e exercícios, individual e/ou em gru-
po, por baterias de conhecimentos ou por conhecimentos individualizados. 

Poderá o professor realizar conjuntos de exercícios dos tipos a seguir, visando ao desen-
volvimento de competências e habilidades:

- Resolvidos, em que o professor elabora as questões a serem analisadas, respondendo-
as, juntamente, com os alunos. 

- Propostos, em que o professor propõe aos alunos questões e problemas como desafios, 
a serem respondidos, estabelecendo-se metas a serem atingidas com o desenvolvimento 
das atividades propostas.

Ao planejar suas ações educativas, utilizando a metodologia sugerida, o professor possibi-
lita a ampliação dos conhecimentos do aluno na disciplina em questão, desafiando o edu-
cando a conhecer e estabelecer relações entre assuntos e linguagens pouco freqüentes no 
seu dia a dia. Desse modo, o professor poderá, ainda, avaliar o conhecimento apreendido, 
certificando-se de que o aluno desenvolveu competências e habilidades na disciplina Ma-
temática.
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13 Referencial Curricular de Física

13.1 Considerações Preliminares

O envolvimento com os conhecimentos físicos naturalmente nos remetem para os 
primeiros caminhos dessa ciência. Nessa investigação, o que há de mais proeminente são 
os conceitos newtonianos, que só no último século foram devidamente aprofundados.

Antes de Newton, encontram-se registros nos muitos textos editados nas escolas e uni-
versidades após a segunda guerra mundial, que explicam a origem da Física e, em particular, 
a Mecânica, como

[...] simples e intuitiva, sendo inventada por Newton, sem maiores dificulda-
des, e tendo  em Galileu uma espécie de coadjuvante esforçado, porém pouco 
eficiente. Kepler e Copérnico são agraciados com uns poucos parágrafos e 
Descartes quase nunca é mencionado. (PONCZEK apud ROCHA, 2002, p. 
21).

Não obstante essa pouca referência nos livros didáticos de escolas e universidades sobre 
teorias e conhecimentos físicos levantados por civilizações e sociedades bem anteriores, é efetiva-
mente a partir das leis de Newton que começam a ser firmados os postulados teóricos da Física, 
cujos conceitos só foram devidamente aprofundados no último século e sintetizam “em poucas li-
nhas, milênios de saber acumulado por diversas civilizações” Ponczek (apud ROCHA, 2002, p. 22).

Mais recentemente, tomou-se conhecimento sobre as idéias e a personalidade de 
Isaac Newton, bem como se pôde conhecer como ideais antigos e mitos puderam influen-
ciar a formulação do conjunto de leis desse sábio inglês.

Para Ponczek (apud ROCHA, 2002, p. 23) hoje se pode perceber 
[...] como o pensamento pode caminhar em espirais de forma que idéias novas 
e revolucionárias podem conter, mesmo que inconscientemente, idéias antigas 
e mitos primordiais, há muitos abandonados, pertencentes até mesmo a outras 
culturas. Por outro lado, a história do pensamento registra muitos exemplos de 
entrelaçamento de atividades que hoje nos podem parecer como pertencentes a 
domínios completamente distintos, como a ciência e a arte.

Ainda, segundo esse autor, questões como os mitos da criação do universo criados 
por povos antigos, que descreviam em sua linguagem a possibilidade de universos esta-
cionários ou em expansão, contração e pulsação, hoje estão em perfeita sintonia com os 
modelos cosmológicos do século XX.

A Física, hoje, explica por meio da moderna teoria quântica dos campos um antigo 
conceito de vácuo não totalmente vazio, que se aproxima da antiga filosofia chinesa.

Investigar os conhecimentos físicos é entender e relacionar fatos produzidos em mo-
mentos diversos da experiência humana. É compreender como o pensamento sobre os fe-
nômenos físicos recebeu tratamento científico produzidos ao longo da história por Newton 
e por outros estudiosos nos quais este se apoiou, como Descartes, Galileu, Da Vinci, Ke-
pler, Copérnico, Giordano Bruno, Bacon, Tomás de Aquino, Maimonides, Ptolomeu, Arqui-
medes, Heráclito, Aristóteles, Platão, Sócrates, Anaximandro, Anaxímenes.

No percurso da Física, ao final do século XIX, a Física clássica chegava com Maxwell a 
uma profunda reviravolta de sua natureza, com mudança em antigos conceitos visuais, como o 
conceito de posição, velocidade ou de força, que, ao receberem expressão matemática, adqui-
riram o caráter de maior precisão sem contudo alterar seu sentido intuitivo primitivo.

Segundo Omnès (1996, p. 150) “as leis dessa nova Física tornavam-se relações 
matemáticas entre estas quantidades, algumas as vinculavam umas às outras e outras 
exprimem sua dinâmica, isto é, a maneira como elas evoluem ao longo do tempo”.

Era o início da sistematização dos conhecimentos físicos. E ainda, segundo este autor:
Embora o pensamento do físico continuasse a preservar o máximo possível o que 

restava de intuição,  ele agora havia entrado numa nova fase, a de uma concepção em 
que a forma matemática das noções e das leis prevalece sobre qualquer outra maneira de 
compreender (OMNÈS, 1996, p. 150).

Assim, a Física, ao mesmo tempo, permitia que se aprofundasse a compreensão minuciosa 
da realidade concreta, acompanhando as aplicações técnicas que se multiplicavam enormemente.

A partir de 1905, Einstein com a Teoria da Relatividade concebe o espaço e o tempo não 
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como possuidores de caráter absolutos, ao contrário, defende que as distâncias e o tempo 
dependem do movimento de quem os mede. Pouco tempo depois, Einstein também formulou 
a teoria relativística da gravitação, que sugeria que a interação gravitacional entre corpos não 
se dá de forma instantânea como afirmava Newton, mas se processa com a velocidade da luz.

A teoria relativística da gravitação prevê uma nova entidade: o espaço-tempo, total-
mente inacessível à intuição, e além disso curva, “em que as matemáticas são únicas que 
podem oferecer uma descrição dessa nova entidade” (OMNÈS, 1996, p. 151).

Pouco tempo depois, fundamenta-se a Mecânica Quântica que trata da natureza dual 
da matéria e da quantização da energia em sistemas microscópicos, além disso, a dinâmi-
ca de um sistema é descrita através de uma entidade chamada função de onda.

A Mecânica Quântica proveu uma grande repercussão em dois ramos  inteiramente 
novos da Física: a Física nuclear e a Física de partículas elementares. O primeiro, a partir 
de 1930 e o segundo, a partir de 1950.

Historicamente, a Mecânica Quântica recebeu críticas e tentativas de refutação, po-
rém os resultados experimentais sempre ficaram a seu favor. Sendo que, em alguns expe-
rimentos, o acordo entre resultados experimentais e resultados teóricos chegam a coincidir 
em até dez algarismos significativos.

À parte os pormenores da história da ciência Física, que são complexos, pode-se 
considerar o objeto desta ciência como sendo o estudo das interações mais fundamentais 
entre tempo, espaço, energia e matéria e sua importância se constitui à proporção que se 
pensa em vida moderna, porque  ela provê a criação da Biologia moderna como também 
é a base para as outras ciências naturais. Muito da tecnologia moderna é o resultado de 
pesquisa da Física, inclusive o transistor e os circuitos integrados que estão no coração de 
computadores eletrônicos modernos.

A Física é diversificadora, e novas descobertas abrem uma constante e renovada visão 
para o homem aprender sobre a natureza. Hoje, a extensão da Física está expandindo-se e 
incluindo novos campos como a microbiologia, as nanotecnologias e os mercados financeiros.

A Física provoca o pensamento: é um modo de observar a natureza desde sua base 
(partículas elementares, átomos, moléculas). Ela inspirou as filosofias do século XX, em 
que o engenheiro procura entender para construir e o físico, constrói para entender.

Estudando Física o aluno terá uma fundamentação sólida para a construção do conheci-
mento em um mundo crescentemente tecnológico, onde a pesquisa das leis fundamentais da 
natureza ou a utilização do que já se conhece sobre o mundo físico poderá projetar e desen-
volver produtos novos e práticos. Entre estes produtos estão circuitos de computador, imagens 
medicinais, a busca por fusão controlada e órbitas de astronave que incluem desde o mundo 
da Física das menores partículas subatômicas da matéria  a galáxias distantes.

Algumas das perguntas que a Física tenta responder são profundamente filosóficas, 
entre as quais Como o universo começou?  Mas muitas das perguntas com as quais a Fí-
sica lida são altamente práticas: Como mais informações podem ser empacotadas em um 
espaço menor? Qual será o efeito de se acrescentar mais gás carbônico à atmosfera? Fo-
guetes químicos podem ser substituídos por meio de lançadores eletromagnéticos? Como 
células solares podem ser feitas para se tornarem mais eficientes?

Dessa forma, vê-se a Física envolvendo-se tanto com questões de natureza filosófica 
como questões práticas. Assim pensa Poincaré (1995, p. 89):

Uma ciência unicamente feita tendo em vista aplicações é impossível; as verdades só 
são fecundas se forem ligadas umas às outras. Se nos prendermos somente àquelas das quais 
se espera um resultado imediato, faltarão os elos intermediários, e não haverá mais cadeia. 

Do ponto de vista prático, a tecnologia mais moderna repousa na Física. Às vezes, 
novos conhecimentos são utilizados imediatamente. Por exemplo, foram achados muitos 
usos práticos para o laser após sua invenção.

A Física provém do entendimento profundo das leis da natureza e continuará ajudan-
do a moldar o mundo do futuro.

O homem nasce com um desejo para entender o mundo ao seu redor. Isso o leva 
a fazer perguntas como “Como funciona um telefone celular?”, “Como o Sol continua bri-
lhando?”, “O que é a matéria escura?”, “O que são os últimos componentes da matéria?”. 

Quanto mais o homem responde, mais ele se questiona  e quer se perguntar. E como 
também está preocupado com perguntas fundamentais profundas, a Física forma a base 
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da maioria da tecnologia presente e futura. Sem uma compreensão da Física básica de um 
problema, a ciência estaria atirando no escuro.

Por exemplo, quando foram desenvolvidas unidades de disco a laser, era crucial que a 
Física de laser de estado sólido e a interação da luz com a matéria fossem bem compreendi-
das. Este avanço dependeu de uma compreensão da Física Atômica e da Mecânica Quântica.

Outros desenvolvimentos tecnológicos novos dependem da Física moderna de um 
modo semelhante. Uma das idéias fundamentais em Física é que, atrás da complexidade 
do mundo ao redor de nós, há uma simplicidade subjacente e uma unidade em natureza. 
Isto é expresso freqüentemente por domínio de conceitos fundamentais, como o princípio 
de conservação de energia. Tais conceitos, quando postos em ação, com o uso da Mate-
mática, provêem explicações para como as coisas acontecem.

À parte de sua importância e flexibilidade, a Física é fascinante e pode ser divertida. Ela 
pode fornecer explicações para que se entendam e se descubram certas “mentiras” presentes 
em fenômenos do dia-a-dia, como o arco-íris, o pôr-do-sol vermelho e o céu azul, como tam-
bém os conceitos mais revolucionários de teoria quântica, da relatividade e da cosmologia.

O ensino da Física, normalmente, envolve investigações experimentais e análise te-
órica. O uso crescente de computadores avançados na solução de problemas científicos 
e criando-se outros, particularmente para modelagem de processos complexos, já é uma 
prática constante e o exemplo de uma nova proposta de se conhecer a Física.

A aprendizagem da Física fornece ao estudante  uma visão de mundo e, além de 
conhecimento prático essencial a uma educação básica, possibilita ao aluno compreender, 
dentre outros temas, a operação de um motor elétrico ou de combustão interna, ou os prin-
cípios que presidem as modernas telecomunicações, os transportes, a iluminação e o uso 
clínico, diagnóstico ou terapêutico, das radiações.

Apresentar para os alunos apenas as teorias aceitas, hoje, pelos cientistas, desvinculadas de 
seu processo de elaboração, é apresentar a ciência de uma forma acabada, como verdade absolu-
ta, é ficar à margem dos conflitos e contradições próprios das sociedades humanas.

A visão de como a ciência se desenvolve é de fundamental importância como parte 
integrante do conhecimento a ser trabalhado com o aluno e do desenvolvimento de sua 
criatividade.

A partir do contexto de como a Ciência Física se desenvolve, observamos que o en-
sino de Física precisa ser fundamentado em dois pilares: a teoria e a experiência.

Sugere-se nestes Referenciais Curriculares, além de tópicos básicos de Física, a implan-
tação de laboratórios nas escolas, e que os professores do Ensino Médio recebam treinamento 
continuado, a fim de poderem apresentar a Física de forma completa e contextualizada.

Objetivos do ensino de Física

O estudo da Físic a deve assegurar uma melhor e maior compreensão da natureza e 
do universo, além de satisfazer as diversas necessidades resultantes da atividade humana.

Para o atendimento a essas duas condições, a aprendizagem da Física deve promover 
um conhecimento que garanta ao aluno não só compreender as abstrações e generalizações  
próprias dessa ciência, mas também experimentar e fazer a aplicação desse conhecimento em 
situações do cotidiano (BRASIL,1999, p. 229).Portanto, o ensino da Física deve ainda:
- Desenvolver o gosto pela investigação e pela compreensão dos fenômenos naturais na 
busca de solução para os problemas.
- Desenvolver no aluno a capacidade de identificar problemas próprios de seu contexto.
- Incentivar a busca de soluções viáveis, mediadas pela compreensão dos fenômenos na-
turais e suas relações com as novas tecnologias.
- Fomentar a curiosidade com o fim de identificar as transformações que se processam nas 
atividades humanas e ambientais.

13.2 Competências em Física

A aprendizagem da Física deverá atender às necessidades reais do estudante de 
maneira a prepará-lo para a cidadania e para o mundo do trabalho. Isto inclui o desenvol-
vimento de competências.

As competências e habilidades aqui sugeridas, devem ser (re) elaboradas pelos docen-
tes, os quais devem levar em consideração o perfil do aluno, o contexto escolar e as diretrizes 
propostas no Projeto Político-Pedagógico, a fim de torná-las adequadas à realidade.
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FONTE: Fórum com Professores da rede de Ensino Médio do Estado do Maranhão; Referenciais Curriculares para o Ensino Médio 

do Distrito Federal (2002) e dos Estados do Ceará (2000),  Pernambuco (1997) e São Paulo (1992).
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Quadro 10 - Matriz de competências e habilidades em Física Conhecimentos 

Para o desenvolvimento de habilidades e competências, os conhecimentos em Física estão 
divididos em grandes temas, a saber: Mecânica; Fluidos; Termodinâmica; Ondulatória e Óptica; 
Eletromagnetismo e Interações, Matéria e Energia. Tais conhecimentos deverão ser trabalhados 
pelos professores, levando em consideração o Projeto Político-Pedagógico, o perfil dos alunos e a 
realidade em que a escola está inserida. Salienta-se que tais temas são sugestões, os quais podem 
ser reorganizados, conforme as séries e outros conhecimentos julgados significativos.

- Mecânica
- Movimento, Forças e Equilíbrio 
- Energia Mecânica e sua Conservação 
- O Sistema Solar e o Universo

- Fluidos
- Pressão em líquidos e sua transmissão nesses fluidos 

- Termodinâmica
- Propriedades e Processos Térmicos 
- Calor e trabalho

- Ondulatória e Óptica
- Fenômenos Ondulatórios 
- Instrumentos Ópticos

- Eletromagnetismo
- Cargas e Campos Eletrostáticos 
- Corrente Elétrica 
- Interação Cargas x Campo Magnético
- Ondas Eletromagnéticas 

- Interações, Matéria e Energia

13.3 Valores e atitudes

- Desenvolver e demonstrar senso de autonomia e auto-estima a partir da vivência e expe-
riência com os conhecimentos da Física.
- Respeitar o meio ambiente reconhecendo a importância dos conhecimentos físicos para 
a manutenção do equilíbrio da biodiversidade e da vida no Planeta.
- Desenvolver sentimentos de afetividade e cordialidade nas relações interpessoais a partir 
da compreensão e da experiência com os fenômenos físicos.
- Manifestar posicionamentos coerentes e comunicação aberta e espontânea pela influên-
cia e experiência com os conhecimentos da Física.
- Exercitar cooperação e trabalho em equipe, com independência e liderança, buscando 
atingir os objetivos.
- Manifestar respeito às diferenças, eliminando atitudes de preconceito e discriminação.
- Reconhecer e valorizar o conhecimento científico a partir da sua vivência e experiência. 
- Reconhecer direitos à igualdade, desenvolvendo ações que possam consolidar, na socie-
dade, a prática desses direitos.
- Exercitar a criatividade, a inovação e a iniciativa, a partir da vivência e da experiência com 
os conhecimentos da Física.
- Manifestar-se de forma crítica diante de informações produzidas pelos meios de comunicação.
- Manifestar senso de honestidade e humildade, a partir do contato e da experiência com 
os conhecimentos e teorias físicas.
- Cumprir os deveres com eficiência e produtividade por influência da objetividade e perse-
verança vivenciadas na busca dos conhecimentos da Física.  
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13.4 Orientações Metodológicas

Por reunir propriedades gerais da matéria, a Física fornece uma linguagem e instru-
mentais para o educando compreendê-la, como visão de mundo ou conhecimento prático, 
vivenciado no cotidiano, mediante a observação de fenômenos mecânicos, eletromagnéti-
cos, termodinâmicos ou ópticos, o que facilita a ação e o fazer pedagógicos.

Para a produção dos conhecimentos físicos, o professor pode-se beneficiar da expe-
riência vivenciada pelo aluno, por meio de sua visão de mundo, tradição cultural, exposição 
à mídia e leitura, como ponto de partida.

A elaboração de procedimentos metodológicos a partir da realidade concreta do estudan-
te permite ao professor, antes de tudo, a contextualização do conhecimento físico, de maneira 
a levar o aluno a compreender que os fenômenos físicos presentes no seu dia-a-dia, podem 
ser percebidos em algumas das ações que costumeiramente realiza ou com as quais interage.

Para desenvolver a contextualização do conhecimento físico, o professor poderá 
valer-se da seleção de conhecimentos que se relacionam mais proximamente com Física 
ou ainda de outros, que aparentemente não se articulam de maneira direta, mas que têm 
aspectos e pontos comuns e que, à medida que forem sendo construídos e apresentados 
aos alunos, representarão um corpo único, com forma e aspecto interligados. 

A aprendizagem em Física torna-se produtiva à proporção que o professor adota proce-
dimentos em sala de aula que possibilitam ao aluno a resolução de problemas. A Física, como 
a Matemática, envolve abstrações e generalizações e, para torná-la mais palpável e mais con-
creta ao manuseio do aluno, deve ser tratada com orientações que reproduzam o seu dia-a-dia.

A resolução de problemas permite o envolvimento concreto do aluno com o fenôme-
no físico, oportunizando-lhe produzir respostas para situações que simulem o cotidiano e, 
ao mesmo tempo, consolidem uma ou mais competências e produzam habilidades sufi-
cientes para o uso da Física no cotidiano do estudante.

Assim, o professor, ao elaborar o planejamento didático, deve programar o desen-
volvimento de ações educativas de maneira a promover informação, investigação e ex-
perimentação, com os conhecimentos de Física. Ações educativas que trabalhem com a 
informação são hoje imprescindíveis e  devem ser utilizadas em todas as áreas do conhe-
cimento humano, notadamente  no Ensino Médio, que, ao reunir conteúdos, selecionar 
metodologias e promover avaliação, objetiva a formação por competências.

Ações que promovem a aprendizagem no ensino da Física, com o uso da informação

As diversas leituras, relatam fatos do dia-a-dia, as discussões sobre os assuntos que 
afetam a vida do estudante, sua comunidade e o planeta como um todo, devem integrar 
o currículo das Ciências da Natureza e portanto devem estar presentes na sala de aula, 
fomentando a produção científica do aluno.

Para promover a aprendizagem da Física com o uso da informação, o professor pode 
escolher procedimentos didáticos que possibilitem a realização de ações educativas:
- Pesquisa bibliográfica dirigida, possibilitando aos alunos, levantar informações sobre as-
pectos da Física, conceitos, princípios, equações, aplicações.
- Produção de trabalhos escritos para ser divulgado em meios de comunicação local ou 
nacional, possibilitando ao aluno produzir artigos, reportagens, ensaios, entrevistas sobre 
a evolução dos conhecimentos da Física.
- Leitura de textos científicos de Física a respeito de descobertas atuais relacionadas ao 
mundo desta ciência, permitindo ao aluno compreender e interpretar os sentidos  das infor-
mações vivenciadas para saber entendê-las, aceitá-las ou refutá-las.
- Formar grupos de estudo e de pesquisa para o levantamento de informações a serem 
utilizadas na sala de aula.
- Leitura de textos científicos que possibilitem ao aluno oportunidades de problematizar 
fatos, que recebam explicação da Física ou que pertençam ao âmbito da mesma.
- Desenvolvimento de seminários que abordem conhecimentos da Física e levantamento 
de questões sobre esta, possibilitando ao aluno interagir com outros estudantes, com pes-
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quisadores, com professores e especialistas, apreendendo conhecimentos novos, produ-
zindo opiniões e apresentando sugestões.
- Realizar entrevista com professores de outras instituições de Ensino Médio, de Universidades 
e com pesquisadores da Física, possibilitando ao estudante conhecer as teses científicas em 
andamento e a concepção das pessoas envolvidas na produção do conhecimento científico.

Ações que promovem a aprendizagem no ensino da Física, com o uso da investigação

O desenvolvimento de procedimentos de ensino que utilizem a investigação para a 
produção da aprendizagem em Física permite ao professor executar, com os alunos, ações 
educativas que contemplem:

- Participação em eventos científicos educativos, possibilitando ao estudante conhecer 
princípios, causas e efeitos, investigar fenômenos físicos, descobrir as explicações para 
a ocorrência desses fenômenos, conhecer a tecnologia utilizada para tornar fenômenos 
físicos uma realidade concreta e real aos olhos do aluno.

- Participação em competições educativas de caráter científico de maneira a envolver o 
estudante em atividades de investigação dos conhecimentos físicos e que possibilitem a 
criação de um espírito de competição democrática, na resolução das tarefas estabelecidas.

