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LÍNGUA INGLESA

“Trazer a diversidade de textos presentes

na sociedade para o estudo da escola não é escolarizá-los,
reduzindo-os a meros conteúdos a ensinar, mas é insistir no
caráter social da linguagem, considerando que cada
palavra é definida como produto de trocas sociais”.
(Bakhtin. Estética da criação verbal. SP: Martins Fontes, 1992)

Áreas do Conhecimento

A LÍNGUA ESTRANGEIRA
NO CURRÍCULO
A língua inglesa faz parte do eixo das
diferentes linguagens da proposta curricular da Rede
Municipal de Diadema. A disciplina de Língua lnglesa
é trabalhada com os estudantes de Educação de
Jovens e Adultos da Suplência II (de 5ª a 8ª séries).
Para inserir uma disciplina em um currículo
há de se considerar a função que a mesma
desempenha na sociedade.
A aprendizagem de uma Língua Estrangeira
(LE) possibilita ao estudante ampliar a visão que tem
de si como ser humano e como cidadão, de forma a
ajudar a desenvolver sua capacidade de se engajar e
de engajar outros no discurso de modo a poder agir
na sociedade.
Isso poderá ser feito por meio de processos
de ensino e de aprendizagem que envolvam o
estudante na construção de significado pelo
desenvolvimento de habilidades comunicativas.
Ao entender o outro e os fatores sociais que
caracterizam sua vida, o estudante aprende mais
sobre si mesmo e sobre o mundo plural, marcado
por valores culturais diferentes e maneiras diversas
de organização social, política e econômica.
No processo atual de globalização, é
inegável que o domínio do idioma inglês tornase imprescindível. No caso do Brasil, onde o
português é a língua falada e o país não faz
fronteiras com países de língua inglesa, inicia-se um
debate na lingüística aplicada sobre a pertinência
do domínio das habilidades – falar, compreender o
idioma falado, ler e escrever – no nível fundamental.
Alguns teóricos defendem que, pela inexistência
das condições ideais de ensino – tais como falta
de professor com formação lingüística, número
reduzido de horas-aula, poucos recursos didáticos
e falta de infra-estrutura –, o professor opte por dar
ênfase à leitura.
“Ao ensinar uma língua estrangeira ao
estudante de escola pública, o professor deve
considerar fatores que são relevantes para uma
aprendizagem significativa, o que pressupõe
trabalhar com a língua estrangeira que se vê, que se
ouve, que se lê, que se escreve, que está presente
no dia-a-dia das pessoas, o que é muito diferente
de trabalhar com a língua que está fechada dentro
dos livros. Além disso, o professor também deve
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considerar os fatores culturais da língua estrangeira
estudada, transformando o ensino da língua inglesa
em um ensino vivo, dinâmico, prático e prazeroso.”
– Currículo da EJA Diadema/2000.

HISTÓRICO
Historicamente é preciso considerar o papel
que a língua estrangeira representa no momento
social, de modo que a aprendizagem seja relevante.
Desde os tempos da colonização, conhecer
uma língua estrangeira foi fator decisivo para a
existência e sobrevivência, principalmente no que se
refere aos índios e negros capturados, dominados,
escravizados e aculturados.
O marco inicial na história do ensino de
línguas estrangeiras no Brasil situa-se no século
XVII. Foi o Decreto de 22 de junho de 1809, assinado
pelo Príncipe Regente de Portugal D. João VI, recém
chegado ao Brasil, que mandava criar uma cadeira
de língua francesa e outra de inglesa. Já a carta
régia de janeiro de 1811, criava o lugar de intérprete
de línguas na Secretaria do Governo da Bahia.
O francês dominou o cenário internacional
por muitos anos, seja pela influência política e
econômica, mas também pela influência intelectual,
filosófica e artística.
Ao longo do século passado, o inglês firmouse enquanto língua universal em função do poder
e da influência da economia norte-americana,
principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial.
A década de 1930 representou um impulso no
ensino de inglês no Brasil devido às tensões políticas
no mundo que vieram a culminar na Segunda Guerra
Mundial. A difusão da língua inglesa no Brasil passou
a ser vista como uma necessidade estratégica para
contrabalançar o prestígio internacional da Alemanha
que encontrava no Brasil particularmente devido à
imigração ocorrida no século anterior.
Assim, em 1935 surgiu o primeiro acordo
de cooperação entre a “Escola Paulista de Letras
Inglesas” e o Consulado Britânico, dando origem à
“Sociedade Brasileira de Cultura Inglesa”, precursora
da atual Cultura Inglesa. Em 1938 surgiu, também
em São Paulo, o primeiro instituto binacional
com o apoio do consulado norte-americano: o
“Instituto Universitário Brasil-Estados Unidos” que
mais tarde foi renomeado “União Cultural Brasil-

Estados Unidos”. Foi só a partir da década de 1960
que iniciou a proliferação dos cursos comerciais
operando em redes de franquia.

respeito da estruturação gramatical da língua e de
seu vocabulário, com a finalidade de se estudar sua
literatura e traduzir.