- Investigação de temas da Física através de jornais e livros, possibilitando ao aluno a pro-
dução de documentos como resultado de atividades investigativas.

- Elaboração e execução de projetos de pesquisa, possibilitando ao aluno investigar e des-
cobrir explicações, produzindo resultados práticos, sobre fenômenos da Física.

- Participação direta do aluno em grupos de pesquisa, com a finalidade de investigar e dar 
respostas a problemas que envolvem o conhecimento físico.

- Participação em congressos de natureza científica para divulgação de teses e temas 
científicos formulados a partir da investigação elaborada. 

Ações que promovem a aprendizagem no ensino de Física, com o uso da experimentação

A aprendizagem dos conhecimentos da Física, para ser abrangente e possibilitar ao 
estudante perceber as relações entre conceitos, princípios, pressupostos, teorias e ele-
mentos constitutivos dessa ciência, somente ocorrerá satisfatoriamente se contemplar o 
mundo que rodeia o aluno, relacionando as aplicações que o educando faz dos conceitos 
da Física ao seu dia-a-dia, isto é, articular teoria e prática.

- O ensino da teoria física, pela experimentação, começa com uma problematização, 
como um elemento provocador de pesquisa. O percurso para o aluno realizar a experimenta-
ção deverá ser orientado, de maneira que o conhecimento chegue até o estudante por uma via 
prática, realizando concretamente experiências, utilizando técnicas de laboratório, confirmando 
conceitos e inter-relacionando-os com outros já estudados e produzindo resultados.

Essa ações metodológicas objetivam reforçar a motivação dos alunos para continuar a 
aprendizagem e possibilitar ao professor verificar se a aprendizagem está ocorrendo e se os 
alunos estão desenvolvendo competências para a mobilização desses conhecimentos e habi-
lidades ao utilizá-los.

A motivação pode se dar por meio da resolução de tarefas teóricas e práticas. No campo 
das tarefas que investiguem conhecimentos sobre teorias, preceitos e pressupostos da Física, 
uma estratégia é a adoção de atividades e exercícios, individuais e em grupos, por baterias 
de conhecimentos ou por conhecimentos individualizados. São modelos de exercícios, com 
significação e produtividade. Poderá o professor realizar conjuntos de exercícios, visando à 
promoção de competências e habilidades.
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14 Referencial Curricular de Biologia

14.1 Considerações preliminares

O mundo contemporâneo vem caracterizando-se por profundas transformações de ordem 
econômica, social, cultural, tecnológica, ambiental e aponta, aos diversos setores sociais, os desa-
fios de construção de novos paradigmas e estratégias que resultem em sociedades democráticas.

A questão ambiental, neste contexto, exige na sua abordagem a construção de ações 
diferenciadas que perpassam por mudanças profundas de concepção de mundo, de con-
sumo, de poder, de bem-estar e sustentabilidade, de novos valores individuais e coletivos. 
Como afirma Ricklefs,

A população humana excede 5 bilhões de indivíduos; seu desenvolvimento tecnológico re-
sultou num consumo de energia e de recursos fartamente excedentes às necessidades ditadas por 
seu metabolismo biológico. Este flagrante consumo de recursos e a produção concomitantemente 
de rejeitos causou dois problemas interligados de dimensões globais. O primeiro é o impacto das 
atividades humanas nos sistemas naturais, incluindo a interrupção de processos ecológicos e a 
exterminação de espécies. O segundo é a firme deterioração do meio ambiente humano à medida 
que nós cruzamos os limites do desenvolvimento sustentável (RICKLEFS, 1996, p. 48). 

Nesse sentido, o conhecimento de Biologia deve subsidiar o julgamento de questões 
polêmicas, que dizem respeito ao desenvolvimento científico, ao aproveitamento de recur-
sos naturais e à utilização de tecnologias que implicam intensa intervenção humana no am-
biente, cuja avaliação deve levar em conta a dinâmica dos ecossistemas, dos organismos, 
enfim, o modo como a natureza se comporta e a vida se processa.

O desenvolvimento da genética e da biologia molecular, das tecnologias de manipu-
lação do DNA e de clonagem traz à tona aspectos éticos envolvidos na produção e aplica-
ção do conhecimento científico e tecnológico, chamando à reflexão sobre as relações entre 
a ciência, a tecnologia e a sociedade.

O avanço da investigação no campo da Biologia e sua aplicação na atual fase de desen-
volvimento de nossa sociedade são fatos irreversíveis. É inegável a melhoria da qualidade de 
vida em muitos aspectos. No entanto, a produção e a utilização do conhecimento, sem a parti-
cipação esclarecida da população em geral, têm conduzido o mundo a enormes desequilíbrios.

Tem-se assim, a necessidade de se conhecer os processos que envolvem a dinâmica 
da vida e dos ambientes. Atualmente, a Biologia é concebida como a ciência que estuda os 
organismos vivos (SILVA, 2002). Mas, uma inquietação ainda existe para esta ciência: o que 
é vida? Sobre esta indagação, pode-se dizer que ainda não existe uma definição absoluta.26

O fenômeno da “vida” apareceu como um problema para a ciência somente no final do 
século XVIII. Anteriormente, o conceito científico de vida não existia, mas apenas o conceito 
de seres vivos e, assim, não se podia falar propriamente em Biologia, em um estudo da vida, 
mas apenas em uma Medicina (incluindo a anatomia e a fisiologia) e em uma história natural, 
preocupada principalmente com problemas de classificação de plantas e animais.

A Biologia nasce no século XIX, como a ciência que estuda os organismos vivos 
(MAYR,1982), tendo sido proposta por Karl Friedrich Burdach, em 1800, e Jean Baptiste 
Lamarck e Gottfried Treviranus, em 1802.

O objeto de estudo da Biologia é o fenômeno da vida em toda a sua diversidade de 
manifestações. O ensino de Biologia, nesse contexto, deve garantir ao aluno o acesso ao 
conhecimento biológico, à compreensão e à atualização dos métodos de investigação, 
especialmente os de caráter científico e à análise dos aspectos sociais, políticos e econô-
micos envolvidos na produção, divulgação e aplicação desses conhecimentos.

Objetivos do ensino de Biologia

O ensino de Biologia deve envolver o aluno com interações entre os seres vivos, in-
cluindo o ser humano, e demais elementos do ambiente. Assim, a aprendizagem deve ser 
realizada, tendo em vista os objetivos, previstos nos PCNEM (BRASIL 1999,p.219) 
- Relacionar os conceitos e os símbolos para estruturar o pensamento e o raciocínio cien-
tífico com autonomia, interatividade e sensibilidade, empregando as linguagens e os  seus 
códigos, no desenvolvimento do conhecimento, ao longo do processo de aprendizagem. 
- Utilizar noções e conceitos da Biologia para a construção de argumentações críticas e 
tomadas de decisões frente a situações-problema.
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- Compreender a Biologia como ciência, entendendo como ela se desenvolve em um processo 
histórico contínuo, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade.
- Compreender o papel do aluno como cidadão, identificando as ações de prevenção da vida, 
relacionando o conhecimento científico e tecnológico, propondo soluções para a saúde indivi-
dual e coletiva e do ambiente, objetivando a melhoria da qualidade de vida do planeta.

14.2 Competências em Biologia

A aprendizagem da Biologia deve atender às necessidades reais do estudante de maneira 
a prepará-lo para a cidadania e o mundo do trabalho. As competências e habilidades propostas 
no Quadro 11 apresentam-se como sugestões que subsidiarão a prática pedagógica do professor, 
devendo este, considerar o processo de formação do educando. Deve ser observada, ainda, os 
princípios da interdisciplinaridade e da contextualização, previstos nas DCNEM. Cabe, ainda, ao 
professor, no processo de construção do conhecimento, selecionar e (re) elaborar as competências 
e habilidades, levando em consideração o contexto sócio-histórico e cultural, o perfil dos alunos e o 
Projeto Político-Pedagógico da escola.

Fonte: Fórum com Professores da rede de Ensino Médio do Estado do Maranhão; 
Referenciais Curriculares para o Ensino Médio do Distrito Federal (2002) e dos Estados do 
Ceará (2000),  Pernambuco (1997) e São Paulo (1992).

Quadro 11 - Matriz de competências e habilidades em Biologia
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Conhecimentos 

Para o desenvolvimento de habilidades e competências, os conhecimentos em Bio-
logia estão agrupados em grandes temas, a saber: Biologia e Fisiologia da Célula, Embrio-
logia, Diversidade da vida na Terra, Genética, Evolução e Ecologia. Tais conhecimentos 
deverão ser trabalhados pelos professores, levando em consideração o Projeto Político-
Pedagógico, o perfil dos alunos e a realidade em que a escola está inserida. Estes temas 
são sugestões, podendo ser reorganizados, de acordo com as séries de ensino e outros 
critérios julgados significativos.

- Biologia e Fisiologia da célula
- Estrutura da Célula
- Organização celular dos seres vivos

- Embriologia
- Continuidade da vida na Terra
- Hereditariedade e natureza do material hereditário
- Processo da evolução orgânica

- Diversidade da vida na Terra
- Bactérias, Protistas e Fungos
- Os Seres Vivos e o Saber Saúde
- Plantas
- Animais
- A Espécie Humana

- Genética – o estudo da hereditariedade

- Evolução

- Ecologia

14.3 Valores e atitudes

- Valorizar e preservar o meio ambiente, reconhecendo na biodiversidade a continuação da 
vida no planeta.
- Respeitar a vida, fazendo uso dos elementos da natureza de maneira equilibrada e racional.
- Reconhecer a importância dos conhecimentos da Biologia para a compreensão dos pro-
cessos de origem e evolução dos seres vivos.
- Desenvolver comportamento ético a partir da vivência e experiência com os conhecimen-
tos da Biologia.
- Desenvolver identidade própria a partir da compreensão dos processos genéticos que 
caracterizam as espécies.
- Exercitar cooperação e espírito empreendedor para a vida e para o trabalho, a partir da 
vivência e experiência com os conhecimentos da Biologia.
- Manifestar solidariedade e preocupação com o bem-estar da coletividade por influência 
das experiências e dos conhecimentos vivenciados em Biologia.

14.4 Orientações Metodológicas

A Biologia, ao estudar propriedades gerais dos seres vivos, fornece conceitos e teo-
rias que poderão caracterizar uma linguagem possível de ser aplicada, discutida e viven-
ciada pelo educando.

Assim, quando vivenciada no cotidiano do aluno, através da observação da inter-
relação e interdependência dos seres vivos, da relação destes com o meio-ambiente serve 



R
E

F
E

R
Ê

N
C

I
A

I
S

 
C

U
R

R
I

C
U

L
A

R
E

S

164

como ponto de partida para a contextualização de conhecimentos científicos sobre a vida.
Os conhecimentos da Biologia, assim produzidos, terão uma utilidade prática, servin-

do  para a resolução de problemas que se relacionam com a vida dos alunos.
O ensino da Biologia, pela concepção prática desta, possibilita ao professor o desenvol-

vimento de ações educativas que promovam informação, investigação e experimentação.

Ações que promovem a aprendizagem do ensino de Biologia, com o uso da informação

Tem-se, a seguir, algumas orientações metodológicas sugeridas ao professor, a fim 
de que este desenvolva juntamente com os alunos ações concretas que promovam a pro-
dução do conhecimento através da informação.

- Leitura de textos didáticos e científicos sobre a Biologia com o propósito de possibilitar ao 
aluno um contato contínuo com a linguagem científica para o desenvolvimento de raciocí-
nios críticos sobre os conceitos, teorias e princípios desta ciência.

- Realização de pesquisa em livros, revistas e jornais para o conhecimento de temas, teses 
e descobertas da atualidade, possibilitando ao aluno novos debates científicos na área da 
Biologia.

- Produção de textos escritos de divulgação interna escolar ou em jornais especializados 
abordando assuntos relacionados aos conhecimentos da Biologia.

- Realização de comparação entre aspectos do conhecimento que possibilitem ao aluno 
selecionar características próprias dos diversos temas e conteúdos da Biologia, bem como 
confrontar opiniões científicas a respeito desses conteúdos.

- Realização de pesquisa em livros com a finalidade de realizar levantamento sobre a evo-
lução da Ciência Biologia, a fim de conhecer as transformações históricas e culturais desta 
Ciência. 

- Participação em congressos, seminários e encontros científicos, para a atualização de 
conhecimentos da Biologia e a formação de interesse e motivação para a prática científica.

- Ler textos e conhecer informações presentes em meios eletrônicos, de maneira a de-
senvolver a prática de manuseio e uso da tecnologia, do computador e da internet, para a 
elaboração de trabalhos, atividades de pesquisa e produção de idéias sobre os conheci-
mentos da Biologia, veiculando-os de maneira virtual.

- Produção de entrevistas com alunos, professores, pesquisadores ou especialistas da área 
de Biologia para a descoberta de novas questões e novos conhecimentos em produção

- Realização de visitas a reservas biológicas, parques ambientais, rios, florestas, matas 
para o conhecimento de espécies de animais e plantas diversas, de maneira a conhecer 
mais significativamente a fauna e a flora dos espaços visitados.

Ações que promovem a aprendizagem no ensino de Biologia, com o uso da investigação

A abordagem metodológica para o ensino da Biologia, além da inclusão de um ensino 
com o uso da informação, requer uma produção do conhecimento que realize a investiga-
ção, como meio para o desenvolvimento de competências que possibilitem ao aluno, além 
de compreender e interpretar os conhecimentos da ciência, investigar os fatos naturais até 
chegar a possíveis novas idéias e teses.

O professor poderá adotar procedimentos de ensino que possibilitem a investigação 
dos elementos, das teorias e conceitos do campo da Biologia, tornando o conhecimento 
contextualizado às necessidades do aluno e mais próximo da realidade deste. 

- Realização de projetos de pesquisa para a investigação e descoberta de explicações  
científicas sobre temas da Biologia.

- Criação e participação em eventos científicos educativos e exposições de atividades escolares. 
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- Participação em aulas de laboratório, possibilitando ao estudante investigar causas e 
efeitos, buscando descobrir explicações para a ocorrência de fenômenos relacionados à 
origem e evolução dos seres vivos. 

- Participação em competições educativas de caráter científico de maneira a envolver o 
estudante em atividades que possibilitem a criação de um espírito de competição democrá-
tica e satisfatória na resolução das tarefas estabelecidas e na realização da aprendizagem.

- Produção de textos escritos cujas informações e conteúdos tenham sido obtidos pela 
investigação em jornais e livros de temas da Biologia, possibilitando ao aluno a produção 
de documentos como resultado das atividades investigativas.

- Participação direta do aluno em grupos de estudo com a finalidade de manter uma se-
qüência regular em ações de investigação de situações e  problemas que envolvam o 
conhecimento da Biologia.

Ações que promovem a aprendizagem no ensino de Biologia, com o uso da experimentação

A Biologia oferece um amplo campo para as atividades de experimentação. Os di-
versos conhecimentos já produzidos sobre a vida, as espécies animais e vegetais, sobre 
a origem dos seres vivos, a explicação sobre as mutações genéticas e outros devem ser 
acessíveis aos alunos. Entretanto, esses conhecimentos, até então, constituíram um gran-
de conjunto de princípios com explicações predominantemente teóricas, desvinculadas de 
qualquer momento prático e experimental.

Cabe ao professor, transformar o ensino de Biologia em uma prática cotidiana que 
possibilite ao estudante ter acesso ao conhecimento de maneira viva e dinâmica, realizan-
do experimentos, elaborando testes, descobrindo resultados para formular respostas e, 
com isso, apreender os conhecimentos, significativamente.

Sugere-se, ao professor, algumas ações pedagógicas que fomentem o uso da expe-
rimentação:

- Realização inicial de experimentos na sala de aula, possibilitando aos alunos a familiari-
zação com situações de experiência e linguagem científica, na produção de conhecimen-
tos da Biologia.

- Utilização de técnicas iniciais de laboratório em sala de aula com a finalidade de despertar 
o interesse e a motivação para a descoberta  dos conhecimentos da Biologia.

- Participação em laboratórios científicos para a investigação, descoberta e produção de 
material científico sobre os conhecimentos da Biologia.

- Participação em grupos que elaborem experiências para o aprofundamento de conceitos 
e explicações já levantados e testados, de maneira a relacioná-los com outros conceitos já 
estudados e já conhecidos da Biologia ou de outras ciências naturais.

15 Referencial Curricular deQuímica

15.1 Considerações Preliminares

Sem dúvida, não convém eliminar da história da Química a efabulação místico-espi-
ritualista, sob cujo domínio encontravam-se ainda os químicos dos séculos XVI e XVII. Sua 
influência fez-se sentir até os fins do século XVIII.

Contrariamente à opinião geral, não foram os alquimistas doutrinários que instituíram 
as primeiras bases da química, mas os práticos. Para Daumas (1960, p. 126).

A primeira reação química provocada artificialmente pelos homens foi sem dúvida 
uma oxidação, e, a segunda, uma redução de óxido-metálico. Contudo várias manipula-
ções de produtos orgânicos já eram familiares: fermentação de laticínios ou de extratos 
vegetais, preparo e emprego do vinagre.
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Os antigos químicos, como os modernos, tentaram constituir uma teoria, ou uma fi-
losofia da matéria, servindo-se dos conhecimentos adquiridos por meio do estudo das pro-
priedades físicas organolépticas e químicas das substâncias que aprenderam a manipular. 
Exprimiam essa teoria por meio da linguagem de que dispunham.

A nova Química, inaugurada por Boyle com a publicação de sua obra-prima O quími-
co cético, em 1621, indica, desde o título deste trabalho, o desligamento do “al” de alquimia 
para formar a Química. Segundo Strathern (2002, p. 153), “a nova ciência iria se despir do 
seu passado esotérico e oriental”.

O químico cético empreende um ataque às teorias dos quatros elementos e dos três 
elementos destes derivados de Paracelso. Nas palavras de Boyle (apud Strathern 2002, p. 
154), a concepção de elementos é entendida como

certos corpos primitivos e simples, ou perfeitamente sem mistura; que, não sendo 
feitos de quaisquer outros corpos, ou uns dos outros, são os ingredientes de que são ime-
diatamente compostos todos aqueles corpos chamados perfeitamente misturados, e nos 
quais estes se decompõem em última análise.

Neste contexto, observa-se as primeiras noções de molécula no sentido contempo-
râneo da Química. Mas foi devido a Lavosier que surgiu uma nova abordagem da Química 
Moderna, abordagem essa que era sintetizada por sua fé na balança (o mais preciso apa-
relho de pesagem disponível da época). A Química, para ele, não tinha nada a ver com 
transformações misteriosas: toda mudança podia ser explicada e medida.

Após Louis-Joseph Proust e John Dalton, a Química ganha novo impulso. Por um 
lado, a lei das proporções definidas por Proust e, de outro, a teoria atômica de Dalton pos-
sibilitaram um grande progresso científico além da imaginação.

Com Mendeleiev finalmente há o estabelecimento da tabela periódica dos elemen-
tos. A Química chegou à sua maioridade, com os axiomas da geometria, e da física newto-
niana; era de fato uma ciência. Mendeleiev classificara os tijolos do universo.

A Química é definida como o estudo da matéria e as reações que esta sofre. De fato, 
a Física, a Geologia e a Biologia também estudam matéria, mas só a Química estuda as 
reações que a matéria sofre e procura entender as reações que produzem os compostos. 
Sendo assim, o objeto de estudo desta ciência é a matéria e as suas reações.

Atualmente, constata-se que um segmento muito grande de produtos químicos é 
empregado pela indústria química e farmacêutica para muitos propósitos, como preparar 
plásticos novos, camadas, cerâmicas, drogas, preenchimentos, ligas, e assim por diante.

Os profissionais da Química determinam, primeiro, que reação pode ser usada para 
sintetizar o composto designado e então determinar que condições aperfeiçoarão o ren-
dimento do composto para fazê-lo de modo mais eficiente. Depois que as melhores con-
dições de reação forem determinadas, o químico determina como purificar o composto, e, 
finalmente, identifica esse composto.

A execução da identificação normalmente inclui não só qual a percentagem do com-
posto contém certos elementos, mas também envolve a determinação da estrutura tri-
dimensional do composto.

A modelagem molecular tornou-se uma parte importante do arsenal da Química Sin-
tética como também da Química Teórica. Freqüentemente, a Química Sintética faz uso do 
computador, que modela, para identificar combinações, que terão certas propriedades físi-
cas ou que produzam certas respostas fisiológicas. A Química Teórica e a Química Física 
se preocupam com a descrição da ligação entre átomos e procuram entender as mudanças 
em estrutura eletrônica que acontecem quando uma reação ocorre. Estas áreas de conhe-
cimento produzem teorias ou modelos que estão eventualmente incorporados no corpo da 
Química e usados por químicos sintéticos para fazer compostos com propriedades novas 
e freqüentemente úteis.

A evolução da Química já permite, ainda, a categorização dos processos químicos: 
inorgânico (elementos diferentes de carbono); orgânico (compostos de carbono) e a defini-
ção de métodos, como o analítico, por exemplo, usado para separar e identificar compos-
tos. Com relação aos profissionais, já se conta, também, com os químicos físicos.

Hoje, há muitas outras interdisciplinas de que se ocupam da Química: a Bioquímica 
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tenta entender e aplicar a Química a processos biológicos; a Química de Materiais tenta 
sintetizar materiais novos como supercondutores ou pele artificial; a Química Ambiental 
estuda a química do ambiente, monitora e resolve problemas ambientais, enquanto a Quí-
mica Forense aplica a química à solução de crimes ou garante resultados científicos utili-
zados para a solução de outros conflitos jurídicos.

Esse deve ser o cenário a ser conhecido pelo estudante do Ensino Médio, em que 
o aprendizado de Química implica que o aluno compreenda as transformações químicas 
que ocorrem no mundo físico, de forma abrangente e integrada e, assim, possa julgar com 
fundamento as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da própria escola e 
tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduo e cidadão.

Este aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto dos processos quí-
micos em si quanto da construção de um conhecimento científico em estreita relação com 
as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas.

É necessário que se introduza o cotidiano nesse ensino. Contudo, se de um lado 
há aqueles que defendem a introdução do cotidiano no ensino de Química, apenas com o 
propósito de despertar o interesse do aluno para o que se quer ensinar, sob o argumento 
de que este é um fator facilitador da aprendizagem, de outro, há os que consideram que 
esse é apenas o primeiro momento e que deve ser superado de modo a se interpretar esse 
cotidiano, no sentido de compreendê-lo como um todo. 

Considerando que o ensino de Química não se resume em uma simples transmissão 
de conteúdos, mas na aquisição, por parte do aluno, de conteúdos contextualizados, isto é, 
que tenham significação humana e social, propõe-se, então, que se tome, como ponto de 
partida, situações de interesse imediato do aluno, o que ele vive, conhece ou sofre influên-
cias e que se atinjam os conhecimentos químicos historicamente elaborados, de modo que 
lhe permitam analisar criticamente a aplicação destes na sociedade.

Quanto aos aspectos tecnológicos relacionados a um determinado conhecimento 
químico, é importante conhecer o caráter de atividade prática que busca mais alterar do 
que compreender o mundo e a preocupação com a eficiência. Não se trata de transformar 
o ensino de Química em um ensino de tecnologia química, mas de inserir neste, o estudo 
das relações entre ciência e tecnologia.

Objetivos do ensino de Química

O aprendizado de Química, pelos alunos do Ensino Médio, implica que estes com-
preendam as transformações químicas que ocorrem no mundo físico, conhecendo os pro-
cessos químicos em si e construindo um conhecimento científico em estreita relação com 
as aplicações tecnológicas. Para essa realização, sugere-se alguns objetivos de apren-
dizagem de Química que se ajustam a essa perspectiva, conforme os PCNEM (BRASIL, 
1999, p.239).

- Desenvolver uma visão integrada dos processos que ocorrem na natureza, levando o 
educando a se ver como participante de um mundo em constante transformação.

- Desenvolver a capacidade de relacionar o conhecimento químico com as aplicações tec-
nológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e econômicas.

- Desenvolver competências adequadas para reconhecer e saber utilizar a linguagem da 
Química, sendo capaz de empregar, a partir das informações, a representação simbólica 
das transformações químicas e vice-versa.

- Desenvolver o pensamento lógico, levando o educando a estabelecer relações lógico-
empíricas, lógico-formais e hipotético-lógicas.

- Desenvolver habilidades referentes ao conhecimento de tendências e relações, a partir 
de dados experimentais, de raciocínio proporcional, bem como de leitura e construção de 
tabelas e gráfico.

- Desenvolver no educando os princípios éticos e morais do conhecimento científico e tec-
nológico e das suas relações. 
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15.2 Competências em Química

A aprendizagem da Química deverá atender às necessidades reais do estudante de 
maneira a prepará-lo para a cidadania e o mundo do trabalho. Assim, sugere-se, no qua-
dro a seguir, algumas competências e habilidades, a serem trabalhadas pelos professores 
junto aos alunos. Tais competências e habilidades devem ser (re) construídas sempre que 
necessário, a partir do contexto escolar e do perfil do aluno, bem como o Projeto Político-
Pedagógico de cada estabelecimento de ensino.

FONTE: Fórum com Professores da rede de Ensino Médio do Estado do Maranhão; Re-
ferenciais Curriculares para o Ensino Médio do Distrito Federal (2002) e dos Estados do 
Ceará (2000),  Pernambuco (1997) e São Paulo (1992).

Quadro 12 - Matriz de competências e habilidades em Química

Conhecimentos 

Os conhecimentos em Química podem ser divididos em grandes temas, a saber: 
Transformações Químicas, Propriedades e Utilização de Materiais, A Água na Natureza, 
Dinâmica das Transformações e a Energia Envolvida e Química Orgânica. Tais conheci-
mentos devem ser trabalhados pelos professores levando-se em consideração o Projeto 
Político-Pedagógico, o perfil dos alunos e a realidade em que a escola está inserida. Estes 
temas são sugestões e por isso, podem ser reorganizados, conforme as séries e outros 
conhecimentos julgados significativos.
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- Transformações Químicas
- Interpretação das transformações químicas 
- Representação das transformações químicas
- Aspectos quantitativos das transformações químicas

- Propriedades e Utilização dos Materiais
- Elementos e suas substâncias
- Metais
- Substâncias iônicas
- Substâncias moleculares
- Ácidos, bases, sais e oxidos
- A Indústria química
- Ciclos de dióxido de carbono, enxofre e nitrogênio na natureza

- A Água na Natureza
- Estrutura da água, propriedades, importância para a vida e seu ciclo na natureza 
- Interações da água com outras substâncias
- Estado coloidal
- Poluição e tratamento da água

- Dinâmica das Transformações e a Energia Envolvida.
- Velocidade das transformações químicas
- Equilíbrio em transformações químicas

- Química Orgânica
- Características gerais
- Reações em química orgânica
- Química orgânica no cotidiano

15.3 Valores e atitudes

- Respeitar a vida, reconhecendo a Química como um elemento que integra os diversos 
elementos da natureza.
- Valorizar e preservar o meio ambiente, buscando soluções para os problemas que afetam 
a biodiversidade, a partir da vivência e experiência com os conhecimentos da Química.
- Manifestar comportamento ético, demonstrando compromisso e crítica em relação à apli-
cação dos conhecimentos da Química no dia-a-dia.
- Manifestar solidariedade em ações cotidianas, ampliando as possibilidades de interação 
social, a partir da experiência com os conhecimentos da Química.
- Desenvolver e demonstrar senso de autonomia, a partir da vivência, da experimentação 
e da pesquisa em Química.
- Manifestar o desejo de bem-estar coletivo, pelo desenvolvimento de ações e o envolvi-
mento pessoal a favor da coletividade, a partir da convivência e da experiência com os 
conhecimentos da Química.
- Reconhecer o direito à igualdade expresso no acesso aos conhecimentos da Química de 
maneira a saber compartilhar e interagir em comunidade.
- Valer-se dos conhecimentos da Química, de maneira a desenvolver comportamentos que 
revelem posturas de integridade nas relações sociais.
- Vivenciar os conhecimentos da Química de maneira a desenvolver senso de cumprimen-
to de deveres com disciplina e independência.
- Conviver com as diferenças, expressando aceitação e respeito a pessoas e a elementos 
da natureza, de maneira a perceber e aceitar a diversidade sócio-cultural e do meio am-
biente.
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15.4 Orientações Metodológicas

No aprendizado de Química, como no das demais Ciências da Natureza, o educando 
necessita familiarizar-se com uma linguagem própria que possibilite compreender repre-
sentações simbólicas, como fórmulas, equações, convenções e códigos.

A construção de um instrumental metodológico para a aprendizagem de Química 
também deve contemplar a informação, a investigação e a experimentação, de maneira a  
envolver o educando:
- nas transformações dos processos químicos presentes no seu dia-a-dia;
- na produção de informação, a fim de compreender os conceitos e as teorias químicas;
- na vivência com situações-problema, para a experimentação das transformações e dos 
processos químicos;
- em situações de investigação de modo a compreender a linguagem científica e utilizá-la 
no seu cotidiano;
- na elaboração de projetos científicos, para mobilizar os conhecimentos de Química utili-
zá-los no desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico.

O ensino da Química deve iniciar-se, portanto, com os elementos que estão presentes 
na natureza e que fazem parte da vida do aluno, já experimentados ou não pelo educando.

Na Química, quando escolhemos os produtos mais apropriados para nossa alimen-
tação, quando os cozinhamos e lavamos, ou quando ingerimos medicamentos, estamos 
vivenciando princípios, conceitos e reações do âmbito próprio dessa ciência.

A relação entre os conhecimentos da Química e a vivência cotidiana do aluno deve 
ser cultivada pelo professor ao planejar e produzir as ações educativas a serem vivencia-
das pelo educando, produzindo-se, com isso, a interdependência entre a teoria e a prática.

Algumas ações e procedimentos que poderão ser adotados nas aulas de Química de-
vem permitir que os princípios dessa ciência sejam apresentados aos alunos e assimilados de 
maneira lógica, significativa e agradável, de modo a contribuir na construção do conhecimento, 
na melhoria da saúde do aluno e do seu padrão de vida e na preservação do planeta.

Os conhecimentos da Química podem ser agrupados para facilitar o uso de procedi-
mentos e estratégias de realização da informação, da investigação e da experimentação 
dos fenômenos dessa ciência.

Ações que promovem a aprendizagem no ensino da Química, com o uso da informação

A Química oferece uma linguagem que permite ao professor a produção do conhecimento 
com a utilização dos mais variados meios que veiculam informações. As orientações pre-
vistas nas DCNEM e nos PCNEM sugerem a utilização da informação como uma possibili-
dade da produção do ensino de Química e das demais ciências em geral.
O professor pode, como sugestão, utilizar as seguintes ações para produzir a aprendiza-
gem de Química.
- Pesquisa bibliográfica dirigida, possibilitando ao aluno, levantar informações sobre aspec-
tos da Química, conceitos, princípios, fórmulas e suas aplicações.
- Produção de trabalhos escritos, para serem divulgados em meios de comunicação local 
ou nacional, possibilitando ao aluno produzir artigos, reportagens, ensaios, entrevistas so-
bre a evolução dos conhecimentos da Química.
- Leitura de textos científicos sobre Química para a descoberta de acontecimentos atuais 
relacionados a esta ciência, permitindo ao aluno compreender e interpretar os sentidos  
das informações vivenciadas para entendê-las, aceitá-las ou refutá-las e oportunizar a for-
mulação de problemas do campo de atuação dessa ciência.
- Formar grupos de pesquisa para o levantamento contínuo de informações que serão uti-
lizadas na sala de aula.
- Desenvolvimento de seminários que abordem conhecimentos da Química e o  levanta-
mento de questionamentos sobre esta, possibilitando ao aluno interagir com outros estu-
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dantes, com pesquisadores, com professores e especialistas, apreendendo conhecimen-
tos novos, produzindo opiniões e apresentando sugestões.
- Realizar entrevista com professores de outras instituições de Ensino Médio, de Universidades 
e com pesquisadores da Química, possibilitando ao estudante conhecer as teses científicas em 
andamento e a concepção envolvida na produção do conhecimento científico.
Ações que promovem a aprendizagem no ensino de Química, com o uso da investigação

A construção e a ampliação  do conhecimento deverão ocorrer por meio de ações 
que permitam ao aluno estabelecer relações entre o conteúdo e a aplicação deste, para 
que o estudante possa perceber os conceitos teóricos e a aplicação prática destes, no seu 
dia-a-dia. Para tanto, o professor deve adotar uma efetiva ação pedagógica, elaborando 
planos de ensino que considerem ações investigativas.
- Elaboração de projetos científicos que assegurem ao aluno lançar perguntas, formular 
hipóteses, testar fórmulas e chegar as respostas. 
- Participação em eventos científicos educativos envolvendo-se com idéias e propostas de 
investigação e experiências de natureza científica. 
- Participação em grupos de pesquisa para o estudo dos fenômenos químicos, a fim de re-
alizar investigação, formular respostas e descobrir aplicações da Química às necessidades 
do seu dia-a-dia.
- Realização de competições científicas escolares, para a resolução de questões e proble-
mas de natureza dos conhecimentos de Química.

Ações que promovem a aprendizagem no ensino de Química, com o uso da experimentação

Os experimentos científicos podem ser transformados em propostas de ensino que 
unem a teoria científica a um momento de realização prática dos conhecimentos perten-
centes à Química. Podem ser realizados em sessões de estudo em que o aluno investigue, 
experimente e chegue aos resultados.

Podem ser utilizados como um meio para iniciar ou finalizar o estudo dos princípios e 
teorias da Química, como motivação para a discussão e aprofundamento de conceitos inter-
relacionados com outros conceitos já estudados. Servem também para o professor ensinar 
técnicas de laboratório. Sugere-se ao professor ações com o uso da experimentação: 
- Realização inicial de experimentos na sala de aula, possibilitando ao estudante iniciar os 
primeiros contatos com os processos químicos, observando e explicando reações químicas 
e envolvendo-se com a linguagem científica, na produção dos conhecimentos em Química.
- Realização de projetos científicos, em laboratórios, possibilitando ao estudante o desen-
volvimento de conhecimentos sobre a Química, a formação de prática de pesquisa e o 
domínio da linguagem científica.
- Utilização de técnicas iniciais de laboratório em sala de aula e em espaços de pesquisa, 
de maneira a demonstrar habilidade de manipulação, experimentação e uso de método e 
instrumentos de pesquisa em Química.
- Participação em grupos que desenvolvam projetos de pesquisa, possibilitando ao aluno o 
aprofundamento de conceitos e explicações já conhecidos teoricamente.

Outros aspectos relevantes são a renovação de interesse e motivação do aluno que 
no tratamento didático dos conhecimentos da Química objetivam reforçar continuamente 
a motivação dos alunos para continuar a aprendizagem e possibilitar ao professor verificar 
se a aprendizagem está ocorrendo e se os estudantes estão desenvolvendo competências 
para a mobilização desses conhecimentos e habilidades. A motivação pode se dar por 
meio da resolução de tarefas teóricas e práticas. 

Uma estratégia sugerida é a adoção de atividades e exercícios, individualmente e em 
grupos, por bateria de conhecimentos ou por conhecimentos individualizados. São mode-
los de exercícios, com significação e produtividade. Para isso, poderá o professor realizar 
conjuntos de exercícios, visando à promoção de competências e habilidades.



R
E

F
E

R
Ê

N
C

I
A

I
S

 
C

U
R

R
I

C
U

L
A

R
E

S

172

 REFERÊNCIAS

AABOE, A. Episódios da história antiga da matemática. 2. ed. São Paulo: SBM, 2002.
ALLINGER, N. L. Química orgânica. São Paulo: LTC, 1997. 
ALVARES, B. A. Curso de física. v. 1. São Paulo: Scipione, 1997
ALVARES, B. A. Curso de física. v.2. São Paulo: Scipione, 1997
ALVARES, B. A. Curso de física. v.3. São Paulo: Scipione, 1997
ALVES, R. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e a suas regras. 2. ed., São Paulo: Edi-
ções Loyola, 2000.
AMABIS, J. M ; MARTHO, G. R. Conceitos de biologia. v. 3. São Paulo: Moderna, 2001.
AMABIS, J. M. et al. Fundamentos da biologia moderna. v. único. São Paulo: Moderna, 
2002. 
ARDLEY, N. Dicionário temático de ciências. São Paulo: Scipione, 1996. 
ATKINS, P. W. Físico-química v.1. São Paulo: LTC, 2000.
ATKINS, P. W. Físico-química v.2. São Paulo: LTC, 2000.
BACCAN, N. Química analítica quantitativa elementar. São Paulo: E. Blucher, 2002.
BARBOSA, J. L. M. Geometria euclidiana plana. 4. ed., São Paulo: SBM, 2001.
BRADY, J. E. Química geral v.2. São Paulo: LTC, 1992.
BRANCO, S. M. Água: origem, uso e preservação. São Paulo: Moderna, 1996.
BRASIL, Exame nacional do ensino médio: documento básico. Brasília: INEP 1998. 
BRASIL, MEC, CNE, CEB. Parecer nº 15/98. Relatora: Conselheira Guiomar Namo de 
Mello. Brasília. Aprovado em 01/06/98.
BRASIL, MEC; CNE. CEB. Resolução nº 03/98. Brasília. Aprovado em 26/06/1998.
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. Brasília: MEC, 
1998. 
BRASIL. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio: área de ciências da natu-
reza, matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC 1999.
BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Matrizes curriculares de 
referência para o SAEB - 1997 e 1999. Brasília.
BRASIL. Exame nacional do ensino médio: documento básico. Brasília: MEC; INEP. 1998. 
CARMO, M. P. et al. Trigonometria e números complexos. 4. ed., São Paulo: SBM, 2001.
CARVALHO, P. C. P. Introdução à geometria espacial. 4. ed., São Paulo: SBM, 2002.
CARVALHO, W . Biologia em foco. v. 1. São Paulo: FTD, 1998. 
CARVALHO, W. Biologia em foco. v. 2. São Paulo: FTD, 1998. 
CARVALHO, W. Biologia em foco. v. 3. São Paulo: FTD, 1998.
CASTELLAM, G. Fundamentos de físico-química. São Paulo: LTC, 1992.
CHASSOT, A. A ciência através dos tempos. São Paulo: Moderna, 1997.
COSTABEL, P. et al. História geral das ciências. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 
1960, Tomo II, 3 v.
CURRÍCULO: um caminho que envolve muitas responsabilidades – Texto. Pátio. Ano 1, nº 
0 fev/abr 1997. 
DAUMAS, M. História geral das ciências: a ciência moderna. São Paulo: Difusão Européia 
do Livro, 1960, Tomo II.
DJALMA, N. S. Física: mecânica, 10. ed., São Paulo: Ática, 2000.
DJALMA, N. S. Física: série novo ensino médio, 5. ed., São Paulo: Ática, 2002.
EisberG, r; RESNICK, R. Física quântica. 9 ed., São Paulo: Campus, 1994.
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM: documento básico. MEC, INEP, 1999.
FAVARETTO, J. A. et al. Biologia: uma abordagem evolutiva e ecológica. v. 1. São Paulo: 
Moderna, 1997.
FAVARETTO, J. A. et al. Biologia: uma abordagem evolutiva e ecológica. v. 2. São Paulo: 
Moderna, 1997.
FAVARETTO, J. A. et al. Biologia: uma abordagem evolutiva e ecológica. v. 3. São Paulo: 
Moderna, 1997. 
Fourez, G. Construção das ciências: introdução à filosofia. São Paulo: UNESP, 1995.
GASPAR, A. Física, v. 1, São Paulo: Ática, 2000.
GASPAR, A. Física. v. 2, São Paulo: Ática, 2000.



C
 I 

Ê
 N

 C
 I 

A
 S

   
D

 A
  N

 A
 T

 U
 R

 E
 Z

 A
,  

 M
 A

 T
 E

 M
 Á

 T
 I 

C
 A

   
E

   
S

 U
 A

 S
   

T 
E

 C
 N

 O
 L

 O
 G

 I 
A

 S
 -

 Q
 U

 Í 
M

 I 
C

 A

173

GASPAR, A. Física. v. 3, São Paulo: Ática, 2000.
Halliday, D; Resnick, R; Walker, J. Fundamentos de física. v 4. São Paulo: LTC, 2002.
LEE, J.D. Química inorgânica não tão concisa. São Paulo. E. Blucher, 1996.
LELLIS, M; IMENES, L. M.  O currículo tradicional e a educação matemática: o problema: 
um descompasso Revista da Sociedade Brasileira de Educação Matemática – ,v. 1, nº 
2,p.10, 1994.
LEMBO, A. Química: realidade e contexto. São Paulo: Moderna, 1999. v. 2.
LIMA, E. L. Coordenadas no espaço. 3. ed., São Paulo: SBM, 1998.
LIMA, E. L. Coordenadas no plano com as soluções dos exercícios. 4. ed., São Paulo: 
SBM, 2002.
LIMA, E. L. Logaritmos. 2. ed., São Paulo: SBM, 1996.
LIMA, E. L. Matemática e ensino. São Paulo: SBM, 2001.
LIMA, E. L. Medida e forma em geometria. 2. ed., São Paulo: SBM, 1997.
LIMA, E. L. Temas e problemas. São Paulo: SBM, 2001.
LIMA, E. L; CARVALHO, P. C. et al. A matemática do ensino médio. 5. ed., v. 1. São Paulo: 
SBM, 2001.
LIMA, E. L; CARVALHO, P. C. et al. A matemática do ensino médio. 3. ed., v. 2. São Paulo: 
SBM, 2000.
LINHARES, S. et al. Biologia hoje. v. 3. São Paulo: Ática, 1998.
LOPES, S. G. B. C . Bio. v. 1. São Paulo: Saraiva, 1998.
LOPES, S. G. B. C . Bio. v. 2. São Paulo: Saraiva, 1998.
LOPES, S. G. B. C., Bio. v. 3. São Paulo: Saraiva, 1998. 
MAHAN, B. M. Química: um curso universitário. São Paulo: E. Blucher, 1987.
MARCZWSKI, M. Ciências biológicas. v. 1. São Paulo: FTD, 1998.
MARCZWSKI, M. Ciências biológicas. v. 2. São Paulo: FTD, 1998.
MARCZWSKI, M. et al. Ciências biológicas. v. 3. São Paulo: FTD, 1998.
MERCADANTE, C. et al. Biologia. São Paulo: Moderna, 1999.
MILFORD, F. J; REITZ, J. R.,  CHRISTY, R. W. Fundamentos da teoria eletromagnética. 
São Paulo: Campus, 1982.
MORANDINI, C. et al. Biologia. São Paulo: Atual, 1999. 
MORRISON, R. T. Química orgânica. São Paulo: Brasilivros, 1997.
Nussenzveig, H. M. Curso de física básica 1: mecânica. São Paulo:  E. Blucher. 1996.
Nussenzveig, H. M. Curso de física básica 2: fluidos e oscilações. São Paulo: E. Blucher. 
1996.
Nussenzveig, H. M. Curso de física básica 3: eletromagnetismo. São Paulo: E. Blucher. 
1996.
Nussenzveig, H. M. Curso de física básica 4: óptica relatividade. São Paulo:  E. Blucher. 
1996.
ODUM. E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. 
OMNÈS, R. Filosofia da ciência contemporânea. São Paulo: Ed. da Universidade Estadual 
Paulista, 1996.
PAULINO, W. R. Biologia. 8. ed. São Paulo: Ática, 2002.
PERRENOUD, P. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Ed. Artes Mé-
dicas Sul, 1999. 
PERUZZO, T. M. Química na abordagem do cotidiano. São Paulo: Moderna, 1995. v. 3.
PESSOA, O. F. Os Caminhos da vida: biologia no ensino médio. ecologia e reprodução. 
São Paulo: Scipione, 2001
PESSOA, O. F. Os caminhos da vida: biologia no ensino médio. estrutura e ação. São 
Paulo: Scipione, 2001. 
PESSOA, O. F. Os caminhos da vida: biologia no ensino médio. genética e evolução. São 
Paulo: Scipione, 2001. 
POINCARÉ, H. O valor da ciência. São Paulo: Contraponto, 1995.
Ramalho, J. F. Os fundamentos da física. 7. ed. v. 2, São Paulo: Moderna, 1999.
Ramalho, J. F. Os fundamentos da física. v. 1. São Paulo: Moderna, 1996.
Ramalho, J. F. Os fundamentos da física. v. 3, São Paulo: Moderna, 1996.