Nas escolas públicas, perdurou por longo
tempo o ensino do francês. O ensino de inglês no
Brasil, na rede de escolas de ensino fundamental
médio, de forma geral, pautou-se no método de
tradução e gramática do início do século, enquanto
que os cursinhos particulares, na sua maioria,
pautaram-se no método áudio-lingüístico dos anos
60. Isto porque a abordagem natural-comunicativa,
hoje predominantemente aceita, depende
fundamentalmente do elemento humano qualificado
e esbarra na dificuldade de se obtê-lo no Brasil,
evidenciando uma flagrante deficiência de nossos
cursos superiores na área de línguas.

• Audiolingualism: O primeiro grande

As mudanças político-econômicas e culturais
ocorridas por causa da crise do sistema capitalista,
iniciada na década de 1970, intensificaram-se no
Brasil nos anos 90. Entre elas, podemos citar a
demanda de uma nova reestruturação produtiva,
que afetou tanto o mundo do trabalho quanto as
políticas sociais. Essas mudanças ocorridas em
nível mundial, nos países desenvolvidos, não se
refletem no processo político-econômico e cultural
do Brasil de forma homogênea e simultânea. Harvey
(2000), ao tratar da reestruturação produtiva, diz que,
apesar de estar em andamento um novo padrão de
acumulação de produção nos países desenvolvidos,
em muitos lugares ele ainda não se verifica
plenamente, havendo uma combinação dos modelos
de acumulação taylorista-fordista e flexível.

movimento em oposição ao método tradicional de
gramática e tradução ocorreu por volta dos anos
50, quando o behaviorismo (Skinner) na área da
psicologia e o estruturalismo (Saussure) na área
da lingüística estavam na moda. Os lingüistas de
então passaram a valorizar mais a língua falada.
Sustentavam que o aprendizado de línguas estaria
relacionado a reflexos condicionados, e que a
mecânica de imitar, repetir, memorizar e exercitar
palavras e frases seria instrumental para se alcançar
habilidade comunicativa.
Esta visão acabou dando origem aos
métodos áudio-orais e audiovisuais, baseados em
automatismo e atrelados a planos didáticos rígidos
na forma de receitas prontas tipo Livro 1, Livro 2,
etc. Tais métodos não dependem de instrutores
realmente proficientes na língua estrangeira, sendo
fáceis de serem montados e baratos de serem
mantidos, sendo por esta razão até hoje bastante
populares em cursinhos de inglês no Brasil.
A partir dos anos 70 o audiolingüismo começa
a cair em descrédito. Com o declínio da metodologia
audio-lingüística, alguns cursos no Brasil retornaram
parcialmente ao método de tradução e gramática,
acrescentando livros de exercícios escritos a seus
programas e prescrevendo tema de casa para os
estudantes.

Quanto à metodologia usada no Brasil, podem
ser resumidas em três movimentos importantes:

• Natural or Communicative Approaches:
A partir dos anos 70 e 80, surgem novas teorias nas
áreas da lingüística e da psicologia educacional.
Piaget e Vygotsky, pais da psicologia cognitiva
contemporânea, já haviam proposto que o
conhecimento é construído em ambientes naturais
de interação social, estruturados culturalmente.
Cada estudante constrói seu próprio aprendizado
num processo de dentro para fora baseado em
experiências de fundo psicológico.

• Grammar-Translation: Desde o século
XVIII até meados deste século (e até hoje na maioria
das escolas de ensino básico) a metodologia
predominante foi sempre grammar-translation. Esta
abordagem, calcada na idéia de que o aspecto
fundamental da língua é sua escrita, e de que esta
é determinada por regras gramaticais, teve sempre
como objetivo principal acumular conhecimento a

Noam Chomsky revoluciona a lingüística nos
anos 60 afirmando que língua é uma habilidade
criativa e não memorizada, e que não são as regras
da gramática que determinam o que é certo e errado,
mas sim o desempenho de um falante nativo que
serve como modelo e determina o que é usual ou
não-usual. Mais recentemente as idéias de Chomsky
passaram a inspirar a metodologia de ensino de

A partir da LDB 9394/96 § 5º do artigo
26 é obrigatória a inclusão de pelo menos uma língua
estrangeira moderna no currículo do
Ensino Fundamental II, devendo os sistemas
de ensino defini-la.