R
E

F
E

R
Ê

N
C

I
A

I
S

 
C

U
R

R
I

C
U

L
A

R
E

S

174

REIS, M . Completamente química: química orgânica. São Paulo: FTD, 2001.
REIS, M. Completamente química : físico-química. São Paulo: FTD, 2001.
REIS, M. Completamente química : química geral. São Paulo: FTD, 2001.
RICKLEFS, R.E. A economia da natureza, Rio de Janeiro: Guanabara, 1996. 
ROCHA, J. F. M. (Org.). Origens e evolução das idéias da física. Salvador: Ed. da Univer-
sidade Federal da Bahia, 2002.
RUSSEL, J. B. Química geral. v. 2. São Paulo: Makron Books. 1994.
SARDELLA, A. Curso de química. v. 3. São Paulo: Ática, 1997.
SEARS – Z. Física I: mecânica. 10. ed., São Paulo: Addison Wesley Pub., 2002.
SEARS, Z. Física II: termodinâmica e Ondas. 10. ed., São Paulo: Addison Wesley , 2002.
SILVA, P. L. et al. Dicionário brasileiro de ciências ambientais, Rio de Janeiro: Thex. 2002. 
SOARES, J. L . Biologia no terceiro milênio. v. 3. São Paulo: Scipione, 1999.
SOARES, J. L. Dicionário etiológico e circunstanciado de biologia. São Paulo: Scipione, 
1999. 
SOLOMONS, T.W. G. Química orgânica. v. 3. São Paulo: LTC, 2002.
STRATHERN, Paul. O sonho de mendeleiev: a verdadeira história da química. Rio de Ja-
neiro: J. Zahar, 2002.
TAHAN, M. Didática da matemática., São Paulo: Saraiva, v. 1. 1961. 
THORNTON, S. T; MARION, J. B. Classical dynamics of particles and systems. 4. ed., New 
York: Saunders College. 1995.
UZUNIAN, A. Biologia. v. 1. São Paulo: Harbra, 1997.
UZUNIAN, A. et al. Biologia. v. 2. São Paulo: Harbra, 1997. 
UZUNIAN, A.. Biologia. v. 3. São Paulo: Harbra, 1997.
VIDAL, B. História da química. Lisboa: Ed. Antídoto, 1997. 
VOGEL, A. Química analítica qualitativa. São Paulo: Mestre Jou, 1995.
WAGNER, E. Construções geométricas. 4. ed., São Paulo: SBM, 2001.
WANGNESS, R. K. Electromagnetic fields. 2. ed., New York - USA: John Wiley & Sons, 
1986.
WILSON, E. O. Biodiversidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 
www.sbq.org.br [13/11/2002] – Sociedade Brasileira de Química. Publicações diversas.
ZUCCO, C. et al. Diretrizes curriculares para os cursos de química. Química Nova, v. 22 
n.3, p. 454-461, jun. 1999.



HISTÓRIA

GEOGRAFIA

SOCIOLOGIA

FILOSOFIA

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS E 
SUAS TECNOLOGIAS



R
E

F
E

R
Ê

N
C

I
A

I
S

 
C

U
R

R
I

C
U

L
A

R
E

S

176

A Democracia é uma forma de ver o mundo, é uma cosmovisão, que parte 
do suposto de que fazer possíveis e cotidianos os Direitos Humanos e uma 
vida digna para todos é o que justifica todas as atividades de uma sociedade 
(políticas, econômicas, culturais, financeiras educativas e familiares).
A Democracia é uma forma de construir a liberdade e a autonomia de uma 
sociedade, aceitando como seu fundamento a diversidade e a diferença.

       José Bernardo Toro.

16 Considerações Preliminares

As Ciências Humanas desenvolveram-se a partir do século XIX com o advento das 
grandes mudanças político-econômicas e culturais, as quais ocorreram com o novo modo 
de produção capitalista. As Ciências Humanas são compostas de diversos saberes que 
objetivam situar e conhecer o homem, a fim de instrumentalizá-lo na análise e ação sobre 
a realidade.

Superando o paradigma positivista, as ciências humanas, a partir da postura dia-
lética, busca a síntese entre o humanismo, ciência e tecnologia. Além disso, as DCNEM 
prevêem uma organização escolar pautada nos princípios estéticos, políticos e éticos, me-
diante a retomada a uma educação humanista.

De acordo com o Art. 26, da LDB 9.394/96, a organização do Ensino Fundamental e Médio 
deve constituir-se de uma Base Nacional Comum e uma Parte Diversificada. O parágrafo 1º inclui, 
obrigatoriamente, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política espe-
cialmente do Brasil, abordagens importantes para a área das Ciências Humanas e suas Tecnolo-
gias. O parágrafo 4º do referido Artigo trata do ensino da História do Brasil que “levará em conta as 
contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente 
das matrizes indígenas, africanas e européia”. É na seção IV, Art. 36, LDB, que estão definidas as 
diretrizes, dando destaque à educação tecnológica básica, à compreensão do significado da ciên-
cia, letras e arte, o processo histórico das mudanças sociais em seus contextos culturais, o uso da 
língua materna na comunicação e o acesso ao conhecimento e ao desenvolvimento da cidadania.

Importa observar ainda, que o Art. 27 da LDB determina diretrizes a serem con-
sideradas na definição dos conteúdos da Educação Básica. As diretrizes pedagógicas: 
identidade, diversidade, autonomia, competências básicas, interdisciplinaridade28  e con-
textualização, propostos pelas DCNEM, norteiam o currículo, a postura de tratamento do 
conhecimento e as formas de ensinar e aprender, de modo significativo, articulado e inte-
grado, capaz de superar as práticas tradicionais da fragmentação.

Relevância especial far-se-á no item II do Art. 36 da LDB, que trata das diretrizes 
para a formulação dos currículos e afirma que “adotará metodologias de ensino e de ava-
liação que estimulem a iniciativa dos estudantes”. Iniciativa traduzida, na participação sig-
nificativa dos adolescentes como sujeitos de direitos, com identidades próprias, estando a 
escola aberta à cultura juvenil, possibilitando diferentes formas de protagonismo, a serem 
previstas no Projeto Político-Pedagógico e no Regimento Escolar. O currículo para jovens 
do Ensino Médio, na área das Ciências Humanas e suas Tecnologias tratará, à luz das 
pedagogias humanizadoras, das condições e necessidades de espaço e tempo de apren-
dizagem”  bem como do “...uso de várias possibilidades pedagógicas de organização...” de 
que trata o Art. 7º, item I, alíneas a e b – da LDB. Assim, objetiva a inclusão do educando 
num esforço permanente de aprendizagem dos conhecimentos desta área, desenvolvendo 
competências e valorizando o processo de tal modo a eliminar a evasão e repetência.

É mister que o conhecimento contribua para a formação de competências do sujeito 
histórico, individual e coletivo, transformador de sua vida e do meio. É importante afirmar 
que a reconstrução de significados e conceitos requer a aplicação consciente das diretri-
zes explicitadas anteriormente, as quais basearam-se nos princípios estéticos, políticos e 
éticos. Estes princípios vêm imprimindo novo sentido às políticas públicas educacionais no 
desenvolvimento de uma prática democrática de gestão administrativa e pedagógica; de 
aplicação dos financiamentos da educação; da organização curricular, e os seus desdo-
bramentos de ensinar e aprender; e das formas mediadoras de avaliação qualitativa que 
considerem o respeito à diversidade de ser, conhecer e fazer.
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A Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, segundo as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Ensino Médio configura-se pelos conhecimentos de História, Geografia, 
Antropologia, Psicologia, Direito, Sociologia e Filosofia, sendo os dois últimos “necessários 
ao exercício da cidadania” (BRASIL, 1999, p. 92). Estes conhecimentos deverão ser traba-
lhados em todas as disciplinas que compõem a área, cabendo ao professor, por meio do 
planejamento, estabelecer as relações entre os conhecimentos e as disciplinas.

O Estado do Maranhão, seguindo as orientações legais vigentes e, por considerar 
relevantes para a construção de um currículo voltado para a formação da cidadania juvenil, 
organizou a área em 04 (quatro) disciplinas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia. 
Estas devem desenvolver competências básicas com flexibilidade na organização dos con-
teúdos, adequabilidade às metodologias propiciadoras da construção e ressignificação de 
conhecimentos trabalhados em programas, projetos e atividades, bem como serem minis-
tradas por profissionais devidamente habilitados nas respectivas disciplinas. É necessário, 
ainda, a utilização de métodos que sirvam ao propósito da convivência e da autonomia na 
produção do saber sistematizado na escola.

O ensino das Ciências Humanas e suas Tecnologias, segundo os PCNEM, “deverá 
desenvolver a compreensão do significado da identidade, da sociedade e da cultura, que 
configuram os campos de conhecimentos das disciplinas desta área” (BRASIL, 1999). Os 
conhecimentos que compõem o currículo escolar devem estar de acordo com o Projeto 
Político-Pedagógico de cada escola, no qual se deve evitar a supervalorização dessa ou 
daquela área ou disciplina, selecionando conteúdos significativos para a formação das 
competências básicas pretendidas.

Deve-se levar em conta, também, os interesses dos educandos e da sociedade de 
modo a reforçar a função social da escola, a qual não deve ignorar as contradições exis-
tentes que geram exclusão social imposta pelo modelo econômico, que gera, no Esta-
do, trabalho infantil e semi-escravo, desemprego, violência, com conseqüente aumento 
da marginalização da sociedade, inibindo a possibilidade de inserção no mercado de tra-
balho. As contradições presentes deverão estar contempladas no currículo escolar, além 
das vocações econômicas dos pólos econômicos do Maranhão como: turismo, madeireiro, 
coureiro, pecuário e outros.

Um dos desafios do ensino das Ciências Humanas e suas Tecnologias é contemplar 
as angústias da sociedade brasileira, na dimensão da história crítica e na projeção do fu-
turo, no mundo conseqüente, do qual o aluno é parte, e requer da educação o seu pleno 
desenvolvimento como cidadão e profissional que se inserirá no mundo do trabalho, cujas 
relações complexas se configuram em novas ordens. A educação deve, ainda, possibilitar 
que a sociedade brasileira construa “condições para fazer-se nação mais soberana e con-
quistar espaço com as suas próprias capacidades no cenário internacional ...” (SANTOS, 
2002).

A globalização traz consigo o rompimento de fronteiras espaciais e a migração de 
jovens para onde o trabalho está. Além disso, o avanço tecnológico cria profissões inova-
doras e elimina outras já conhecidas, colocando o homem frente a novas culturas e intera-
gindo com elas, em busca do seu espaço qualitativo na sociedade. Entretanto a vocação 
científica do País não deve apenas “reproduzir o saber já elaborado em forma de tecnolo-
gias nos centros mais avançados do primeiro mundo, porquanto, na ordem colocada pelos 
países do centro capitalista” (SANTOS, 2002).

Para a continuação do processo de formação do educando e o exercício pleno de 
seus deveres de cidadão, o Ensino Médio tem uma grande responsabilidade, no sentido 
de possibilitar uma visão ética, autonomia intelectual e pensamento crítico. Segundo as 
DCNEM “deverá desenvolver a compreensão do significado da identidade, da sociedade e 
da cultura...” (BRASIL, 1999, p. 92).

Para responder a estas finalidades da área, as competências apresentam-se então, 
como possibilidades a serem trabalhadas na formação do educando, diante da necessida-
de que tem a escola em sintetizar o humanismo, ciências e tecnologias, elementos indis-
pensáveis na construção da sociedade atual.

Neste prisma, competência, conforme conceitua Perrenoud (2001, p. 58), é a “ca-



R
E

F
E

R
Ê

N
C

I
A

I
S

 
C

U
R

R
I

C
U

L
A

R
E

S

178

pacidade de um sujeito mobilizar o todo ou parte de seus recursos cognitivos e afetivos 
para enfrentar uma família de situações complexas”. Diz respeito, portanto, à mobilização 
de recursos para a solução de problemas. As competências se formam a partir de conhe-
cimentos construídos e ressignificados, extrapolando o âmbito das disciplinas, utilizando 
procedimentos metodológicos e recursos variados, acionados em busca da resolução de 
situações novas.

Importa ressaltar que, no currículo, são as competências que atraem a escolha de 
conteúdos e não o inverso. A atual ênfase no ensino recai no significado daquilo que o edu-
cando irá aprender para a vida, de como acessar as informações que formarão o conheci-
mento, de maneira a apropriar-se delas, reconstruí-las, comunicá-las, contextualizá-las e 
utilizá-las nas situações de desafios do cotidiano, da escola e fora dela, fazendo uso das 
competências.

A Resolução CEB/ n.º 3/98, estabelece no item III, do Art.10º (BRASIL, 1999, p. 102), 
os seguintes objetivos para a Área das Ciências Humanas e suas Tecnologias.

a) Compreender os elementos cognitivos, afetivos, sociais e culturais que constituem 
a identidade própria e dos outros.

b) Compreender a sociedade, sua gênese e transformação e os múltiplos fatores que 
nela intervém, como produtos da ação humana; a si mesmo como agente social, e os pro-
cessos sociais como orientadores da dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos.

c) Compreender o desenvolvimento da sociedade como processo de ocupação de 
espaços físicos e as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos 
político-sociais, culturais, econômicos e humanos.

d) Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e 
econômicas, associando-as às práticas dos diferentes grupos e atores sociais, aos prin-
cípios que regulam a convivência em sociedade, aos direitos e deveres da cidadania, à 
justiça e à distribuição dos benefícios econômicos.

e) Traduzir os conhecimentos sobre a pessoa, a sociedade, a economia, as práticas 
sociais e culturais em condutas de indagação, análise, problematização e protagonismo 
diante de situações novas, problemas ou questões da vida pessoal, social, política, econô-
mica e cultural.

f)  Entender os princípios das tecnologias associadas ao conhecimento do indivíduo, 
da sociedade e da cultura, entre as quais as de planejamento, organização, gestão, traba-
lho de equipe, e associá-los aos problemas que se propõe resolver.

g) Entender o impacto das tecnologias associadas às ciências humanas sobre sua vida 
pessoal, os processos de produção, o desenvolvimento do conhecimento e a vida social.

h) Entender a importância das tecnologias contemporâneas de comunicação e infor-
mação para o planejamento, gestão, organização, fortalecimento do trabalho de equipe.

i) Aplicar as tecnologias das ciências humanas e sociais na escola, no trabalho e ou-
tros contextos relevantes para sua vida.

No que diz respeito à utilização das tecnologias na educação humanista, mais do 
que nunca precisa estar ligada ao senso ético, no sentido de possibilitar ao educando o 
uso permanente da crítica para compreensão dos avanços científicos e tecnológicos, pos-
sibilitando a aquisição e reformulação dos conhecimentos, no trabalho e na vida social. 
Cabe, pois, à escola, a definição de estratégias, em seu planejamento, que otimizem o uso 
de diversas tecnologias, disponibilizando ao educando o contato com elas, de modo a ter 
domínio em sua aplicação.

No tratamento dos conhecimentos da Área de Ciências Humanas e suas Tecnolo-
gias, recomenda-se o uso de metodologias diversificadas que propiciem a formação de 
competências. É urgente superar o monólogo da aula expositiva de quadro e giz, adotando 
técnicas e dinâmicas de grupo que possibilitem ao educando vivenciar atividades de socia-
lização, coordenação, registros e avaliação que minimizem, na sala de aula, a competição 
negativa e a estratificação dos alunos pelo saber.

Dentre as formas de trabalhar as competências, por meio dos conhecimentos de 
cada disciplina integrante da área, o professor lançará mão da produção textual, da explo-
ração intertextual, de livros didáticos, mapas, maquetes, fotografias, jornais, periódicos, 
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paradidáticos, materiais disponíveis nas bibliotecas virtuais, intercâmbio de experiências, 
saberes virtuais, de conferências e similares, excursões e visitas a logradouros culturais e 
de informação, entrevistas, uso de laboratórios e projetos pedagógicos.

O projeto didático, como metodologia, é uma forma de articular os diversos saberes, 
favorecendo ações diante das incertezas, da solidariedade com o outro, da valorização 
da diversidade de ser, pensar, fazer e agir das pessoas, das mediações e da cidadania, 
estimulando a participação política, econômica e cultural dos jovens. Eliminam-se, assim, 
tarefas simples, repetidas ano a ano, totalmente previsíveis, e trabalha-se o complexo, 
ensinando aprender a aprender pelos desafios apresentados, concedendo autonomia in-
telectual ao educando, estimulando a formação de sua identidade como sujeito produtivo. 
Na proposição de projetos os problemas identificados devem ser significativos, partindo 
do conhecimento e das necessidades do educando e dos outros segmentos escolares. Os 
projetos devem ser planejados, executados coletivamente, assim como avaliados sistema-
ticamente para retroalimentação, possibilitando a antecipação de decisões, novas relações 
ou inferência de novos problemas.

Um dos desafios do trabalho com projetos é o exercício da convivência, respeitando 
as peculiaridades do saber ser, conviver e fazer de cada indivíduo. O respeito às caracte-
rísticas pessoais e o enfrentamento dos desafios nas diversidades de visões, em busca de 
objetivos comuns, amadurecem o sentido da solidariedade humana tornando a consciên-
cia do homem, como ser inconcluso, algo importante à aprendizagem e participação pela 
vida afora.

Na organização dos projetos escolares, o professor, a partir de referenciais teóricos, 
deve construir com os educandos um roteiro com método científico que favoreça a orga-
nização dos conhecimentos escolares em relação a: tratamento da informação; relação 
entre diferentes conteúdos em torno de problemas ou hipótese que conduzam à constru-
ção e ressignificação dos conhecimentos; e a transformação da informação procedente da 
interdisciplinaridade em conhecimento próprio. A inter-relação entre conteúdos e áreas far-
se-á pela necessidade de responder às questões propostas nos projetos, nunca de modo 
artificial, mas atento, o professor, à coerência da exploração interdisciplinar e contextual.

No planejamento das atividades pedagógicas, assim como sua execução e avalia-
ção, o professor deve considerar, como eixos norteadores, a representação e comunica-
ção, a investigação e compreensão e a contextualização sociocultural, como orientadores 
dos atos de ensinar e aprender (BRASIL, 1999).

Nessa perspectiva, a sistemática de avaliação, a ser proposta no Projeto Político-Pe-
dagógico, deve levar em consideração as competências selecionadas, os conhecimentos 
construídos e ressignificados, o contexto espacial, as individualidades dos protagonistas 
escolares, detectando avanços e/ou retrocessos, a fim de propor mudanças. Os critérios 
de avaliação devem ser discutidos e definidos coletivamente. Ressalta-se a necessidade 
do exercício da auto-avaliação de todos, durante o processo.

Para efetivação destes Referenciais Curriculares, há necessidade de investimento 
do poder público na formação continuada do professor, para fortalecimento da sua ação 
pedagógica, no provimento de livros didáticos para uso do aluno, além da elaboração de 
livros-texto, que atendam às peculiaridades da área e das disciplinas, além da melhoria de 
espaços físicos escolares como laboratórios, bibliotecas com acervo atualizado, videote-
cas, auditórios e outros.

17 Referencial Curricular de História

17.1 Considerações Preliminares

A elaboração de um Referencial Curricular para a disciplina História, que integra a 
Área de Ciências Humanas e suas Tecnologias, requer um esforço para promover mudan-
ças, tanto na prática pedagógica vigente, quanto na política educacional preconizada pela 
Lei 9.394/96 – LDB, no sentido de preparar os alunos para o pleno exercício da cidadania.

O ensino de História, analisado a partir do fato de que o conhecimento construído em 
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sala de aula e baseado nos conteúdos tradicionalmente organizados pela própria crono-
logia dos fatos políticos, revoluções e manifestações sociais, não satisfaz a necessidade 
de articulação dos alunos com sua realidade social, e experiência pessoal e familiar, uma 
vez que as intensas transformações nas relações sociais e de trabalho produzidas pelo 
processo de globalização, fazem com que as questões tecnológicas, culturais, religiosas e 
econômicas estejam, de forma indissolúveis, no cotidiano de cada um e, ao mesmo tempo, 
devem estar presentes nas práticas da sala de aula.

Sob a luz da legislação vigente, é importante a compreensão da realidade social e 
política e da existência de diferentes culturas e etnias constituintes da formação do povo 
brasileiro na construção do conhecimento histórico, contribuindo para a formação da iden-
tidade pessoal e social dos educandos, de forma participativa e protagônica, enquanto 
sujeitos de direitos e da história. Além disso, o Art. 36 da LDB assegura e reforça a “com-
preensão do significado das ciências, das letras e das artes e do processo histórico de 
transformação da sociedade e da cultura” para o exercício da cidadania.

Nesta perspectiva, o ensino de História no Ensino Médio deve possibilitar ao edu-
cando a ampliação e o aprofundamento dos estudos sobre o mundo contemporâneo ini-
ciados no Ensino Fundamental. Isto não significa repetir os mesmos temas, conteúdos e 
métodos. Trata-se de (re) visitá-los e (re) interpretá-los, redimensionando os aspectos da 
vida em sociedade e o papel do indivíduo nos processos históricos, a partir da interação 
dos saberes com as demais áreas de conhecimento. Ou seja, no mundo contemporâneo, 
o ensino de história, do ponto de vista individual e coletivo, constitui uma possibilidade de 
ampliação dos conhecimentos sobre o homem e as suas relações sociais e culturais e con-
tribui, ainda, para formar nos educandos, uma concepção de mundo que integra a visão da 
sociedade sobre os aspectos ideológicos e políticos.

A concretização dessa nova abordagem para o ensino de história exige, em primeiro 
lugar, a ruptura com a concepção de um ensino positivista e conservador, expresso apenas 
na memorização de datas, nomes e fatos históricos o que contribui para a formação de jo-
vens acríticos e alienados da vida social. Significa abandonar a visão positivista que ainda 
fundamenta algumas práticas de ensino que priorizam a descrição dos fatos individuais e 
singulares, a linearidade de causas e conseqüências, as certezas e verdades definitivas e 
a imparcialidade ou objetividade do historiador.