METODOLOGIA
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línguas na direção de uma abordagem humanística
baseada em comunicação e intermediação de um
orientador carismático, e com participação ativa do
estudante construindo sua habilidade.
Em 1985 o norte-americano Stephen Krashen
traz ao ensino de línguas as teorias de Chomsky,
Piaget e Vygotsky, e estabelece uma clara distinção
entre estudo formal e assimilação natural de
idiomas, entre acumular conhecimento e desenvolver
habilidade, redefinindo a partir daí os rumos do
ensino de línguas. Em seu livro (Principles and
Practice in Second Language Acquisition) Krashen
define os conceitos de language learning e language
acquisition e conclui que o ensino de línguas eficaz
não é aquele que depende de receitas didáticas em
pacote, de prática oral repetitiva, ou que busca apoio
de equipamentos e tecnologia, mas sim aquele que
explora a habilidade do instrutor em criar situações
de comunicação autêntica, naturalmente voltadas
aos interesses e necessidades de cada grupo e cada
estudante, não necessariamente dentro de uma sala
de aula, que enfatiza o intercâmbio entre pessoas
de diferentes culturas, e que dissocia as atividades
de ensino e aprendizado do plano técnico-didático,
colocando-as num plano pessoal-psicológico.
Desta forma, a concepção metodológica
do ensino da língua inglesa para os estudantes da
Educação de Jovens e Adultos em Diadema parte
do princípio que deva haver um estabelecimento
do diagnóstico do perfil dos estudantes e de suas
necessidades sobre a língua, assim como dos
conhecimentos socioculturais em que a escola está
inserida, para que sejam elaborados os projetos
pedagógicos que contribuam para a ampliação da
realidade dos estudantes.

CONCEPÇÃO DA ÁREA
A língua é essencial à natureza dos seres
humanos. É um produto social, uma ferramenta
que usamos para nos comunicar. A escolha de uma
determinada língua ou padrão lingüístico varia de
acordo com funções sociais e intenções pessoais.
A linguagem é o meio pelo qual, relações
sociais são expressas, pode ter papel de promotor
dessas relações ou marcar as diferenças entre
elas, nesse processo prestigia ou desvaloriza,
sendo símbolo de coesão ou de divisão.
Considerando o conceito de educação libertadora
de Paulo Freire, podemos entender que o ensino
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e a aprendizagem de uma língua estrangeira
visando ao desenvolvimento pessoal e coletivo
implicará uma força libertadora no âmbito
cultural, social e profissional. Aprender outra
língua aguça a percepção e favorece o acesso ao
mundo globalizado e tecnológico e, conforme a
metodologia, favorece o desenvolvimento de uma
consciência crítica sobre a linguagem, o que ela
reproduz, expressa e transforma.
Ao estudar uma língua nos defrontamos
constantemente com a questão do que é ser
competente no ato de se comunicar. A competência
em comunicação é definida como a habilidade
de usar a língua em situações concretas com
propósitos comunicativos. Assim produz atos de
fala, participa de eventos comunicativos e avalia a
sua produção lingüística através da resposta que
recebe dos outros.
A idéia de comunicação pressupõe
envolvimento pessoal, onde as pessoas interagem
numa relação psicossocial. Ensinar, então, uma
língua não é simplesmente adquirir e adestrar
automatismos estanques, mas sim, uma experiência
de comunicação que educa para a vida em
sociedade. Ensinar LE de maneira direta e ativa não é
transmissão de automatismos ou treinos gramaticais,
deve partir de situações como prática de vida.
O uso da linguagem é essencialmente
determinado pela sua natureza sociointeracional,
pois quem a usa considera aquele a quem se dirige
ou quem produziu um enunciado. Todo significado
é dialógico, isto é, é construído pelos participantes
do discurso, e todo encontro interacional é marcado
pelo mundo social que o envolve: a instituição, a
cultura, a história.
Para que o processo de construção de
significados de natureza sociointeracional seja
possível, as pessoas utilizam os conhecimentos
de mundo – conhecimento convencional que
se tem a partir de suas experiências pessoais,
familiares e sociais, sistêmico – os vários níveis
de organização lingüística e textual – engloba a
organização em textos orais e escritos usados na
negociação do significado.
Na disciplina de língua inglesa, é possível
verificar as mudanças ocorridas na concepção
de aprendizado de LE. Essas mudanças vêm na
sugestão de uma nova metodologia, no papel do

professor, na concepção de conhecimento, na
capacidade e habilidade, no papel do estudante, na
orientação para o trabalho e nos conteúdos.
Não devemos confundir formação ampla, que
prepara também para o trabalho, com formação
para o desempenho das atividades produtivas. É
possível dizer que precisamos pensar a educação
no contexto global, levando em consideração
a concepção de trabalho, de autonomia e de
cidadania de uma forma que conduza o cidadão à
universalidade e à liberdade plena, buscando ver a
educação como uma prática social que compreenda
o trabalho não como “uma forma particular mas
como a essência ontológica da vida humana na
qual derivam todas as outras formas de atividade”
(Resende, 1992, p. 57).

ESTRUTURA DA ÁREA
As práticas de leitura, de produção de texto e
de análise lingüística precisam ser significativas para
os estudantes. Para que isso aconteça, o professor
pode selecionar assuntos que mais motivem os
estudantes para serem lidos, discutidos, escritos
e reescritos. Parte-se do princípio de que ninguém
fala, nem escreve bem o que não gosta ou não sabe.
É de fundamental importância à caracterização
dos estudantes e as observações do professor
em relação aos gostos, aos sonhos, as idéias e as
aspirações para selecionar temas relacionados às
demais áreas do conhecimento. Temas que serão
objetos de estudo, debate, escrita, reescrita e leitura.
Dessa forma a especificidade da área de línguas é
trabalhada a partir das práticas de produção escrita
e oral, de leitura e de análise lingüística, envolvendo
assuntos referentes ao contexto sócio-cultural.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
• Selecionar atividades que envolvam o falar, o ouvir,
o escrever, o ler;
• Ter na escola dicionários bilíngües, gravado;
• Estimular a fala através de diálogos;
• Trabalhar com letras de músicas;
• Trabalhar com pesquisas extraclasse (Exemplo:
Quais são os lugares no mundo onde se fala uma
determinada língua? Procure nomes de outras
línguas que estão presentes em comidas, produtor
de higiene, músicas, filmes, no seu trabalho, etc.);
• Refletir e desmistificar a LE como forma de poder e
de exclusão;

• Trabalhar com o sentido geral do texto (estratégias
de inferência);
• S elecionar conteúdos com os quais os
estudantes tenham familiaridade, para que a
aprendizagem seja significativa;
• Elaborar um glossário com os estudantes com os
vocábulos presentes no dia-a-dia e/ou vistos em
outras disciplinas;
• Trabalhar com atividades em grupo;
• Trabalhar com a estrutura do texto
(organização textual);
• Trabalhar com os diferentes tipos de textos: jornais,
revistas, instruções de jogos, funcionamento de
aparelhos, etc;
• Trabalhar com a pronúncia de palavras, explicando
que a relação entre ortografia e pronúncia não é a
mesma nas diferentes línguas;
• Prever, no projeto escolar, a contribuição que a
língua estrangeira pode dar;
• Trazer para a sala de aula discussões que
envolvam os temas do cotidiano.

PRÁTICA:
Realização: Segundo semestre de 2007.
Local: IGPECOGRAPH – Indústria Metalúrgica
Ltda - Diadema – SP
Em 2005 a empresa entrou em contato com
o Sindicato dos Metalúrgicos de Diadema e com
as Secretarias de Desenvolvimento Econômico
e de Educação, porque precisava ampliar o nível
de escolaridade dos seus operários. A Prefeitura,
através das duas secretarias, não mediu esforços
para implantar o curso de Educação de Jovens e
Adultos de 1ª a 8ª série na empresa.
Este relato compreende um projeto
desenvolvido na empresa IGPECOGRAPH, durante o
segundo semestre do ano de 2007. Grandes eram os
desafios e também e o envolvimento dos estudantes
em relação ao início das aulas.
O trabalho teve início com a caracterização
dos estudantes, e diagnóstico de seus
conhecimentos e expectativas em relação à língua
inglesa; de como ela poderia, de alguma forma, ser
um fator positivo em sua vida.
Durante o processo de caracterização,
identificou-se que os estudantes da IGPE eram de
sexo masculino, adultos, casados, pais, operários
da linha de produção em indústria metalúrgica,
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sindicalizados, residentes em Diadema, São
Bernardo do Campo e São Paulo, motivados a
estudar em vista de uma melhor qualificação
profissional e de poder acompanhar mais
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“Cada homem é filho de seu tempo e a sua expressão é a
expressão desse tempo. Os seus cinco sentidos estão
abertos à percepção de tudo o que acontece no mundo
exterior e que penetra no seu mundo interior. Em uns estas
impressões logo desvanecem; em outros, elas começam a
agitar-se, e tomar formas e buscar uma saída. A expressão
revestida de forma é a criação. A criação tem um valor
para o seu tempo, mas pode também ter um valor eterno”.