Os fatos históricos revelam a temporalidade das relações sociais, das relações polí-
ticas, das formas de produção econômica, da produção cultural, das idéias e dos valores. 
Todos estes aspectos possibilitam ao educando a compreensão de que a realidade social 
resulta da ação concreta de homens, com vontades, interesses e compromissos. Isto des-
mitifica a visão de que a história é uma ação de heróis, portanto, cabe a essa ciência a 
busca permanente do conhecimento, que é apreendido e representado de maneiras dife-
rentes, sendo constantemente construído. Este movimento deve ser considerado a partir 
da análise, da contextualização e da interpretação dos significados dos fatos para a evolu-
ção da humanidade.

Como ciência, a História visa ao registro e à compreensão das transformações so-
ciais, políticas, ideológicas da sociedade, explicada a partir do presente, como fator indis-
pensável para o entendimento do passado. Tem por objeto o homem na sua totalidade, 
inserido no tempo e no espaço, reconhecendo as condições criadas no espaço pela ação 
humana, que é também um agente geográfico, quando imprime a sua marca na paisagem, 
modificando-a.

A identificação e a compreensão dos fatos históricos, de forma orgânica, interdiscipli-
nar e transdisciplinar, exigem um “olhar” da realidade como um somatório de várias reali-
dades conjunturais e estruturais, regionais e nacionais, oficiais e populares, que coexistem 
em vários tempos históricos. 

A pesquisa é determinante na renovação das práticas metodológicas do ensino da 
História; inclui o simbólico, o universo cultural, as idéias e os valores do cotidiano, incor-
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porando novos temas, objetos, sujeitos e novas abordagens na interpretação dos fatos 
históricos. A verdade absoluta passa a ser relativa e o historiador que antes descrevia, 
agora analisa os fatos, a partir de suas próprias referências, isto é, dos seus conhecimen-
tos, conceitos, representações, ideologias e experiências. Estas novas concepções histo-
riográficas exigem do professor a redefinição do tratamento metodológico dado às fontes 
e o aperfeiçoamento dos métodos de ensino da História, como instrumento de pesquisa e 
reflexão.

As experiências da prática educativa evidenciam a existência de amplas possibilida-
des para que os educandos adquiram competências e habilidades necessárias para o pro-
cesso de formação da identidade social, da cidadania e de atitudes para alterar o próprio 
cotidiano. Consideram-se as relações da teoria e prática, o aprofundamento e a ampliação 
dos conhecimentos, a percepção da visão multidimensional da História, os processos eco-
nômicos, os costumes, o contexto, as relações individuais, com os outros e com a nature-
za, na compreensão da história contemporânea.

Nesse contexto, os estudos sobre a História do Brasil também sofreram renovação, 
principalmente a partir da constatação da impossibilidade de considerar o País com uma 
história isolada, mas integrada nos horizontes mundiais, portanto, situada no grande com-
plexo denominado civilização ocidental. Isto não inviabiliza que o ensino da História local/
regional traga consigo suas articulações no tempo e no espaço, contribuindo para a for-
mação da nacionalidade. Esse processo deve ser, no Ensino Médio, aprofundado e com-
preendido, orientando o educando para a construção de uma história orgânica, capaz de 
explicar o fato histórico, ampliando as noções da nova História e suas tendências.

Para o ensino da História propõem-se os objetivos.
a) Instrumentalizar os educandos para a reflexão e a elaboração crítica de concep-

ção de mundo, na perspectiva do comprometimento com a transformação e superação da 
exclusão, alienação e dominação, criando novas relações com eles mesmos, com outros 
e com o mundo;

b) Conhecer e compreender o modo de vida das diferentes sociedades em diversos 
tempos e espaços, nas suas manifestações culturais, econômicas, políticas e sociais, reco-
nhecendo semelhanças e diferenças entre elas, continuidade e descontinuidade, conflitos 
e contradições sociais, a partir da experiência do indivíduo e suas perspectivas de desen-
volvimento;

c) Promover, por meio dos conhecimentos históricos, a construção da cidadania, 
redimensionando os aspectos da vida em sociedade e o papel do indivíduo nesta transfor-
mação.

17.2 Competências em História

O ensino da História, a partir do desenvolvimento de competências, implica o (re) 
significar dos conhecimentos históricos estabelecendo vínculos com os diversos contextos 
da vida do educando, mediante a contextualização, a interdisciplinaridade e a transposição 
de conhecimentos.

As competências e habilidades sugeridas foram definidas, a partir dos objetivos do 
ensino da História, no sentido de contribuir para o desenvolvimento do educando, com vis-
tas a formação do pensamento crítico, conscientização, processos necessários à formação 
da cidadania.

Na construção dos conhecimentos de História, as competências e habilidades aqui 
sugeridas, devem, a partir do contexto histórico-social, das necessidades do aluno e das 
diretrizes propostas no Projeto Político-Pedagógico, serem reelaboradas pelo professor, a 
fim de atender as necessidades educacionais.
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Quadro 13 - Matriz de competências e habilidades em História

O desenvolvimento das competências e habilidades, apresentadas na Matriz ante-
rior, exige dos professores que, ao realizarem o planejamento da atividade didática, con-
siderem o conjunto de conhecimentos já adquiridos pelo educando para a construção de 
novas competências.
- Memória e Fontes Históricas
- Monumentos e Patrimônios Históricos.
- Museus, Arquivos e Bibliotecas.
- Memória oral e escrita.
- Poder, Trabalho e Movimentos Sociais
- Representações Políticas.
- Estado, Nação, Democracia e Cidadania.
- Gênero e Minorias Étnicas e Sociais.
- Modos de Produção.
- Correntes Econômicas e Ideológicas.
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- Simbólico e Sagrado
- Expansão das Religiões e Conflitos Religiosos.
- Religiões e as Forças Políticas, Econômicas e Culturais.
- Diversidade e Regionalização Culturais.
- Matrizes Culturais Brasileiras e Maranhenses.

17.3 Valores e Atitudes

Fundamentados nos princípios estéticos, políticos e éticos presentes na Constituição 
Brasileira e na LDB (Lei 9.394/96) e tendo em vista a necessidade da formação de cida-
dãos contextualizados no mundo contemporâneo, foram elaborados a título de sugestão os 
valores e atitudes que podem ser desenvolvidos durante o processo de formação
- Desenvolver e demonstrar senso de identidade, de auto-estima, de autoconfiança, auto-
determinação e auto-realização.
- Atuar, de forma criativa, construtiva, solidária, democrática e protagônica na solução de 
problemas reais, na família, na escola, na comunidade e na vida social mais ampla.
- Reconhecer e praticar atos relativos aos direitos humanos, respeitando as diferenças e as 
diversidades e eliminando qualquer atitude de preconceito e discriminação.
- Exercitar a responsabilidade pelo bem comum estabelecendo diferenças entre o público 
e o privado.
- Participar ativamente dos trabalhos realizados em sala de aula, reconhecendo potencia-
lidades e limitações e buscando a consecução de objetivos comuns.
- Integrar e interagir com os outros de forma ética, criativa, construtiva e solidária, na reali-
zação de projetos individuais e coletivos, respeitando as características pessoais.
- Incorporar, de forma significativa, os conhecimentos de História no cotidiano, na visão de 
mundo e no próprio projeto de vida.
- Optar por uma postura crítica frente aos fatos e acontecimentos históricos, expressando 
argumentos e contra-argumentos na defesa de suas opiniões.
- Exercitar a responsabilidade pelos seus atos como forma de aprendizagem e articulação 
contínua para o crescimento pessoal e coletivo.
- Valorizar e proteger o patrimônio histórico cultural local, regional e mundial.
- Participar do processo de aprendizagem, manifestando interesses e propondo soluções 
criativas para a melhoria do ensino.
- Expressar-se com precisão por escrito e oralmente expondo o próprio pensamento e 
sabendo manejar símbolos, dados, códigos e outras formas de expressão lingüística, no 
processo de análise, síntese e interpretação de dados, fatos e situações relacionadas aos 
conhecimentos de História. 
- Priorizar o diálogo, a negociação e o respeito às regras, leis e normas estabelecidas, na 
defesa dos seus direitos e na solução de problemas ou conflitos interpessoais.
- Interagir criticamente com as diversas linguagens expressas nos meios de comunicação, 
criando formas novas de pensar, sentir e atuar no convívio democrático.
- Localizar, acessar e usar a informação acumulada, consultando bibliotecas, videotecas, 
centros de informação, documentações, publicações especializadas e redes eletrônicas.

17.4 Orientações Metodológicas

Para a formação de competências e, conseqüentemente, o alcance dos objetivos 
propostos para o ensino de História, apresentam-se sugestões de procedimentos metodo-
lógicos, no sentido de contribuir com os professores no planejamento das ações, proces-
sos e atitudes que promovam a compreensão, assimilação e a construção do conhecimen-
to pelos alunos. Para isto, os mesmos devem ser incentivados a apreenderem realidades 
históricas, seus reflexos e, sobretudo, serem sujeitos ativos, no processo de construção 
do saber. Por sua vez, os professores devem considerar o contexto em que vivem e as 
características dos alunos, incluindo, faixa etária, nível de desenvolvimento psicológico e 
suas expectativas de aprendizagem, além das condições físicas da escola e a existência 
de recursos didáticos.
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A realidade atual exige que o ensino de História fomente a participação do indiví-
duo na coletividade, fortalecendo atitudes de compromisso com classes, grupos sociais, 
culturas e valores, contribuindo para a formação da cidadania e dos laços de identidade. 
Tudo isso, resultará na formação de cidadãos reflexivos e conscientes de seu papel na 
sociedade.

Nessa perspectiva, a presença do professor é fundamental, porque faz a mediação 
dos conhecimentos do senso comum e científico, a partir dos conceitos apreendidos cultu-
ralmente. Dessa forma, o educando obtém a prática de fazer uma leitura crítica da realida-
de social e política do contexto, associada às próprias experiências, vivências significativas 
e conhecimentos anteriores. Para isso, sugere-se que os professores incentivem a partici-
pação dos alunos no processo de análise do modo de produção, da cultura, do cotidiano, 
da política e lutas populares dos povos estudados, para que possam adquirir uma atitude 
reflexiva e crítica.

Neste sentido, estes conhecimentos apreendidos devem ser transferidos e aplicados 
em situações concretas, como por exemplo, no desenvolvimento de projetos, estudos de 
caso, estudo do meio, consideradas atividades interdisciplinares, centradas no interesse 
dos educandos e que possibilitam o reconhecimento da complexidade e das dimensões do 
saber e do aprender, incluindo as perspectivas do conhecimento, dos valores e atitudes.

A metodologia por projetos está centrada nas questões temáticas identificadas pelos 
alunos sob o assessoramento do professor. É o momento da teoria e da prática no apro-
fundamento e ampliação dos conhecimentos, de perceber a visão multidimensional da 
História e de observar e registrar a importância, também, das mentalidades, dos processos 
econômicos, dos costumes, do cotidiano, das relações consigo mesmo, com os outros e 
com a natureza na compreensão da história contemporânea.

A indicação dos procedimentos a serem adotados depende do professor, pois remete 
às características familiares e sociais dos alunos e ao contexto das práticas educativas de 
cada escola, contidos no Projeto Político-Pedagógico. Como sugestão, apresentam-se, 
a seguir, exemplos de procedimentos considerados relevantes no desenvolvimento dos 
educandos.
- Realização de visitas e pesquisas nos museus, teatros, bibliotecas, acervo arquitetônico, 
arquivos, cartórios, exposições de artes  e outros.
- Leitura de textos literários, podendo ser selecionados pelos alunos, constituindo-se em 
recursos de problematização da realidade social, mediante a realização de debates, júri 
simulado, seminários e outras técnicas.
- Produção de textos individuais ou coletivos sobre temas referentes à história, como estra-
tégia de sistematização do pensamento e desenvolvimento da linguagem.
- Leitura e interpretação de textos literários e científicos que promovam a reflexão, a inter-
textualidade e a interdisciplinaridade.
- Realização de sessões de debates sobre filmes, documentários, shows, peças teatrais e 
outras atividades, estabelecendo ligações e relações com o cotidiano, a escola e a sociedade.
- Utilização de músicas de autores contemporâneos, analisando as letras e estabelecendo 
relações com sua própria vida, seus sentimentos e a realidade social do mundo em que vive.
- Promoção de encontros para trocas de experiências, centradas nas histórias de vida.
- Utilização de textos literários e documentos históricos na análise de fatos e contextos 
sociais.
- Produção de textos e imagens diversas como, poemas, gravuras, documentários e charges.
- Utilização de mapas, tabelas e gráficos na análise dos fatos e contextos sociais.
- Realização de projetos de pesquisa individual ou coletivo, a partir de situações problema 
que possibilitem a construção de conhecimentos interdisciplinares.

Os professores devem considerar sempre que os métodos e técnicas escolhidos 
e aplicados devem oferecer aos alunos, situações e experiências de aprendizagem que 
lhes permitam compreender e (re) construir o conhecimento. Para a efetivação dos proce-
dimentos propostos, as escolas precisam considerar o Projeto Político-Pedagógico, criar 
condições físicas favoráveis à educação, dotar as bibliotecas de livros de autores atuais e 
aquisição de recursos didáticos. Quanto ao livro didático, deve ser garantido para todos os 
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alunos, visto ser a principal referência dos professores e alunos para o desenvolvimento 
das atividades de ensino-aprendizagem, embora por si só, não garanta a construção das 
competências, habilidades e conhecimentos propostos, havendo, portanto, necessidade 
da produção de textos sobre temas atuais referentes à realidade socioeconômica do Ma-
ranhão.

Tendo como fundamento a concepção de educação histórica proposta para o Ensino 
Médio, há necessidade de que as escolas revejam os pressupostos e critérios avaliativos 
para que atendam ao objetivo do ensino desta disciplina. Orientar os educandos nesse 
sentido remete, necessariamente, a outra concepção e prática avaliativa que conduz à 
verificação do alcance dos objetivos e competências propostas.

O processo de avaliação da aprendizagem precisa ser diagnóstico, formativo e con-
tínuo, conforme a realidade de cada escola. Isto permite a identificação das dificuldades 
de aprendizagem do educando para apoiá-lo no processo de elaboração e apresentação 
do conhecimento histórico. É avaliando, que o professor encontra indicativos de como seu 
aluno está se relacionando com o objeto de estudo e como qualificar a sua prática pedagó-
gica, permitindo também ao professor identificar o nível de construção das competências 
propostas.

18 Referencial Curricular de Geografia

18.1 Considerações Preliminares

A presente proposta de Geografia, como disciplina componente da Área de Ciências 
Humanas e suas Tecnologias, fundamenta-se nos princípios e diretrizes atuais, nas legis-
lações vigentes da Educação Básica e, em especial, do Ensino Médio, centradas na pre-
paração do educando para o domínio pleno da cidadania e para a promoção da autonomia 
intelectual e da participação, de modo a possibilitar o ingresso no mundo do trabalho.

Os Art. 35 e 36, da LDB (Lei 9.394/96) estabelecem a importância da formação éti-
ca e o desenvolvimento intelectual e crítico dos educandos, bem como a necessidade de 
compreensão do significado das ciências, das letras, das artes e do processo histórico de 
transformação da sociedade e da cultura.

As referências contidas nos PCNEM apresentam uma nova abordagem teórica e 
metodológica do ensino da Geografia fundamentada na interpretação política e econômica 
do mundo, nas relações socioculturais, físicas e biológicas e nas suas múltiplas interações. 
Para isto, há de se desenvolver a sensibilidade para o lugar e o cotidiano, a preocupação 
com a preservação do meio-ambiente, e a compreensão das desigualdades e respeito 
à diversidade presente em uma sociedade de mudanças permanentes. Esta abordagem 
está centrada na formação do educando para a cidadania e na aquisição de competências 
fundamentais para a sua inserção social.

Como ciência, a Geografia surgiu na segunda metade do século XIX, na Alema-
nha, quando da necessidade dos europeus legitimarem as fronteiras dos seus Estados 
Nacionais. Assim, a Geografia dos Estados Nacionais se resumia à descrição do espaço 
geográfico, objetivando o domínio territorial, para subjugar, dizimar e explorar as áreas 
conquistadas. Era uma ciência ligada à noção do saber estratégico, de poder e de domínio, 
sendo utilizadas técnicas de descrição e memorização de fatos geográficos, desintegrados 
das relações sociais e do momento histórico (MORAES, 1997).

Nos dias atuais, registra-se a renovação dessa ciência passando de descritiva à crí-
tica. Isso significa, alterar a abordagem conservadora, substituindo a descrição das paisa-
gens, a exclusiva interpretação política e econômica do mundo e a memorização da “terra 
e o homem”, com informações sobrepostas do relevo, clima, população e economia, pelas 
novas relações entre a teoria e a prática e pelo entendimento das relações socioculturais, 
físicas e biológicas da paisagem. Significa, também, investigar as múltiplas interações es-
tabelecidas na constituição do espaço.



R
E

F
E

R
Ê

N
C

I
A

I
S

 
C

U
R

R
I

C
U

L
A

R
E

S

186

A Geografia é a ciência que possibilita o conhecimento de uma sociedade na sua 
totalidade. Esta, é considerada, neste documento, como processo, movimento32 . Nesse 
sentido, o espaço é visto de forma dinâmica, móvel, em que as variáveis sociais e naturais 
se inter-relacionam e interagem.

A discussão sobre o espaço geográfico é muita antiga e tomou [...] vários rumos, 
de acordo com os pensamentos que nortearam aqueles que faziam a geografia em cada 
época [...] (SILVA, 1991, p. 10).

Segundo a linha crítica, o espaço, objeto de estudo da geografia, é produzido de 
acordo com a história que o homem produz, [...] obedecendo as leis do desenvolvimento 
da sociedade a partir de sua categoria maior – os modos de produção (SILVA, 1991, p. 17). 
É, ainda, para Lefebvre (1976), o resultado do trabalho social, que transforma, diferente-
mente, a natureza primitiva, criando formas espaciais diversas sobre a superfície terrestre. 
Não significa dizer que o espaço geográfico é apenas a segunda natureza, como insistem 
alguns autores, mas ele se [...] revela no processo produtivo, seja espaço urbano ou agrá-
rio; um espaço capitalista ou não capitalista [...]. Logo, ele é produzido [...] pelas relações 
sociais subordinadas ao modo de produção que sustenta a sociedade – sua infra-estrutura 
econômica, a partir da qual se erguem as superestruturas ideológicas, políticas, jurídicas, 
culturais [...] e outras (SILVA, 1991, p. 19).

A discussão de outras categorias de análise da ciência geográfica como região, pai-
sagem, lugar, território, escala, técnica, rede, é fundamental para a compreensão dessa 
ciência. Entende-se que é necessário aprofundar o estudo sobre as diversas concepções 
existentes desses termos, considerando que os mesmos não são exclusivos da ciência 
geográfica, mas são usuais em outras áreas de investigação científica e no senso comum.

Vários teóricos têm se dedicado a esse ardoroso trabalho, como, Gomes (1995), Sou-
za (1995), Castro (1995), Santos (1997), Corrêa (1987), Silva (1991), Harrey (1993), San-
tos (1994), Soja (1993), Becker (1984), Markusen (1981), Claval (1979), Lefébvre (1981), 
Racine et al (1983) e outros. Nesse sentido, o presente documento não objetiva tecer crí-
ticas e nem comparar as concepções adotadas por estes e outros autores, mas incentivar 
que os professores busquem constante aprofundamento dessas questões teóricas.

Destaca-se, ainda, que o estudo continuado das bases teóricas e conceituais da 
geografia favorece uma melhor seleção de conhecimentos a serem trabalhados em sala 
de aula, relacionando-os à realidade vivenciada pelo aluno, o que irá contribuir de forma 
significativa para a formação do aluno.

Como disciplina do Ensino Médio, a Geografia está sendo objeto de um processo de 
renovação, na busca de novas definições quanto aos conteúdos, metodologias e signifi-
cados na formação de uma sociedade em contínuo processo de mudança. As transforma-
ções geradas pela globalização da economia, envolvendo todas as atividades humanas 
em nosso país e no mundo e as questões relativas ao meio-ambiente, deram a esta disci-
plina um novo sentido. As questões ambientais devem ser incorporadas aos conhecimen-
tos trabalhados nesta disciplina a nível mundial, nacional e local. Segundo Reigota (2002, 
p. 9), uma das resoluções da Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, indicou [...] a 
necessidade de se realizar a educação ambiental tendo em vista a participação dos cida-
dãos na solução dos problemas ambientais”.

A Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei  9.795 de 1999, defini, 
no Art. 1º, que educação ambiental são [...] os processos por meio dos quais o indivíduo 
e a coletividade constróem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e com-
petências voltadas para a conservação do meio ambiental, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sustentabilidade [...]. O Art. 2º da mesma lei afirma 
que a educação ambiental deve estar presente em todos os níveis e modalidades da edu-
cação formal e não-formal, devendo, ainda, ser trabalhada de forma articulada com os 
componentes curriculares. 

Cabe, ainda, mencionar a urgência da superação da dualidade existente no interior 
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da ciência geográfica, em que o físico e o humano são estudados e ensinados isolada-
mente e com extrema naturalidade – como se isso fosse possível: a geografia física, se 
preocupando com as ciências naturais ou da natureza; e a humana, que, por sua vez, se 
encontra envolvida com estudos sobre as relações do homem com o homem.

Uma das contribuições da Geografia no Ensino Médio é a de dar continuidade e apro-
fundamento ao que foi aprendido no Ensino Fundamental. Possibilita ao educando, a partir 
da identificação do seu lugar, ou seja, o espaço de sua vida cotidiana, a aquisição de com-
petências e habilidades para que possa estabelecer comparações, perceber impasses, 
contradições e desafios desde o nível local ao global. Deve, ainda, ampliar e aprofundar 
conhecimentos necessários para que possa localizar-se em um mundo em transformação 
e compreender o espaço geográfico, como resultado de processos naturais, históricos e 
sócio-econômicos.