Lasar Segall

Áreas do Conhecimento

HISTÓRIA DO ENSINO
DA ARTE NO BRASIL
O ensino da Arte no Brasil passou por
profundas transformações no século XX.
Houve diversos movimentos importantes para a
consolidação do ensino da arte: a criação da Escola
de Belas Artes, no Rio de Janeiro; a influência da
arte européia; a Semana de 22; o surgimento das
Bienais (1951); as experiências interativas com
museus, centros culturais, escolas de arte, etc.
Na Escola Tradicional, entre as décadas de 30
e 70, as aulas eram aplicadas basicamente visando
atividades manuais, muitas vezes com atividades
diferenciadas para meninos e meninas.
Entre as décadas de 50 e 60, surge o
movimento da Escola Nova, já difundido nos
Estados Unidos e Europa, estimulando os processos
individuais, a criatividade e a espontaneidade,
influenciando a educação brasileira a realizar
práticas de livre expressão: os conteúdos eram
trabalhados de forma espontânea, acrescentando
pouco ao que os estudantes traziam.
Em 1971, com a Lei de Diretrizes e Bases
n° 5692/71, a Educação Artística passa a ser uma
atividade educativa, devendo abordar a linguagem
da música, teatro, dança e artes plásticas. Até
os anos 80 o desenho geométrico era alternado
com o desenho livre. Ora era ensinada uma
técnica a todos, resultando em trabalhos iguais
ou se entregava uma folha em branco para que
os estudantes, sem nenhuma interferência,
exercitassem seu fazer criador.
A nova Lei de Diretrizes e Bases n° 9394/96
traz um grande ganho para o ensino da Arte, uma
vez que passa a tratar a disciplina Arte como
um componente curricular, sendo definido nos
Parâmetros Curriculares Nacionais com as seguintes
linguagens: artes visuais, teatro, dança e música.
Atualmente, na Rede de Ensino Municipal de
Diadema, o ensino da Arte reflete-se na Proposta
Triangular, trazida para o Brasil por Ana Mae
Barbosa, que propõe ao educador trabalhar com
o tripé: fazer arte, conhecer arte e apreciar arte.
Destaca-se que a proposta triangular norteia o
ensino das diferentes linguagens da arte, não apenas
artes plásticas.
O ensino da arte em Diadema tem passado
por diversas etapas de compreensão. Bibliografias,
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experiências, documentação, exposições e
apresentações têm sido produzidas ao longo dos
anos. Questões são levantadas e postulados são
revistos e reformulados. Encontros, Seminários e
Simpósios são promovidos, tendo como princípio
que o entendimento da arte no espaço educativo
passa pelo conhecimento da sua história: origens,
propostas, inserção nas leis de diretrizes e bases
e suas relações com a história do país. Buscase conhecer pensadores, teorias, abordagens,
propostas. Identificar seus principais temas: fazer
espontâneo, aprendizado de técnicas, história da arte,
arte tradicional, popular, folclore, arte contemporânea,
integração. Além disso, articulá-la com outras
disciplinas e com a pedagogia: métodos, etapas,
esquemas. Ou com a sociologia: cultura, sociedade,
épocas. Ou ainda com a história da arte: estilos,
correntes, concepções, vertentes; e também com a
antropologia: cultura, valores e sentidos culturais.
Como é um universo amplo, uma vez que
diz respeito ao que é humano e envolve o fazer e
o pensar, o ensino da arte não poderia deixar de
interagir com outras áreas do conhecimento. Dessa
forma, o trabalho de produção e ensino da arte a
ser desenvolvido pela escola deverá configurar-se
numa concepção em que arte e educação sejam
práticas que se relacionam com outras, pretendendo
a criação de novas práticas na arte e na vida.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ÁREA
A arte é uma das manifestações mais antigas do ser
humano; acompanha o homem ininterruptamente
através de sua existência, servindo como elemento
de comunicação, afirmação sócio-cultural e
religiosa. As civilizações, ao longo dos tempos,
manifestaram através da arte seus instintos naturais,
seus pensamentos, suas emoções e a essência
daquilo que representavam do mundo, a partir de
suas observações e daquilo que era vivenciado,
transmitindo de geração a geração, sua essência.
Arte é um fazer, um trabalhar, um
empenhar-se continuamente para a produção de
representações do mundo externo e interno, com
uma gama muito variada de elementos, como a
pedra, o papel, a voz, o corpo, as cores, etc. O
transformar intencional desses elementos surge
como resultado da necessidade de expressão
e comunicação, dos sentimentos e da energia
canalizada internamente em tornar concreta,

palpável, visível, algo que mobilizou o universo
simbólico, corporal e intelectual.
Através do exercício da arte, o ser humano
experimenta possibilidades de transformar a
vida: observando, interiorizando, analisando,
integrando e transformando. A Arte é representação.
É conhecimento do mundo, expressão dos
sentimentos, da energia interna, da efusão que se
expressa, que se manifesta, que simboliza. A Arte
é um movimento na dialética da relação homem/
mundo. É um processo expressivo gerado pelo
sentimento resultante de uma síntese emocional, que
surgem de estados tensionais, provocados por força
de ordem interna e externa: são relações entre o
sujeito e as coisas, o real e o imaginário, o possível e
o desejável, enfim, a vida.
A Arte é um produto da criatividade humana
que promove no espectador um sentimento de
amor, de alegria, de decepção, aguçamento
crítico-social e ético, medo e por que não dizer um
sentimento voltado ao espiritual e transcendental.
Quem observa uma obra de arte não consegue ser
indiferente, mesmo não tendo conhecimento sobre o
que está vendo.
Acreditamos, hoje, que a Arte é importante no
processo de Educação, mas Platão já defendia esta
idéia. READ (1977), em sua obra, comenta que seu
trabalho não é original e sim uma reformulação das
idéias defendidas por Platão.
READ (1977, p. 37) acredita que “o
objetivo geral da Educação é o de encorajar o
desenvolvimento daquilo que é individual em cada
ser humano, harmonizando a individualidade com o
grupo social do qual pertence”.
A Educação através da Arte é um movimento
educativo e cultural que busca a constituição de
um ser humano completo, total. É um caminho
de conhecimento e conscientização da própria
existência do indivíduo que, quando coloca em
ação suas potencialidades, não apenas se realiza,
mas torna-se participante de um processo de
humanização do meio em que vive.
A Educação através da Arte propicia o
desenvolvimento do pensamento criativo e da
percepção estética, que se caracterizam como
um modo próprio de ordenar e dar sentido a
experiência humana. A possibilidade da relação arte/
aprendizagem/integração contribui para uma visão
mais crítica do mundo, estando intimamente ligada

à formação integral de um indivíduo mais atuante,
humano e sabendo respeitar a diversidade.

REFLEXÕES SOBRE A ARTE NO
CONTEXTO EDUCACIONAL
PORCHER (1982, p. 25) coloca que
“a Educação Artística propõe-se a criar nos
indivíduos não tanto aptidões artísticas específicas,
mas, sobretudo um desenvolvimento global
da personalidade, através de formas, as mais
diversificadas e complementares possíveis de
atividades expressivas, criativas e sensibilizadoras”.
E também que ela “propõe-se a criar nos indivíduos
não tanto um amor problemático e isolado por belasartes e belas obras, mas sobretudo uma consciência
exigente e ativa em relação ao meio ambiente, quer
dizer, em relação ao panorama e a qualidade da vida
cotidiana desses indivíduos” (1982, p. 25).
A manifestação artística tem em comum com
o conhecimento científico, técnico ou filosófico um
caráter de criação e inovação. Criar, com o sentido
de propiciar a inovação, estruturando e organizando
o mundo, respondendo aos desafios que dele
emanam num constante processo de transformação
do homem e da realidade circundante. Regido por
sua necessidade básica de ordenação, o espírito
humano cria, continuamente, sua consciência de
existência por meio de manifestações diversas. Esta
necessidade de organização, busca a compreensão
do seu lugar e seu papel no universo, re-significando
a cada novo instante a própria vida.
Por isso, tem muito pouca importância o
produto final obtido; não se objetiva a produção de
belas obras de arte. Antes a atenção deve recair
sobre o processo de elaboração, pesquisa e criação.
O processo pelo qual o indivíduo deve elaborar
seus próprios sentidos em relação ao mundo
circundante. Os objetivos da Arte-Educação devem
levar em consideração o desenvolvimento de uma
consciência estética, da sensibilidade, da liberdade
de expressão e no respeito às diferenças.
A Arte-Educação é uma atividade
profundamente estética e criadora em si própria.
Ela tem o sentido do jogo, do brinquedo, em que
nos envolvemos prazerosamente em busca de uma
harmonia. Na Educação, joga-se com a construção
do sentido – sentido este que deve fundamentar
nossa compreensão do mundo e da vida. Dessa
forma, o exercício da arte é, sobretudo, um
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movimento que favorece a relação de pessoa a
pessoa, num processo de troca de experiências
contínuo, estimulando relações mais envolventes
e significativas.
Apenas um ensino criador, que favoreça
a integração entre a aprendizagem racional e a
estética, poderá contribuir para o exercício conjunto
complementar a razão e do sonho, no qual conhecer
é também se maravilhar, divertir-se, brincar com o
desconhecido, arriscar hipóteses ousadas, trabalhar
duro e alegrar-se por novas descobertas.
Outra importante função que o ensino da Arte
tem a cumprir, diz respeito à dimensão social das
manifestações artísticas. A Arte revela o modo de
perceber, sentir e articular significados e valores
que governam os diferentes tipos de relação entre
os indivíduos na sociedade. Seu exercício solicita
todos os sentidos como porta de entrada para
uma compreensão mais significativa das questões
sociais, também se fazendo presente no universo
profissional e pessoal dos cidadãos.
A Arte-Educação é uma atividade integradora
da personalidade. Exercitando a Arte, o indivíduo
utiliza suas capacidades corporais, seus conceitos,
suas emoções e percepções, tudo isso em
atividades que não o divide em compartimentos,
mas, ao contrário, integra os vários aspectos da
personalidade, o mundo interno e o externo e a
interação dos dois.

A INFORMAÇÃO ARTÍSTICA QUE
O ESTUDANTE TRAZ
Ao encontrar-se com o conhecimento formal
de um curso de Arte, o estudante traz todo o
conhecimento adquirido ao longo de seus anos
através de experiências e informações que recebe na
rua, em casa e na escola.
Em todos os ambientes externos encontramse estímulos para a aprendizagem. Letreiros,
cartazes, rótulos, cores e formas, a linguagem visual
da cidade, a história contada na sua arquitetura e a
valorização do patrimônio e da cultura. Todos esses
elementos interagem através da leitura habilitam e
ampliam o seu conhecimento do mundo. Portanto,
a leitura é subjetiva, está somente no sujeito e como
tal pressupõe uma ação educativa responsável
às necessidades e ao sentido fundamental do
viver harmônico. Em sua casa, mesmo quando os
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estímulos são poucos e a família intitula-se como
a única responsável pelo conhecimento e uso de
suas habilidades comunicativas, há uma série de
informações literais ou implícitas, tais como a forma
de ocupação do espaço dos móveis; como as
pessoas se dispõem nos cômodos; a vestimenta;
os utensílios domésticos e outros tantos materiais;
a televisão e o rádio que ligados fazem a interação
com o mundo externo.
Nas séries iniciais das escolas, há o
contato com o material plástico: cola, papéis,
tintas, pincéis, massa de modelar, areia, tocos
de madeira, brilhos, sucatas e outros. No
entanto, muitas vezes não há uma ordenação ou
assentamento da experiência adquirida em função
do desenvolvimento da linguagem como forma de
expressão permanente e viva.
É de vital importância que esta bagagem
que o estudante traz do meio externo, sirva como
elemento norteador de trabalhos e projetos,
buscando sempre aprimorar e/ou acrescentar novos
conceitos aos já existentes.
Para FERRAZ E FUSARI (1993), “... a
experimentação, a criação, a atividade lúdica
e imaginativa que sempre estão presentes nas
brincadeiras, no brinquedo e no jogo, são também
os elementos básicos das aulas de Arte...”.