Como centro de aprendizagem, a escola constitui-se em local privilegiado para dis-
cussão e compreensão das formas pelas quais a sociedade organiza seu espaço, onde 
se manifestam suas contradições e seus conflitos, organiza e desenvolve as relações de 
produção e estabelece os modos como se apropriar da natureza. Em vista disto, há ne-
cessidade de renovar a prática pedagógica, substituindo o discurso de que a Geografia 
possui conteúdos repetitivos e dissociados da vivência do educando, e que se compõe de 
conhecimentos sem vida e sem significado prático.

O (a) professor (a) deve considerar o conhecimento e experiências que o educando 
traz consigo, sobre a realidade em que vive, ao mesmo tempo em que traz para esta rea-
lidade novos conhecimentos teóricos e práticos, instrumentalizando-se para a compreen-
são da dinâmica espacial, que se desenvolve em nível local, regional, nacional e mundial. 
Esta dinâmica inclui o processo de construção implementado pelo homem, historicamente 
situado no espaço e no tempo, utilizando para tanto sua força de trabalho e os recursos 
naturais, econômicos e tecnológicos que dispõem na sua vivência em sociedade.

Neste sentido, o ensino desta ciência deve levar o aluno a construir competências e 
habilidades para agir no espaço com práticas sociais, a partir da observação e análise das 
paisagens, através da discriminação de seus elementos, da tabulação de dados estatís-
ticos, mapeamento e leitura de dados cartográficos, numa abordagem contextualizada e 
interdisciplinar.
Para o ensino dessa disciplina propõem-se os objetivos:
- Possibilitar a compreensão do espaço geográfico como realidade objetiva resultante das 
relações entre o processo histórico na formação da sociedade humana e a utilização dos 
recursos naturais, econômicos e tecnológicos para sua organização.
- Contribuir para a formação de uma postura crítica, reflexiva e participativa dos educan-
dos, tornando-os sujeitos do processo de construção do conhecimento e da convivência 
social como cidadãos protagonistas.

18.2 Competências em Geografia

As competências sugeridas aos professores servirão de subsídios para a prática 
pedagógica, considerando o processo de formação do educando para a cidadania e para 
o mundo do trabalho. Também consideram-se os referenciais teóricos anteriormente apre-
sentados e, em especial, os princípios da interdisciplinaridade e da contextualização, con-
forme as orientações das DCNEM.

No processo de construção do conhecimento, as habilidades e competências carac-
terizam-se pela mobilidade, tendo em vista o contexto histórico-social, o perfil do aluno, as 
diretrizes estabelecidas pelo Projeto Político-Pedagógico e outros indicadores considera-
dos relevantes para a formação do aluno. Portanto, cabe ao professor (re)elaborá-las a fim 
de atender às necessidades educacionais presentes no contexto.
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Quadro 14 - Matriz de competências e habilidades em Geografia

Conhecimentos

Os conhecimentos sugeridos para o Ensino Médio devem ser selecionados pelo pro-
fessor segundo o contexto escolar, o Projeto Político-Pedagógico da escola e os conheci-
mentos prévios dos alunos. Há necessidade de se considerar a importância da contextua-
lização e da interdisciplinaridade com as diversas áreas e disciplinas do currículo, visando 
garantir a unidade do conhecimento. O professor, ainda, deverá suprimir a segmentação 
do conhecimento geográfico em físico e humano, uma vez que o espaço geográfico so-
mente pode ser compreendido num movimento totalizador, no qual todos os elementos são 
variáveis, integram-se e evoluem juntos, submetidos ao todo.

- O Homem e o Conhecimento Geográfico
- Origem, bases conceituais.
- Conhecimentos da Terra e sua importância para a biodiversidade.
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- Cartografia.
- Geosfera (características).
- A natureza, seus componentes e a ação antrópica.
- Dominação e Liberdade
- Espaço geográfico e a nova ordem mundial.
- As relações internacionais, megablocos e globalização.
- Brasil, país subdesenvolvido e industrializado.

- Urbanização e Políticas Públicas
- Bases conceituais.
- Demografia e regionalização.
- Questões urbanas e rurais.

- Ideologia e Meio-Ambiente
- Impactos ambientais no mundo moderno.
- Planejamento ambiental dos recursos naturais.
- Ocupação, exploração e desenvolvimento sustentável.
- A sociedade tecnológica e o meio-ambiente.

18.3 Valores e Atitudes

A aprendizagem envolve conhecimentos, crenças, sentimentos, ações e relações 
sociais que contribuem para a formação do educando. Os valores e as atitudes, portanto, 
permeiam todo o conhecimento escolar e são transmitidos, no cotidiano, por meio de ações 
explícitas ou implícitas. Fundamentados nos valores estéticos, políticos e éticos contidos 
na Constituição Brasileira e na LDB, foram elaborados, como sugestões, para os professo-
res, os valores e atitudes a serem desenvolvidos no processo ensino-aprendizagem.
- Desenvolver e demonstrar senso de identidade, de auto-estima, de autoconfiança, auto-
determinação e auto-realização.
- Atuar, de forma criativa, construtiva, solidária, democrática e protagônica na solução de 
problemas reais, na família, na escola, na comunidade e na vida social mais ampla.
- Reconhecer e praticar atos relativos aos direitos humanos, respeitando as diferenças e as 
diversidades e eliminando qualquer atitude de preconceito e discriminação.
- Exercitar a responsabilidade pelo bem comum, estabelecendo diferenças entre o público 
e o privado.
- Participar ativamente dos trabalhos realizados em sala de aula, reconhecendo potencia-
lidades e limitações e buscando a consecução de objetivos comuns.
- Integrar e interagir com os outros de forma ética, criativa, construtiva e solidária, na reali-
zação de projetos individuais e coletivos, respeitando as características pessoais.
- Incorporar, de forma significativa, os conhecimentos de Geografia, no cotidiano, na visão 
de mundo e no próprio projeto de vida.
- Optar por uma postura crítica frente aos fatos e acontecimentos históricos, expressando 
argumentos e contra-argumentos na defesa de suas opiniões, pelo que faz ou deixa de 
fazer.
- Exercitar a responsabilidade pelos seus atos como forma de aprendizagem e articulação 
contínua para o crescimento pessoal e coletivo.
- Valorizar e proteger o meio-ambiente e o patrimônio histórico cultural dos povos.
- Participar do processo de aprendizagem, manifestando interesses e propondo soluções 
criativas para a melhoria do ensino.
- Expressar-se com desenvoltura por escrito e oralmente expondo o próprio pensamento 
e sabendo manejar símbolos, dados, códigos e outras formas de expressão lingüística, no 
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processo de análise, síntese e interpretação de dados, fatos e situações relacionadas ao 
conhecimento de Geografia.
- Priorizar o diálogo, a negociação e o respeito às regras, leis e normas estabelecidas, na 
defesa dos seus direitos e na solução de problemas ou conflitos interpessoais.
- Interagir criticamente com as diversas linguagens expressas nos meios de comunicação, 
criando formas novas de pensar, sentir e atuar no convívio democrático.
- Localizar, acessar e usar a informação acumulada, consultando bibliotecas, videotecas, 
centros de informação, documentações, publicações especializadas e redes eletrônicas.

18.4 Orientações Metodológicas

A defesa de uma educação reflexiva e com base científica, requer a responsabilidade 
do aluno, do professor e da comunidade escolar no processo ensino-aprendizagem, res-
peitando seus interesses, maturação e experiências.

Assim, faz-se necessário desenvolver metodologias de ensino que redimensionem 
o relacionamento do ser humano com o mundo, com o outro e consigo mesmo, reconhe-
cendo, portanto, a diversidade de situações reais, quer sob o aspecto da biodiversidade, 
quer da sociedade. Esta postura facilitará a elaboração dos procedimentos metodológicos, 
considerando que tudo em educação é interligado e, em especial, as competências, a me-
todologia e a avaliação, que podem ser vistos como uma peça multifacetada que transita 
no planejamento educacional. Tudo precisa ser avaliado e reavaliado, pois cada procedi-
mento depende de outros em um contínuo reconstruir.

O processo ensino-aprendizagem deve considerar também as características dos 
alunos em todas as dimensões: cognitivas, corporais, éticas, estéticas, relação interpesso-
al e de inserção social. O aprendizado do educando deve partir das orientações concretas 
e, mediante abstrações sucessivas, reconstruir o mundo, no presente, oportunizando-lhe 
discussão, avaliação crítica e compreensão dos processos na construção e recriação de 
novos significados.

A seguir, são elencadas sugestões metodológicas aos professores, com a intenção 
de subsidiar o planejamento e a execução das atividades didáticas.
- Elaboração e realização, juntamente com os educandos, de projetos interdisciplinares 
centrados em temáticas relacionadas à realidade espacial, a partir dos interesses dos edu-
candos.
- Pesquisa bibliográfica em livros, textos, letras de músicas, jornais, revistas, vídeos e do-
cumentários educativos, multimeios, possibilitando a observação, descrição, interpretação, 
análise e sínteses relacionadas aos assuntos trabalhados.
- Estímulo e apoio à ações protagonistas, no sentido de formação de grupos de estudantes 
em defesa do meio-ambiente.
- Orientação aos educandos sobre as técnicas de registro das experiências para possibi-
litar a sistematização dos trabalhos, podendo ser utilizados os “diários de bordo”, “memo-
riais”, cadernos de campo e outros.
- Utilização, elaboração e análise de fontes cartográficas e geográficas para localização e 
distribuição dos fenômenos culturais, sociais, políticos, econômicos e ambientais.
- Produção de textos, a partir da investigação, observação e compreensão de fenômenos 
geográficos.
- Levantamento e análise de dados, a partir de trabalhos de campo, oportunizando a obser-
vação, descrição e análise dos fenômenos espaciais.
- Elaboração, leitura, identificação, interpretação e aplicação de escalas cartográficas.
- Construção de mapas, croquis, maquetes, quebra-cabeças, painéis, cartazes e álbuns 
seriados, representando a realidade.
- Realização de dinâmicas de grupo que motivem a participação individual e coletiva na 
produção do conhecimento.
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- Desenvolvimento de seminários temáticos, painéis, mesas redondas, palestras, simpó-
sios, júri simulado, entrevistas, que possibilitem a investigação, a observação e a compre-
ensão de fenômenos geográficos.
- Utilização de livros didáticos para estudo, apoio e aprofundamento de temas.
- Desenvolvimento de atividades artísticas, como as teatrais, pinturas, esculturas, análise 
de canções, poemas, textos literários e outros, que possibilitem a identidade social e uma 
análise crítica do mundo atual como também a criação de novos significados.

Destaca-se a necessidade de que a escola tenha ambiência e conduza os educan-
dos a outras ambiências, incluindo as virtuais. Isto significa condições próprias para o 
desenvolvimento de atividades e experiências de aprendizagem como sala de vídeo, com-
putação, bibliotecas com acervo especializado e atualizado e outros recursos didáticos 
necessários. 

Considerando a situação observada nas escolas do Estado, é imprescindível a utili-
zação do livro didático por parte do aluno, além do acervo da biblioteca, assegurados pelo 
órgão gestor. Paralelamente, sugere-se que sejam elaborados livros-texto, a fim de aten-
der as peculiaridades da disciplina. Ressalta-se, ainda, a necessidade de ser deflagrado 
um processo de formação continuada dos professores, para o desenvolvimento de todo o 
trabalho com o enfoque na cidadania juvenil.

A avaliação constitui-se um elemento mediador, entre o saber ser e o saber fazer. 
Nessa linguagem, é imprescindível que o professor a compreenda como um processo 
educativo inerente ao ensinar e aprender. A auto-avaliação é um exercício de reflexão, que 
os sujeitos fazem, sobre o percurso do ensino e da aprendizagem, objetivando a busca da 
excelência da formação do educando.

No processo avaliativo, o professor deve considerar todos os aspectos que envolvem 
a aprendizagem, uma vez que os domínios afetivo-social e o psicomotor formam um con-
junto único a ser trabalhado e influenciam diretamente nos resultados da aprendizagem. 
Essa compreensão estabelecerá, na prática, a mudança na postura metodológica adotada 
pelo professor.

Nesse sentido, a avaliação é considerada como um processo pedagógico, contínuo, 
sistemático e participativo da unidade escolar. Em vista disso, toda a produção do aluno 
deve ser valorizada de acordo com os parâmetros pré-estabelecidos no Projeto Político-
Pedagógico.

19 Referencial Curricular de Sociologia

19.1 Considerações Preliminares

O presente Referencial consiste em redimensionar a importância da disciplina Socio-
logia, no contexto escolar, a fim de resgatar o seu significado na formação do educando 
crítico, consciente e participativo, garantindo os instrumentos teóricos necessários para a 
compreensão da dinâmica da sociedade contemporânea, com suas instituições sociais, 
ideologias e contradições e como proceder à intervenção nesta sociedade caracterizada 
pela complexidade.

A sistematização dos conhecimentos de Sociologia, permitirá uma discussão de 
maior alcance, incidindo sobre os mesmos, como disciplina do Ensino Médio no Maranhão. 
Esses conhecimentos deverão ser ministrados por profissionais com habilitação especifi-
camente em Ciências Sociais.

O repensar da Sociologia, no contexto escolar, exige consciência da necessidade de 
abandonar as abordagens simplistas, utilitaristas, espontaneistas e reprodutivistas que têm 
caracterizado a prática de ensino, exigindo uma formação continuada do educador. Isto 
porque as relações que o aluno exerce em seu meio cultural favorecem o desenvolvimento 
de sua visão de mundo ao expressar-se, explorando o universo das linguagens, experen-
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ciando, desvelando o real e o imaginário e criando novos significados para a construção 
de novos saberes.

Quanto ao objeto de estudo dessa disciplina, diversos autores que trabalham o tema 
de forma diretiva consideram-no como o homem e sua relação com a sociedade. Entre-
tanto, no estudo da literatura encontra-se uma diversificação teórica sistematizada por três 
pensadores, com seus respectivos conceitos fundamentais, a saber: “a) análise do concei-
to de fato social, proposto por Durkheim; b) conceito de ação social enunciado por Weber; 
e, c) os conceitos de classes sociais, alienação e mais-valia formulados por Karl Marx” 
(CORRÊA, 2002).

Este texto não objetiva discutir essa diversidade contextual, entretanto, é necessári 
oque o professor aprofunde essa discursão, uma vez que o fazer pedagógico encaminha-
se  a partir da concepção que o docente tem de seu objeto de estudo, orientando assim, 
a seleção e indicação de competências e habilidades, bem como todos os aspectos que 
corroboram no processo ensino-aprendizagem.

A apreensão do objeto de estudo requer a compreensão de conceitos fundamentais 
da Ciência. Dentre eles destacam-se: cultura, classe social, interação social, conflitos e 
grupos sociais.

Considerando a importância dos conceitos e das categorias como um dos fatores 
para a compreensão da sociedade, ressignificação dos fatos e a percepção do educando 
como sujeito da construção e transformação dessa sociedade, justifica-se o tratamento 
desse conhecimento como disciplina que compõe a Área de Ciências Humanas e suas 
Tecnologias.

A Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no inciso III, do § 
1º, do Art. 36 expressa que o egresso do Ensino Médio deve demonstrar “domínio dos 
conhecimentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania”. A mesma 
referência, ressalta que a preparação básica para a cidadania, uma das finalidades do En-
sino Médio, não é exclusiva do ensino da Sociologia, mas vale para todos os componentes 
curriculares, os quais deverão criar condições favoráveis para a construção da identidade 
social dos alunos, de forma protagônica. É também na Sociologia que os educandos per-
cebem que a concepção de mundo, as idéias e os valores que as pessoas  compartilham 
entre si são construídos no cotidiano das relações e inter-relações. As construções sociais 
resultam dos conflitos e dos consensos que se estabelecem na sociedade, são, portanto, 
respostas das relações de poder e de violência física ou simbólica exercidos por alguns 
grupos ou classes sociais.

O saber sociológico torna-se necessário para a compreensão das mudanças so-
ciais, com o aprofundamento de categorias como trabalho, interação social, sistemas 
sociais, estrutura social, cotidiano, instituições, fatos sociais, relações de gênero, cul-
tura, dentre outras. A inclusão da Sociologia no currículo escolar como espaço privi-
legiado, proporciona a construção da cidadania. Neste sentido, o processo ensino-
aprendizagem deve levar em conta os saberes e as potencialidades do educando, visto 
como um ser integral.

A Lei 9.394/96 estabelece [...] como uma das finalidades centrais do Ensino 
Médio a construção da cidadania do educando, evidenciando assim, a importância 
do ensino  da Sociologia no Ensino Médio”. Nesse sentido, a preparação dos edu-
candos deve considerar as mudanças socioculturais e econômicas ocorridas nos 
últimos 30 anos que trouxeram consigo o aparecimento da sociedade informacional 
e que repercutiram nos vários setores da vida social. Observa-se uma sociedade 
industrial, com predomínio do setor secundário e um crescimento do setor terciário 
em detrimento do setor primário, que está sendo substituído, de forma acelerada, 
por um novo setor em que a informação é a matéria – prima e o seu processamento 
é a base do sistema econômico. Neste aspecto, registra-se uma mudança no pro-
cesso de produção e não no modo de produção, consta-se que o modo de produção 
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capitalista é mantido, com suas premissas de máximo benefício, investimento e 
competitividade.

Dessa forma, o processo de globalização econômica tem gerado desigualdades, tan-
to em nível local como mundial, aumentando, de forma acelerada, a diferença do cresci-
mento econômico, a capacidade tecnológica e as condições sociais. Percebe-se uma clara 
transformação caracterizada pela emergência de uma nova lógica de domínio e de poder 
econômico utilizada pelos países ricos na destruição dos bens da natureza, pela utilização 
de comunicação de massa, especialmente por meio de propagandas e pelo questionamen-
to do Estado – Nação. Na forma como é conhecido, está sendo deslegitimado quer pela 
globalização, na economia, no crime, nos meios de comunicação, quer pela descentrali-
zação política, como fonte do desenvolvimento econômico. Sendo assim, o conceito de 
Estado-Nação, nos moldes como vinha sendo entendido na sociedade industrial, está se 
modificando. Na prática, o Estado – Nação vem estabelecendo novas formas de organiza-
ção e novas funções.

O processo ensino-aprendizagem na disciplina Sociologia implica um estudo dia-
lético, buscando compreender a relação que o homem estabelece com o meio social e 
cultural, sendo necessário garantir sua relação com as demais áreas do conhecimento, por 
meio de um processo interdisciplinar. É a oportunidade para problematizar, analisar, classi-
ficar e interpretar os fenômenos sociais, a partir da reflexão sociológica e do conhecimento 
produzido pelos teóricos desta ciência. 

O ensino da Sociologia cria nas escolas um espaço de formação da consciência 
crítica, quando é garantida ao educando a construção de competências para a análise e a 
compreensão das relações sociais, das relações de poder, das ideologias e da diversidade 
cultural que contribuem para formação de uma sociedade mais complexa e diversificada. 

Não se trata de uma disciplina voltada para o ajuste do educando à sociedade, mas 
uma disciplina capaz de contribuir para o fortalecimento de valores democráticos, autono-
mia, pensamento crítico e participação dos educandos no enfrentamento das questões re-
ais na família, na escola, na comunidade e na vida social mais ampla. Além disso, a escola 
deve favorecer a realização de um conjunto de vivências para, que o educando possa ser 
sujeito de sua própria educação, construindo uma visão política sobre si mesmo e em re-
lação aos outros de forma protagônica. Para a concretização dessas intenções, definiu-se 
que o ensino da Sociologia terá por objetivos gerais.
a) Contribuir para a reflexão sobre as mudanças sociais, usando a compreensão dinâmica 
da sociedade contemporânea.
b) Ampliar as experiências sensoriais e perceptivas, afetivas e intelectuais, oportu-
nizando ao educando o entendimento dos direitos e deveres como cidadão prota-
gônico.

Dessa forma, é necessário adotar métodos voltados para investigação, identificação, 
classificação e interpretação dos fenômenos sociais. A escola deve proporcionar os espa-
ços educativos necessários para que o aluno (re) aprenda uma nova forma de ver, ordenar 
e construir o mundo, tendo como princípios básicos os direitos humanos, a responsabilida-
de pessoal e o compromisso social na realização do destino coletivo.

19.2 Competências em Sociologia

O ensino de Sociologia deve proporcionar ao educando o desenvolvimento de com-
petências que possibilitem aguçar a percepção e o entendimento da sociedade, mediante 
a re-elaboração dos saberes, da interpretação e busca de soluções de problemas sociais 
pertinentes ao cotidiano.

As competências e habilidades, aqui sugeridas, devem ser reelaboradas pelos pro-
fessores, considerando as necessidades do educando para a formação da cidadania.
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Quadro 15 - Matriz de competências e habilidades em Sociologia

Conhecimentos em Sociologia

Os conhecimentos apresentados a seguir contemplam os fundamentos estabeleci-
dos pela LDB e pela Resolução CEB-03/98 que manifesta a efetiva busca da interdiscipli-
naridade, da contextualização e do aprendizado que prioriza a dualidade vida-trabalho, a 
fim de que as competências e habilidades planejadas sejam concretizadas.

O conjunto de conhecimentos propostos não é uma listagem de conteúdos para se-
rem transmitidos pelos professores, pois os conhecimentos representam uma seleção de 
formas ou saberes culturais, isto é, conceitos, habilidades, linguagens, valores, crenças, 
sentimentos e atitude, essenciais no processo de consecução dos objetivos de ensino e 
um meio para o desenvolvimento de competências.

Conhecimentos

- A Sociologia como Ciência
- Origem, bases conceituais, objeto de estudo, etimologia, divisão, métodos das ciências e 
da Sociologia, principais teóricos.
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- Grupos sociais, instituições sociais e processos sociais
- Bases conceituais, classificação, processos.

- Cultura
- Bases conceituais, classificação, processos, patrimônio cultural.

- Bases econômicas da sociedade
- Trabalho, modos de produção, relações de produção, globalização.

- Estratificação, mobilidade, mudança, movimentos e conflitos sociais
- Bases conceituais, classificação, características.