PROPOSTA TRIANGULAR
BARBOSA (1993, p.4) define a Proposta
Triangular como “uma proposta para conhecer
a linguagem das artes plásticas, para ver, para
conhecer por meio da imagem”. A Proposta
Triangular tem como uma das bases mais influentes
o DBAE (Discipline-Based Art Education), ou
Educação Artística como Disciplina. Os princípios
teóricos do DBAE, foram desenvolvidos por Manuel
Barkan e Elliot Eisner, na década de 60, nos E.U.A e
Inglaterra respectivamente.
Metodologia ou Proposta Triangular? O que a
princípio era para ser uma proposta, foi interpretada
e disseminada como uma Metodologia, por arteeducadores de todo Brasil. Contribuiu para este
equívoco a própria Ana Mae Barbosa, que anos
mais tarde assume que falhou ao permitir que os
arte-educadores tenham apelidado assim o que
seria uma proposta “culpo-me por ter aceitado o
apelido. Hoje recuso a idéia de metodologia por ser

particularizadora, prescritiva e pedagogizante, mas
subscrevo a designação triangular” (1995, p. 238).
FAZER ARTE (fazer artístico) desenvolve a
criação de imagens expressivas. O estudante é
colocado em contato com o processo de criação,
de uma imagem, de uma obra, podendo assim
aprender sobre os diferentes aspectos que
envolvem este processo, como seleção de materiais
a serem utilizados, escolha do tema, da técnica
entre outros. Ele poderá traduzir plasticamente o
que não comporta apenas em palavras ou gestos,
ao colocar suas vivências, suas interpretações no
trabalho produzido.
Portanto é necessário:
• Organização e cuidado com os materiais no
espaço da sala de aula;
• Criação de desenhos, pinturas, esculturas,
colagens, outros;
• Estímulo ao uso de diferentes materiais
pelos estudantes, fazendo com que sejam
percebidos e explorados em todas suas
possibilidades, manipulando-os de forma
adequada e transformando-os;
• Respeito e cuidado com os objetos produzidos
individualmente e em grupo;
• Valorização das próprias produções, das
produções dos outros estudantes e da produção
artística em geral.
CONHECER ARTE (história da arte)
possibilita o entendimento de que arte se dá num
contexto, tempo e espaço onde se situam as
obras de arte. Deve ser um processo contínuo que
focaliza, em dado momento histórico o registro do
sentimento estético e da visão do artista diante dos
acontecimentos que o envolvem ou envolveram. O
estudante, conhecendo a história da arte, poderá
estabelecer relações mais profundas com a
produção, possibilitando intervir e reinventar a sua
obra. O estudante deverá relacionar-se com a arte de
diversas épocas e estilos, conhecendo os diferentes
elementos que entraram na sua composição,
construindo um conhecimento teórico-prático sobre
o assunto.
Portanto é necessário:
• C ompreensão e identificação da arte como
fator histórico contextualizado nas diversas
culturas, ampliando seus conhecimentos sobre
elas e respeitando-as;

• Pesquisa e organização das informações sobre
a arte em contatos com artistas, documentos,
acervos no espaço da escola, espaços culturais
públicos e outros;
• Conhecimento e aprofundamento na diversidade
das manifestações artísticas, tendo como
referência a idéia de que a História da Arte traz
consigo questões políticas, éticas, culturais,
religiosas, sendo de extrema importância uma
discussão mais aprofundada.
APRECIAR ARTE (análise da obra de arte)
desenvolve a habilidade de ver e descobrir as
qualidades da obra de arte e do mundo visual que
cerca o apreciador. A partir da apreciação educase o senso estético e o estudante pode julgar com
objetividade a qualidade das imagens. O estudante
deverá estabelecer uma leitura não apenas formal
restrita da imagem em si, mas também deverá ser
capaz de julgar e interpretar esta imagem, onde
entraria, portanto a Crítica e a Estética. Apreciar
o todo, o contexto, estabelecer uma experiência
estética que transcende o objeto, a obra, a
imagem lida. E a cada nova leitura surgirão novas e
diversificadas interpretações, pois não existe uma
leitura única e correta sobre uma imagem, e sim
múltiplas leituras possíveis.
Portanto é necessário:
• Observação e identificação de imagens diversas;
• L
 eitura das obras de arte a partir da observação,
narração, descrição, interpretação, tema,
contexto histórico/cultural e leitura de elementos
constituintes: forma, cor, textura, técnica, etc;
• Compreensão e identificação dos aspectos da
função e do trabalho realizado pelo artista;
• Apreciação de suas próprias produções e das
produções dos outros estudantes, respeitando a
diversidade e o processo desenvolvido.
Nas atividades artísticas em sala de aula devemse interligar as vertentes do triângulo, equilibrando-se
nos processos cognitivos, razão e emoção.
Vale sempre lembrar que não há
necessidade de seguir a ordem colocada pela
Proposta Triangular. Dependendo do projeto
que está sendo desenvolvido, pode-se variar a
ordem, suprimir um dos vértices do triângulo ou
acrescentar novas possibilidades.
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OBJETIVOS GERAIS DO
ENSINO DA ARTE
Os objetivos gerais apresentados
contemplarão as quatro linguagens artísticas a
serem abordadas: artes visuais, dança, teatro
e música. Sendo que cada Unidade Escolar
deverá selecionar ações de acordo com suas
especificidades locais e características de seus
grupos, bem como sentir-se livre para acrescentar
novas atividades.
Em todas as linguagens artísticas, durante
todo o processo de educação desenvolvido, o
estudante deverá ser capaz de progressivamente:
• Entrar em contato com as produções e biografias
de diversos artistas de diferentes épocas e culturas;
• Conhecer e saber valorizar o patrimônio cultural e
artístico da Humanidade, bem como as produções
locais e regionais;
• Entrar em contato e poder experimentar as
diversas possibilidades das linguagens artísticas
isoladamente ou interligando as diversas áreas;
• Respeitar a próp odução e a de seus colegas;
• Desenvolver, gradativamente, autonomia e
segurança na utilização de materiais artísticos;
• Ser capaz de expressar pensamentos
e idéias através do exercício da arte;