19.3 Valores e Atitudes

Os valores e atitudes, apresentados, a seguir, como sugestão, foram inspirados nos funda-
mentos estéticos, políticos e éticos para o Ensino Médio brasileiro, definidos pela legislação vigente. 
Os educandos assimilam internamente os princípios  axiológicos transmitidos em todo o processo 
ensino-aprendizagem que podem modificar sua postura, isto é, sua forma de agir frente à própria 
realidade. Esta mudança comportamental é manifestada nas situações de aprendizagem, quando 
da aquisição das competências e habilidades por meio dos conhecimentos propostos.
- Desenvolver e demonstrar senso de identidade, de auto-estima, de autoconfiança, auto-
determinação e auto-realização.
- Atuar, de forma criativa, construtiva, solidária, democrática e protagônica na solução de 
problemas reais, na família, na escola, na comunidade e na vida social mais ampla.
- Reconhecer e praticar atos relativos aos direitos humanos, respeitando as diferenças e as 
diversidades e eliminando qualquer atitude de preconceito e discriminação.
- Exercitar a responsabilidade pelo bem comum estabelecendo diferenças entre o público 
e o privado.
- Participar ativamente dos trabalhos realizados em sala de aula, reconhecendo potencia-
lidades e limitações e buscando a consecução de objetivos comuns.
- Integrar e interagir com os outros de forma ética, criativa, construtiva e solidária, na reali-
zação de projetos individuais e coletivos, respeitando as características pessoais.
- Incorporar, de forma significativa, os conhecimentos de Sociologia no cotidiano, na visão 
de mundo e no próprio projeto de vida.
- Optar por uma postura crítica frente aos fatos e acontecimentos históricos, expressando 
argumentos e contra-argumentos na defesa de suas opiniões.
- Exercitar a responsabilidade pelos atos individuais como forma de aprendizagem e articu-
lação contínua para o crescimento pessoal e coletivo.
- Valorizar e proteger o meio ambiente e o patrimônio histórico cultural.
- Participar do processo de aprendizagem, manifestando interesses e propondo soluções 
criativas para a melhoria do ensino.
- Expressar-se com precisão por escrito e oralmente expondo o próprio pensamento e 
sabendo manejar símbolos, dados, códigos e outras formas de expressão lingüística, no 
processo de análise, síntese e interpretação de dados, fatos e situações relacionadas ao 
conhecimento de Sociologia.
- Priorizar o diálogo, a negociação e o respeito às regras, leis e normas estabelecidas, na 
defesa dos direitos e na solução de problemas ou conflitos interpessoais.
- Interagir criticamente com as diversas linguagens expressas nos meios de comunicação, 
criando formas novas de pensar, sentir e atuar no convívio democrático.
- Localizar, acessar e usar a informação acumulada, consultando bibliotecas, videotecas, 
centros de informação, documentações, publicações especializadas e redes eletrônicas.

19.4 Orientações Metodológicas

Ao estabelecer os métodos que nortearão a prática pedagógica no ensino da Socio-
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logia, o professor deve considerar a escolha e organização dos conhecimentos propostos 
em função das competências e habilidades a serem desenvolvidas. O ponto referencial é a 
percepção dos níveis de desenvolvimento do aluno (afetivo, perceptivo, cognitivo e psico-
motor) e suas influências sobre os saberes que já possui para a compreensão e interpre-
tação das realidades apresentadas e seus contextos ou os que venham a ser construídos.

Os procedimentos devem possibilitar as adequações e graduações necessárias aos 
conhecimentos a serem trabalhados e ainda favorecer a problematização e superação das 
dificuldades apresentadas, o que irá incidir sobre as atividades e exercício de investigação, 
experimentação, criação e produção de novos saberes, imprescindíveis para a compreen-
são das metamorfoses sociais. 

As orientações metodológicas propostas aos professores favorecem o resgate dos 
saberes de outras áreas do conhecimento, por meio da interdisciplinaridade. Assim, os co-
nhecimentos devem ser apresentados de forma que o aluno perceba o que há de comum e 
de diferente entre eles, num exercício de pensamento divergente. Esta atitude ultrapassa a 
visão de integração do todo e desencadeia um processo sincrético que favorece uma nova 
compreensão do objeto da disciplina.

O trabalho pedagógico a ser desenvolvido deve considerar que o descobrir, expe-
rimentar e pesquisar possibilita o fortalecimento da identidade cultural. Os professores 
devem, nas suas práticas, aplicar uma variedade de procedimentos metodológicos. Em 
seguida, apresentamos algumas sugestões que favorecem a realização das atividades e 
experiências de aprendizagem.
- Elaboração e realização de projetos interdisciplinares centrados nos temas de sociologia, 
antropologia e política, que possibilitem a compreensão da sociedade contemporânea.
- Construção de textos individuais ou coletivos a partir da integração, observação e com-
preensão dos fatos sociais.
- Desenvolvimento de projetos de pesquisa nas diversas comunidades.
- Leitura, interpretação de textos literários e científicos sobre os conhecimentos de socio-
logia, antropologia e política que promovam a reflexão, a intertextualidade, interdisciplina-
ridade e contextualização.
- Realização de seminários, oficinas e debates temáticos, que possibilitem a integração, 
compreensão e a troca de saberes sobre o processo de transformação da sociedade con-
temporânea.
- Articulação com os professores das outras disciplinas da Área de Ciências Humanas e 
suas Tecnologias e as demais Áreas do currículo do Ensino Médio para planejamento de 
atividades comuns, a exemplo dos projetos.
- Uso de livros didáticos e outros textos para apoio e aprofundamentos dos temas.
- Realização de debates sobre filmes, documentários, shows, peças teatrais, palestras, 
visitas e outras atividades, que estabeleçam relações com o cotidiano, a escola e a socie-
dade.
- Aulas-passeio que oportunizem a observação, descrição e análise de diversas realidades 
sociais e culturais, selecionadas de acordo com os conhecimentos apreendidos e o inte-
resse dos educandos.
- Entrevistas com pessoas engajadas nas diversas áreas do conhecimento, para aprofun-
dar as análises sociológicas, antropológicas e políticas da sociedade atual.
- Pesquisa em bibliografias disponíveis nos diversos veículos de comunicação, obras com-
plementares, textos, letras de músicas, jornais, revistas, vídeos e documentários educati-
vos.
- Participação em eventos para ouvir e debater músicas de autores contemporâneos, ana-
lisando as letras e estabelecendo relações com sua própria vida, seus sentimentos e a 
realidade social do mundo em que vive.
- Participação em intercâmbios virtuais, salas de conferências, ‘chats’, aproximando os 
educandos de pessoas com reconhecida experiência nos assuntos discutidos.

A concretização dessas sugestões está vinculada às condições físicas e ambientais 
da escola, na existência de salas de vídeo e de informática, bibliotecas com acervo atua-
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lizado, de recursos didáticos, professores habilitados em Ciências Sociais e em processo 
permanente de formação. Para garantir a efetivação deste referencial, espera-se uma nova 
postura do professor, para que a disciplina Sociologia cumpra seu papel na formação do 
educando. Neste sentido, o professor é o referencial em torno do qual a melhoria da qua-
lidade do ensino se processará, expandindo-se ao intermediar os saberes da Sociologia 
com a realidade do aluno. 

A avaliação no contexto da disciplina de Sociologia deve levar em consideração tan-
to o processo como o produto. No decorrer do processo, pode-se observar como o aluno 
interage com os outros, quais são suas dificuldades, como está organizando suas experi-
ências, quais e quantas tentativas de solução para os problemas foram pensadas e de que 
maneira são utilizados os materiais e os instrumentos. O educando precisa demonstrar 
também o seu envolvimento, empenho e interesse na atividade.

Sendo assim, a avaliação, não pode ser compreendida como um momento estanque 
das ações do processo de ensino-aprendizagem, mas sim está  presente em todos os mo-
mentos, de forma contínua e sistemática, assumindo a função de estimular as construções 
do conhecimento, orientar as necessidades de adequações de acordo com o desenvolvi-
mento individual e grupal, e  demonstrar as dificuldades e conquistas. Esta concepção de 
avaliação valoriza todas as ações envolvidas nas inter-relações e na construção de novos 
conhecimentos. Entretanto é necessário evidenciar como os alunos aplicam os conheci-
mentos adquiridos e sistematizam as experiências vividas durante o processo, envolvendo 
a percepção, a emoção e o pensamento.

20 Referencial Curricular de Filosofia

20.1 Considerações Preliminares

A presente proposta para o ensino de Filosofia, como disciplina integrante  da Área 
de Ciências Humanas e suas Tecnologias, fundamenta-se nos princípios e diretrizes es-
tabelecidas pela legislação vigente da Educação Básica e, em especial, do Ensino Médio, 
expressas mediante as finalidades desse mesmo nível, que são: preparação do educando 
para o exercício da cidadania, aprofundando os conhecimentos para prosseguimento dos 
estudos; aprimoramento da formação ética, da autonomia intelectual e do pensar crítico; 
compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos de modo a vir possibilitar a sua 
participação  no mundo do trabalho. Nesse sentido, a Filosofia exerce um papel fundamen-
tal no processo de reflexão e leitura crítica de mundo, enquanto totalidade e o compromis-
so com a vivência prática. Esta concepção genérica da Filosofia fundamenta a disciplina. 

A LDB (Lei 9394/96) destaca no § 1º, inciso III, do Art. 36 [...] o domínio dos conheci-
mentos de Filosofia e Sociologia necessários ao exercício da cidadania [...]. Esta declaração 
confirma os fins de uma educação democrática e humanista, na qual a Filosofia fomenta, no 
educando, uma compreensão de si mesmo, da realidade que o rodeia, instrumentalizando-o 
para o entendimento da sociedade nas dimensões socioeconômica, política, ética e cultural.

Sob a mesma ótica, o tratamento metodológico recomendado é o interdisciplinar e 
contextualizado. Portanto são diretrizes pedagógicas necessárias, visto  não haver possi-
bilidades de se reduzir a leitura do mundo a uma tarefa solitária e estanque de diferentes 
ciências. A visão do todo se impõe como necessidade na perspectiva da totalidade. Essa 
totalidade faz com que a Filosofia trate o objeto relacionando cada aspecto com os demais 
do mesmo contexto. Com esse entendimento, enquanto a ciência se especializa, ocupan-
do-se de um objeto específico, a Filosofia ocupa-se da mesma realidade das ciências com 
um olhar para o conjunto, buscando superar a fragmentação do contexto real, resgatando 
a integridade do homem por meio das inter-relações de saberes.

Segundo Chauí (2002, p. 37) [...] a filosofia não é ciência: é uma reflexão crítica, 
sobre procedimentos e conceitos científicos”. Esta especificidade estabelece a diferença 
entre a Filosofia e as ciências que possuem objetos e métodos próprios. A Filosofia busca 
a universalidade, a unicidade do todo, em suas múltiplas e variadas determinações, a partir 
da lógica interna e das especificidades de cada uma das partes, na totalidade real. 
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O objeto de estudo da Filosofia é o próprio homem nas suas realizações históricas 
e culturais, na relação consigo e com outros homens e na relação com a natureza. A inda-
gação pelo sentido último da coisa, valor ou idéia é o método de apropriação da realidade. 
As perguntas “o que”, “como” e “por que”, são decisivas no processo de reflexão sobre a 
essência do homem e suas relações consigo, com os outros homens e com o universo da 
natureza. Essas questões estão relacionadas à busca da verdade, que surge da dúvida 
sobre fatos, coisas e crenças. É uma atitude de liberdade para questionar o que está sendo 
colocado como verdade absoluta e imutável. É esta atitude filosófica que vai ampliar, no 
tempo e no espaço, os limites da realidade e procurando apreendê-la, na sua essência, 
significando ir além do que se apresenta no real e no virtual.

Para a compreensão dessa totalidade, faz-se necessário o entendimento de alguns 
conceitos fundamentais, destacando-se dentre eles a razão que, segundo Chauí, (2002, 
p. 59). é 

[...] a consciência moral que observa as paixões, orienta as vontades e oferece fina-
lidades éticas para a ação. Nós a vemos como atividade intelectual de conhecimento da 
realidade natural, social, psicológica e histórica. Nós a concebemos segundo o ideal da 
clareza, da ordenação e do rigor e precisão dos pensamentos e das palavras [...].

Aliado ao conceito de razão está a verdade, cuja concepção “define parâmetros,  
possibilidades de pensar que, supostamente, trazem a verdade à razão de quem pensa 
ou, se preferirmos, faz a razão desvelar a essência por trás da aparência” (BRASIL, 1999, 
p. 279). 

Segundo Bochenski (1977, p. 39), [...] a realidade é terrivelmente complexa, portanto, 
a verdade sobre ela também há de ser bastante complexa. Só por um trabalho longo e ár-
duo pode o homem apropriar-se de uma parte dela, não muito, mas, sempre alguma coisa. 
Nesse sentido, é que aponta-se a filosofia como peregrina da verdade,  sempre a caminho, 
avançando e ultrapassando barreiras (PATRÍCIO, 2002). Tal pensamento é reafirmado por 
Huisman (1970 p. 70): [...]a consciência filosófica é entendida como uma consciência in-
quieta, insatisfeita com o que possui, mas, à procura incessante de uma verdade para a 
qual se sente talhada.

Os critérios da verdade e razão não são absolutos e imutáveis. Há sempre questiona-
mento sobre a essência dessas categorias e este movimento de indagação, está relaciona-
do à capacidade do homem de pensar e de conhecer. A reflexão filosófica indica questões 
sobre os motivos, o sentido e a finalidade no processo do “pensamento voltado para si 
mesmo para conhecer-se, ou do sujeito do conhecimento colocando-se como objeto para 
si mesmo” (CHAUÍ, 2002, p. 117). Observa-se, assim, que a verdade e a razão fazem parte 
da ação educativa, no sentido de libertar o homem de ideologias que perpassam as rela-
ções sociais, (re) construindo novos conhecimentos. 

A interação entre o sujeito e o objeto forma o conhecimento, num processo dialético 
entre o concreto e o abstrato, revelando as diversidades percebidas no mundo real. Co-
nhecimento, portanto, “é o pensamento que resulta da relação que se estabelece entre o 
sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido” (ARANHA; ARRUDA, 1993, p. 21).

Para a Filosofia, o conhecimento deve buscar a origem dos problemas, levando em 
consideração o momento sócio-histórico numa visão global. O ponto de partida é a proble-
matização do vivido, do senso comum fragmentado e o ponto de chegada não pode ser 
respondido de forma pronta, definitiva e acabada, porque todo o conhecimento vai sendo 
(re) articulado e (re) significado de forma dialética.

Na prática, pretende-se, com os conhecimentos de Filosofia, construir um novo co-
nhecimento articulado e coerente, possível pela apropriação das teorias, métodos e con-
ceitos filosóficos sistematizados durante a sua história e a de seus clássicos. À proporção 
que o educando vai dominando todo este instrumental de análise, vai ampliando a possibi-
lidade da releitura e da transformação da realidade, construindo uma concepção de mundo 
articulada, coerente, tendo como ponto de partida, seus próprios saberes, inclusive os 
referentes aos seus direitos e deveres, nas diversas situações da vida cotidiana que são 
necessários ao desenvolvimento do seu protagonismo.

Essas relações constituem as bases para a construção de valores indispensáveis à 
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formação e estabelecimento de relações entre os diversos protagônicos e o mundo. Valor, 
portanto, é uma reação de “não-indiferença” em relação às ações práticas que orientam 
para um dever ser. Para a formação de uma estrutura valorativa a reflexão torna-se uma 
aliada, que na dimensão da “reconstrução [...] se volta para as condições de possibilidades 
de competências cognitivas, lingüisticas e de ação e na crítica quando a reflexão se volta 
para os modelos de percepção e ação [...] (BRASIL, 1999, p. 280).

Assim, a disciplina Filosofia possibilita a compreensão das contradições que consti-
tuem, determinam e condicionam o mundo natural, o mundo histórico-social e o mundo da 
subjetividade-individualidade, garantindo ao educando, o direito de apropriar-se de forma 
crítica do saber universal acumulado e sistematizado, para compreender e estabelecer 
nova forma de relacionar-se, entender e transformar, de modo permanente e simultâneo, a 
natureza, a sociedade e a si mesmo. Dessa forma, o educando constrói uma compreensão 
de si mesmo, no mundo em que vive, posicionando-se à visão fragmentada da “pseudo-
concreticidade” do cotidiano. É neste posicionamento que ele vai construindo um processo 
de análise e de crítica das próprias concepções de mundo e valores que explicam e orien-
tam sua vida e as relações que estabelecem consigo mesmo, com outros homens e com 
o mundo.

Observa-se que o papel da Filosofia é ampliado, havendo a possibilidade da apli-
cação das diversas perspectivas teóricas e pedagógicas que garantam ao educando a 
leitura e a compreensão do mundo, centrada na universalidade, na unicidade e nas singu-
laridades do todo. As diferentes concepções filosóficas acerca do mundo e da sociedade 
devem ser analisadas para que os educandos se apropriem do referencial das categorias 
de análise para subsidiar a leitura da realidade e as propostas de mudança, a partir de si 
e do cotidiano.

Reafirmando, o ensino da Filosofia torna-se necessário para o desenvolvimento de 
competências e habilidades que efetivam o direito da cidadania. Esses direitos são garan-
tidos na legislação atual (BRASIL, 1999, p. 332) assim descritos:
I. “Os fundamentos ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, ao respeito ao 
bem comum e à ordem democrática;
II. “Os que fortaleçam os vínculos de família, os laços de solidariedade humana e de tole-
rância recíproca”.

Os valores presentes nas idéias apresentadas, reafirmam a importância e a necessi-
dade da Filosofia como disciplina, na efetivação do conceito de cidadania, nas dimensões 
estética, ética e política, de forma integrada, oportunizando ao educando acesso aos co-
nhecimentos, contribuindo, na formação de sujeitos históricos, para atuarem nas mudan-
ças sociais, alterando o modo de  pensar do educando do senso comum à consciência 
como cidadão. 

Para a concretização dessas intenções, definiram-se, para o ensino de Filosofia, os 
objetivos.
a) Instrumentalizar os educandos para a reflexão e a elaboração crítica da concepção de 
mundo e superação, oportunizando uma visão integrada com outros conhecimentos.
b) Contribuir para a formação da identidade de jovens críticos, reflexivos e participativos, 
tornando-os sujeitos do processo de construção do conhecimento e da convivência social 
como cidadãos protagonistas.

20.2 Competências em Filosofia

O ensino de Filosofia deve propiciar aos educandos a construção de competências e 
habilidades fundamentadas na concepção prevista na legislação vigente contribuindo para 
a concretização de aprendizagens significativas, visando ao desenvolvimento e à sociali-
zação dos educandos. Há necessidade de considerar, portanto, a articulação dos conheci-
mentos filosóficos com os diferentes conhecimentos e modos discursivos nas ciências na-
turais e humanas, nas artes e em outras produções culturais, bem como a contextualização 
dos conhecimentos históricos, levando em conta o entorno sociopolítico, histórico-cultural 
e os rumos da sociedade científico-tecnológica.
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Ressalta-se que, as competências e habilidades elencadas a seguir tratam-se de 
sugestões, as quais devem ser (re) elaboradas, tendo em vista a formação da cidadania 
juvenil.

Quadro 16 - Matriz de competências e habilidades em Filosofia

Conhecimentos

As diferentes aprendizagens em Filosofia ocorrem por meio de sucessivas reorgani-
zações do conhecimento, o qual deve ser protagonizado pelos alunos, quando vivenciam 
experiências que lhes forneçam conhecimentos correlacionados a práticas reais. Nessa 
perspectiva, os conhecimentos sugeridos, a seguir, foram concebidos afim de que os alu-
nos desenvolvam competências e habilidades, exercitem sua maneira própria de pensar, 
sentir e ser e ampliem sua compreensão da realidade.

- Filosofia como Arte da Reflexão
- Origem, bases conceituais, processo do filosofar, importância da filosofia e conhecimentos.

- Ciência e Tecnologia 
- Racionalidade, método, importância da tecnologia.
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- Lógica
- Bases conceituais, características e elementos.

- Valores
- Noções fundamentais, escala de valores.

- Ética
- O agir humano, consciência/consciência moral, direitos e deveres, liberdade e responsa-
bilidade, cidadania.

- Estética
- Conceituação, a arte como manifestação humana, funções e significação social da arte.

- Política
- Bases filosóficas, finalidades, relação entre ética e política e política e ideologia, relações 
de poder.

20.3 Valores e Atitudes

A aprendizagem envolve conhecimentos, crenças, sentimentos, ações e relações sociais 
que contribuem para a formação do educando. Os valores e as atitudes, portanto, permeiam 
todo o conhecimento escolar e são transmitidos, no cotidiano, por meio de ações explícitas ou 
implícitas. Fundamentados nos valores estéticos, políticos e éticos contidos na Constituição 
Brasileira e na LDB, foram elaborados, como sugestões, para que os professores trabalhem 
junto aos alunos, os valores e atitudes a seguir:
- Desenvolver e demonstrar senso de identidade, de auto-estima, de autoconfiança, auto-
determinação e auto-realização.
- Atuar, de forma criativa, construtiva, solidária, democrática e protagônica na solução de 
problemas reais, na família, na escola, na comunidade e na vida social mais ampla.
- Reconhecer e praticar atos relativos aos direitos humanos, respeitando as diferenças e as 
diversidades e eliminando qualquer atitude de preconceito e discriminação.
- Exercitar a responsabilidade pelo bem-comum estabelecendo diferenças entre o público 
e o privado.
- Participar ativamente dos trabalhos realizados em sala de aula, reconhecendo potencia-
lidades e limitações e buscando a consecução de objetivos comuns.
- Integrar e interagir com os outros de forma ética, criativa, construtiva e solidária, na reali-
zação de projetos individuais e coletivos, respeitando as características pessoais.
- Incorporar, de forma significativa, os conhecimentos de Filosofia no cotidiano, na visão de 
mundo e no próprio projeto de vida.
- Optar por uma postura crítica frente aos fatos e acontecimentos históricos, expressando ar-
gumentos e contra-argumentos na defesa de suas opiniões, pelo que faz ou deixa de fazer.
- Exercitar a responsabilidade pelos seus atos como forma de aprendizagem e articulação 
contínua para o crescimento pessoal e coletivo.
- Participar do processo de aprendizagem, manifestando interesses e propondo soluções 
criativas para a melhoria do ensino.
- Expressar-se com precisão por escrito e oralmente expondo o próprio pensamento e 
sabendo manejar símbolos, dados, códigos e outras formas de expressão lingüística, no 
processo de análise, síntese e interpretação de dados, fatos e situações relacionadas ao 
conhecimento de Filosofia.
- Priorizar o diálogo, a negociação e o respeito às regras, leis e normas estabelecidas, na 
defesa dos seus direitos e na solução de problemas ou conflitos interpessoais.
- Interagir criticamente com as diversas linguagens expressas nos meios de comunicação, 
criando formas novas de pensar, sentir e atuar no convívio democrático.
- Localizar, acessar e usar a informação acumulada, consultando bibliotecas, videotecas, 
centros de informação, documentações, publicações especializadas e redes eletrônicas.
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20.4 Orientações Metodológicas

Diante da complexidade da prática educativa e da necessidade de contemplar as 
competências e habilidades, explicitam-se algumas indicações metodológicas, na pers-
pectiva de apoiar o trabalho do professor de Filosofia, no processo de planejamento e 
desenvolvimento de ações que promovam a compreensão, assimilação e construção do 
conhecimento pelos alunos.

Uma proposta para encaminhar o processo de “ensinar, aprender e fazer” Filosofia 
deve garantir coerência com a concepção aqui apresentada e exercitar a elevação do sen-
so comum à consciência crítica. Para viabilizar este processo, o ponto de partida é a pro-
blematização da realidade social na qual o educando está inserido e que se expressa nas 
situações advindas da tematização do objeto da disciplina Filosofia. Assim, os alunos per-
cebem que a disciplina não é um discurso “hermético” e “abstrato” sobre as coisas, fenô-
menos, acontecimentos e que somente alguns homens o fazem, ao contrário, representa o 
questionamento e a reflexão que a vida e o mundo exigem para que se possa entendê-los.

A resolução das situações–problema irá possibilitar a aproximação do educando com 
as situações reais de aprendizagem e devem ser fundamentadas nos autores clássicos e 
contemporâneos da Filosofia. Esses estudos disponibilizam o instrumental lógico-metodo-
lógico e conceitual necessário para a compreensão do mundo. O educando pode, então, 
ressignificar, rearticular, (re) elaborar e recriar o seu modo de “ver-fazer” as situações-
problemas na perspectiva de totalidade do coletivo, do social e da história. Este é o exer-
cício que, na prática do ensino de Filosofia, propõe como um processo de “reflexão-ação”, 
interpretação e transformação do mundo, quando o educando é capaz de despertar em si 
a percepção da sua condição humana como ser racional e sensível.

A abordagem metodológica proposta exige uma ação contextualizada e interdisci-
plinar, de modo a contemplar a articulação do discurso e do conhecimento filosófico com 
outros discursos das demais disciplinas das Ciências Humanas e das outras áreas. A prá-
tica desenvolvida em sala de aula deve considerar a importância e a finalidade da apren-
dizagem no desenvolvimento dos educandos, expressar a apropriação de significados do 
mundo físico e social ampliando–os no trabalho, no exercício da cidadania e no projeto de 
vida pessoal.

Os professores devem, portanto, considerar, na formação de competências, a impor-
tância dos métodos no decurso do processo ensino-aprendizagem, assim como a adoção de 
procedimentos que facilitem o ensinar e o aprender. Segue, sugestões de procedimentos.
- Elaboração coletiva de projetos de trabalho, sobre temas referentes à Filosofia, a partir de 
situações-problemas identificadas e de interesse social.
- Dinâmicas de grupo que motivem a participação individual e coletiva na produção de 
conhecimentos.
- Leitura, análise e debate de textos de conteúdos filosóficos de autores clássicos e con-
temporâneos.
- Análise e comparação de discursos com diferentes conteúdos e que desenvolvam a ca-
pacidade de autocrítica.
- Promoção de seminários e encontros para debater temas filosóficos atuais, que possibili-
tem ao educando argumentar, reformular conceitos e pontos de vista.
- Produção de textos individuais e coletivos.
- Relato de experiências de pessoas engajadas nas diversas áreas do conhecimento, para 
aprofundar questões sociais.
- Seleção de fábulas como texto para estudo, análise e interpretação.
- Utilização de livros didáticos e paradidáticos para apoio e aprofundamento de temas.
- Pesquisa bibliográfica em obras complementares, livros, textos, letras de músicas, jor-
nais, revistas, vídeos e documentários educativos, possibilitando a observação, descrição, 
interpretação, análise e síntese selecionados com base nos assuntos trabalhados.
- Formação de grupos de estudantes multiplicadores de temas relacionados com a juventude.
- Participação em intercâmbios virtuais, salas de conferências, chats, aproximando os edu-
candos de pessoas com reconhecida experiência nos assuntos.
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Os Referenciais ora apresentados para o ensino de Filosofia exigem também do 
poder público, a melhoria das condições de ambiência da escola com a instalação de 
salas de vídeos e de informática, bibliotecas com acervos atualizados, recursos didáticos 
e professores devidamente habilitados. O livro didático deve ser garantido para todos os 
educandos, bem como textos complementares produzidos para atender às especificidades 
da disciplina e da realidade do Maranhão.

A avaliação da aprendizagem em Filosofia deve tomar como referência as competên-
cias e habilidades relacionadas pelo professor, que traduzem conhecimentos, atividades 
e valores desenvolvidos pelos alunos. Em vista disso, a avaliação deve estar presente, 
de forma contínua e sistemática em todo o processo ensino-aprendizagem, cabendo-lhe 
a função de considerar tanto o processo como o produto, observando como o educando 
interage consigo, com os outros, com o seu entorno. Registra-se que o educando também 
deve demonstrar o seu envolvimento, empenho e interesse na atividade, o que pode ser 
mensurado mediante a observação. Dessa forma, a avaliação contribui para identificar e 
valorizar as ações envolvidas nas inter-relações e construção de novos conhecimentos. 
Possibilita orientar as adequações ao desenvolvimento individual e grupal, e identifica as 
dificuldades e conquistas. O produto é o como o educando desenvolve as competências 
e habilidades e aplica os conhecimentos adquiridos, ao fazer a síntese das experiências 
vividas, envolvendo a percepção, a emoção e o pensamento.

O processo avaliativo deve permitir ao professor considerar as necessidades, in-
teresses, repertório cultural e etapas de desenvolvimento intelectual, emocional, social, 
perceptivo, criativo e artístico dos alunos. Esses dados possibilitarão melhores condições 
na definição de atividades, projetos de trabalho e estratégias de integração interdisciplinar.

Neste sentido, há necessidade de superação da concepção da avaliação autoritária, 
classificatória, demonstrativa e excludente, ainda presentes na prática de avaliação esco-
lar, negando a diversidade e a existência de múltiplos saberes, excluindo pessoas, suas 
culturas e seus processos de construção de conhecimento.
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ANEXO A

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA O ENEM

EIXOS COGNITIVOS (comuns a todas as áreas de conhecimento)

I. Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das 
linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa.
II. Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhe-
cimento para a compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-geográficos, 
da produção tecnológica e das manifestações artísticas.
III. Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados 
e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situa-
ções-problema.
IV. Construir argumentação (CA): relacionar informações, representadas em
diferentes formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para
construir argumentação consistente.
V. Elaborar propostas (EP): recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para ela-
boração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores huma-
nos e considerando a diversidade sociocultural.

Matriz de Referência de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Competência de área 1 - Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na esco-
la, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida.

H1 - Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de 
caracterização dos sistemas de comunicação.
H2 - Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e 
informação para resolver problemas sociais.
H3 - Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, consi-
derando a função social desses sistemas.
H4 - Reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos 
sistemas de comunicação e informação.

Competência de área 2 - Conhecer e usar língua(s) estrangeira(s) moderna(s) como instru-
mento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais.

H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema.
H6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as 
possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas.
H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social.
H8 - Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da di-
versidade cultural e linguística.

Competência de área 3 - Compreender e usar a linguagem corporal como relevante para a 
própria vida, integradora social e formadora da identidade.

H9 - Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessi-
dades cotidianas de um grupo social.
H10 - Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das 
necessidades cinestésicas.
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H11 - Reconhecer a linguagem corporal como meio de interação social, considerando os 
limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos.

Competência de área 4 - Compreender a arte como saber cultural e estético gerador de 
significação e integrador da organização do mundo e da própria identidade.

H12 - Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da produção dos artistas em 
seus meios culturais.
H13 - Analisar as diversas produções artísticas como meio de explicar diferentes culturas, 
padrões de beleza e preconceitos.
H14 - Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se 
apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos.

Competência de área 5 - Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das lingua-
gens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização, 
estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção.

H15 - Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando 
aspectos do contexto histórico, social e político.
H16 - Relacionar informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção 
do texto literário.
H17 - Reconhecer a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes 
no patrimônio literário nacional.

Competência de área 6 - Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes lin-
guagens como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significa-
dos, expressão, comunicação e informação.

H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organi-
zação e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos.
H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas 
de interlocução.
H20 - Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a preservação da memória 
e da identidade nacional.

Competência de área 7 - Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as diferentes lingua-
gens e suas manifestações específicas.

H21 - Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais e não-verbais utiliza-
dos com a finalidade de criar e mudar comportamentos e hábitos.
H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos.
H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, 
pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.

H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento 
do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras.

Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, 
geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade.

H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam 
as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.
H26 - Relacionar as variedades lingüísticas a situações específicas de uso social.
H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações 
de comunicação.
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Competência de área 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das 
tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvi-
mento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que 
lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que 
se propõem solucionar.

H28 - Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação 
e informação.
H29 - Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e infor-
mação.
H30 - Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das 
sociedades e ao conhecimento que elas produzem.

Matriz de Referência de Matemática e suas Tecnologias

Competência de área 1 - Construir significados para os números naturais, inteiros, racio-
nais e reais.

H1 - Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos núme-
ros e operações - naturais, inteiros, racionais ou reais.
H2 - Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.
H3 - Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos.
H4 - Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre 
afirmações quantitativas.
H5 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos.

Competência de área 2 - Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a re-
presentação da realidade e agir sobre ela.

H6 - Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos no espaço
tridimensional e sua representação no espaço bidimensional.
H7 - Identificar características de figuras planas ou espaciais.
H8 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e 
forma.
H9 - Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos 
propostos como solução de problemas do cotidiano.

Competência de área 3 - Construir noções de grandezas e medidas para a
compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.

H10 - Identificar relações entre grandezas e unidades de medida.
H11 - Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano.
H12 - Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas.
H13 - Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente.
H14 - Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos 
relacionados a grandezas e medidas.

Competência de área 4 - Construir noções de variação de grandezas para a compreensão 
da realidade e a solução de problemas do cotidiano.

H15 - Identificar a relação de dependência entre grandezas.
H16 - Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversa-
mente proporcionais.
H17 - Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a 
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construção de argumentação.
H18 - Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas.

Competência de área 5 - Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeco-
nômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas.

H19 - Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas.
H20 - Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas.
H21 - Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos.
H22 - Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a construção de 
argumentação.
H23 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos.

Competência de área 6 - Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da 
leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação 
e interpretação.

H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências.
H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos.
H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a cons-
trução de argumentos.

Competência de área 7 - Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenô-
menos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação 
de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apre-
sentadas em uma distribuição estatística.

H27 - Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados 
expressos em uma tabela de freqüências de dados agrupados (não em classes) ou em 
gráficos.
H28 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e
probabilidade.
H29 - Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a constru-
ção de argumentação.
H30 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatísti-
ca e probabilidade.

Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas asso-
ciadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção 
e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilató-
rios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.
H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o 
correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.
H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, 
ao longo do tempo ou em diferentes culturas.
H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana 
ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade.

Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às 
ciências naturais em diferentes contextos.
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H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.
H6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de 
aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum.
H7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de ma-
teriais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a 
qualidade de vida.

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conser-
vação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-
tecnológicos.

H8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem 
de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, 
químicos ou físicos neles envolvidos.
H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo energia para a 
vida, ou da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses proces-
sos.
H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e(ou) destino dos 
poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais.
H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando 
estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos.
H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econô-
micas, considerando interesses contraditórios.

Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, em par-
ticular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, as-
pectos culturais e características individuais.

H13 – Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a mani-
festação de características dos seres vivos.
H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manu-
tenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros.
H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológi-
cos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos.
H16 – Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos 
ou na organização taxonômica dos seres vivos.

Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências natu-
rais e aplicá-los em diferentes contextos.

H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e repre-
sentação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo,
gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou 
procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.
H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam 
para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental.

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações pro-
blema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.

H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos 
ou corpos celestes.
H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou
tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo.
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H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em 
suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações bio-
lógicas, sociais, econômicas ou ambientais.
H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes 
específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas.

Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações 
problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.

H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias 
ou transformações químicas.

H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implica-
ções biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção.
H26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no con-
sumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de 
energia envolvidas nesses processos.
H27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos quími-
cos, observando riscos ou benefícios.

Competência de área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações 
problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.

H28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com 
seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasilei-
ros.
H29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implica-
ções para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias primas ou produtos 
industriais.
H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam 
à preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente.

Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias

Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que constituem as identidades

H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de aspec-
tos da cultura.
H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.
H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.
H4 - Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto 
da cultura.
H5 - Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural 
e artístico em diferentes sociedades.

Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços geográficos.

 H6 - Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços
geográficos.
H7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações
H8 - Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos popula-
cionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social.
H9 - Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e
socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.
H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da 
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participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.

Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das
instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos 
e movimentos sociais.

H11 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.
H12 - Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.
H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rup-
turas em processos de disputa pelo poder.
H14 - Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, 
sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, 
políticas e econômicas.
H15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais 
ao longo da história.

Competência de área 4 - Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu im-
pacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.

H16 - Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do tra-
balho e/ou da vida social.
H17 - Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de terri-
torialização da produção.
H18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implica-
ções sócio-espaciais.
H19 - Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias 
formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.
H20 - Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas no-
vas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.

Competência de área 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar 
os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do 
indivíduo na sociedade.
H21 - Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social.
H22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas 
legislações ou nas políticas públicas.
H23 - Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades.
H24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.
H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.

Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas in-
terações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.

H26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as rela-
ções da vida humana com a paisagem.
H27 - Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos e(ou) geográficos.

H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos sócio-ambientais em diferentes 
contextos histórico-geográficos.
H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, 
relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas.
H30 - Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferen-
tes escalas.
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H22 - Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos.
H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, 
pela análise dos procedimentos argumentativos utilizados.

H24 - Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas para o convencimento 
do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, chantagem, entre outras.

Competência de área 8 - Compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, 
geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade.

H25 - Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singularizam 
as variedades linguísticas sociais, regionais e de registro.
H26 - Relacionar as variedades lingüísticas a situações específicas de uso social.
H27 - Reconhecer os usos da norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações 
de comunicação.

Competência de área 9 - Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das 
tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvi-
mento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que 
lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que 
se propõem solucionar.

H28 - Reconhecer a função e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação 
e informação.
H29 - Identificar pela análise de suas linguagens, as tecnologias da comunicação e infor-
mação.
H30 - Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao desenvolvimento das 
sociedades e ao conhecimento que elas produzem.

Matriz de Referência de Matemática e suas Tecnologias

Competência de área 1 - Construir significados para os números naturais, inteiros, racio-
nais e reais.

H1 - Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos núme-
ros e operações - naturais, inteiros, racionais ou reais.
H2 - Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.
H3 - Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos.
H4 - Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre 
afirmações quantitativas.
H5 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos.

Competência de área 2 - Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a re-
presentação da realidade e agir sobre ela.

H6 - Interpretar a localização e a movimentação de pessoas/objetos no espaço
tridimensional e sua representação no espaço bidimensional.

H7 - Identificar características de figuras planas ou espaciais.
H8 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e 
forma.
H9 - Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos 
propostos como solução de problemas do cotidiano.
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Competência de área 3 - Construir noções de grandezas e medidas para a
compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.

H10 - Identificar relações entre grandezas e unidades de medida.
H11 - Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano.
H12 - Resolver situação-problema que envolva medidas de grandezas.
H13 - Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente.
H14 - Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos geométricos 
relacionados a grandezas e medidas.

Competência de área 4 - Construir noções de variação de grandezas para a compreensão 
da realidade e a solução de problemas do cotidiano.

H15 - Identificar a relação de dependência entre grandezas.
H16 - Resolver situação-problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversa-
mente proporcionais.
H17 - Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a 
construção de argumentação.
H18 - Avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas.

Competência de área 5 - Modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeco-
nômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas.

H19 - Identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas.
H20 - Interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas.
H21 - Resolver situação-problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos.
H22 - Utilizar conhecimentos algébricos/geométricos como recurso para a construção de 
argumentação.
H23 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos.

Competência de área 6 - Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da 
leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação 
e interpretação.

H24 - Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências.
H25 - Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos.
H26 - Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a cons-
trução de argumentos.

Competência de área 7 - Compreender o caráter aleatório e não-determinístico dos fenô-
menos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação 
de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apre-
sentadas em uma distribuição estatística.

H27 - Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados 
expressos em uma tabela de freqüências de dados agrupados (não em classes) ou em 
gráficos.
H28 - Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de estatística e
probabilidade.
H29 - Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a constru-
ção de argumentação.
H30 - Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatísti-
ca e probabilidade.
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Matriz de Referência de Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Competência de área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas asso-
ciadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção 
e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

H1 – Reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilató-
rios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos.
H2 – Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, saúde ou outro, com o 
correspondente desenvolvimento científico e tecnológico.
H3 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum, 
ao longo do tempo ou em diferentes culturas.
H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana 
ou medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade.

Competência de área 2 – Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às 
ciências naturais em diferentes contextos.

H5 – Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.
H6 – Relacionar informações para compreender manuais de instalação ou utilização de 
aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso comum.
H7 – Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de ma-
teriais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do trabalhador ou a 
qualidade de vida.

Competência de área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conser-
vação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-
tecnológicos.

H8 – Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem 
de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, 
químicos ou físicos neles envolvidos.
H9 – Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do fluxo energia para a vida, ou 
da ação de agentes ou fenômenos que podem causar alterações nesses processos.

H10 – Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e(ou) destino dos 
poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais.
H11 – Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da biotecnologia, considerando 
estruturas e processos biológicos envolvidos em produtos biotecnológicos.
H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econô-
micas, considerando interesses contraditórios.

Competência de área 4 – Compreender interações entre organismos e ambiente, em par-
ticular aquelas relacionadas à saúde humana, relacionando conhecimentos científicos, as-
pectos culturais e características individuais.

H13 – Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou explicando a mani-
festação de características dos seres vivos.
H14 – Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manu-
tenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros.
H15 – Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou processos biológi-
cos em qualquer nível de organização dos sistemas biológicos.
H16 – Compreender o papel da evolução na produção de padrões, processos biológicos 
ou na organização taxonômica dos seres vivos.
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Competência de área 5 – Entender métodos e procedimentos próprios das ciências natu-
rais e aplicá-los em diferentes contextos.

H17 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e repre-
sentação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo,
gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica.
H18 – Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou 
procedimentos tecnológicos às finalidades a que se destinam.
H19 – Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam 
para diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental.

Competência de área 6 – Apropriar-se de conhecimentos da física para, em situações pro-
blema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.

H20 – Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos 
ou corpos celestes.
H21 – Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos naturais ou
tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e(ou) do eletromagnetismo.
H22 – Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em 
suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações bio-
lógicas, sociais, econômicas ou ambientais.
H23 – Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes 
específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas.

Competência de área 7 – Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações 
problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.

H24 – Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias 
ou transformações químicas.

H25 – Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, rendimentos ou implica-
ções biológicas, sociais, econômicas ou ambientais de sua obtenção ou produção.
H26 – Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na produção ou no con-
sumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de 
energia envolvidas nesses processos.
H27 – Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando conhecimentos quími-
cos, observando riscos ou benefícios.

Competência de área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações 
problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicotecnológicas.

H28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com 
seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros.
H29 – Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, analisando implica-
ções para o ambiente, a saúde, a produção de alimentos, matérias primas ou produtos 
industriais.
H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam 
à preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou do ambiente.

Matriz de Referência de Ciências Humanas e suas Tecnologias

Competência de área 1 - Compreender os elementos culturais que constituem as identidades

H1 - Interpretar historicamente e/ou geograficamente fontes documentais acerca de aspec-
tos da cultura.
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H2 - Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas.
H3 - Associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos.
H4 - Comparar pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinado aspecto 
da cultura.
H5 - Identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural 
e artístico em diferentes sociedades.

Competência de área 2 - Compreender as transformações dos espaços geográficos.

 H6 - Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços
geográficos.

H7 - Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações
H8 - Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos popula-
cionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social.
H9 - Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e
socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.
H10 - Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da 
participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica.

Competência de área 3 - Compreender a produção e o papel histórico das
instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos 
e movimentos sociais.

H11 - Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço.
H12 - Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades.
H13 - Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rup-
turas em processos de disputa pelo poder.
H14 - Comparar diferentes pontos de vista, presentes em textos analíticos e interpretativos, 
sobre situação ou fatos de natureza histórico-geográfica acerca das instituições sociais, 
políticas e econômicas.
H15 - Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais 
ao longo da história.

Competência de área 4 - Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu im-
pacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.

H16 - Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do tra-
balho e/ou da vida social.
H17 - Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de terri-
torialização da produção.
H18 - Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implica-
ções sócio-espaciais.
H19 - Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias 
formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano.
H20 - Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas no-
vas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho.

Competência de área 5 - Utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar 
os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do 
indivíduo na sociedade.
H21 - Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social.
H22 - Analisar as lutas sociais e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas 
legislações ou nas políticas públicas.
H23 - Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades.
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H24 - Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades.
H25 – Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social.

Competência de área 6 - Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas in-
terações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos.

H26 - Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e as rela-
ções da vida humana com a paisagem.
H27 - Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em 
consideração aspectos históricos e(ou) geográficos.

H28 - Relacionar o uso das tecnologias com os impactos sócio-ambientais em diferentes 
contextos histórico-geográficos.
H29 - Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, 
relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas.
H30 - Avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferen-
tes escalas.
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