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
O ensino da Arte deve estar em consonância
com a contemporaneidade. A sala de aula deve ser
um espelho do atelier do artista ou do laboratório
do cientista. Neles são desenvolvidas pesquisas,
técnicas são criadas e recriadas, e o processo
criador toma forma de maneira viva, dinâmica.
A pesquisa e a construção do conhecimento é
um valor tanto para o educador quanto para o
educando, rompendo com a relação sujeito/objeto
do ensino tradicional. Esse processo poderá ser
desafiador. Delimite-se o ponto de partida e o ponto
de chegada será resultante da experimentação.
Dessa forma, o ensino da Arte estará intimamente
ligado ao interesse de quem aprende.
Essa maneira de propor o ensino da Arte
rompe barreiras de exclusão, visto que a prática
educativa está embasada não no talento ou no
dom, mas na capacidade de experienciar de cada
um. Dessa forma, estimulam-se os estudantes a se
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arriscarem a desenhar, representar, dançar, tocar,
escrever, pois se trata de uma vivência, e não de
uma competição.
Assim, as situações de aprendizagem em Arte devem:
• Ser significativas e desafiantes, ou seja, usar a
inteligência e curiosidade dos estudantes;
• Ser de tal modo articulado que os estudantes
estejam ativos, em interação com o objeto de
conhecimento, sendo desafiados a pensar, a
formular e explicitar suas próprias idéias sobre ele;
• Estimular o coletivo, as construções e formulações
em grupo;
•Imprimir um clima de entusiasmo na sala de aula,
a partir do qual os estudantes se empenhem e se
esforcem em direção ao seu objetivo;
• Refletir interesses e necessidades dos estudantes;
• Encorajar as crianças a utilizarem sua iniciativa
e sua inteligência, não representando desafios
nem muito aquém, nem muito além de suas
possibilidades;
• Oportunizar a observação, a reflexão, o
questionamento, a expressão das idéias, a
formulação e o registro;
• Incluir aprendizagens intelectuais e morais, sempre
no sentido do desenvolvimento da autonomia;
• Supor a participação dos estudantes, sempre que
possível, em alguma dimensão, na sua elaboração
e planejamento.
O professor deve estar sempre atento aos
seguintes itens:
• Acompanhar de perto a produção dos estudantes,
objetivando ter instrumentos para poder intervir,
garantindo ações que valorizem e ampliem as
experiências vivenciadas;
• Selecionar materiais, meios e técnicas adequadas
para cada faixa etária;
• Planejar as ações de maneira a oferecer desafios
cada vez maiores, alimentando o processo de
criação dos estudantes;
• Aplicar atividades que possam ter respostas
abertas, valorizando a criatividade e o jeito pessoal
que cada um tem;
• Avaliar o interesse dos estudantes diante das
propostas e projetos apresentados, bem como as
facilidades e dificuldades enfrentadas diante dos
diferentes materiais, criando condições de intervir
de forma mais consistente.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Artes Visuais
• Cuidar e organizar os materiais individuais e
coletivos, bem como o espaço da sala de aula;
• Entrar em contato e explorar os diversos materiais
e meios para a realização de suas produções;
• A preciar e produzir diversas formas de
expressão plástica: desenhos (tinta, carvão,
lápis de cor, giz de cera e outros), pinturas
(sobre várias bases: papel, madeira, tela,
outros), esculturas (massinha de modelar,
biscuit, argila, materiais recicláveis, outros);
• Ler e apreciar várias imagens (originais e
reproduções), identificando os elementos e
características de sua composição: cores, formas,
volumes, texturas, planos, luz, etc;
• Conhecer a história e do significado social das
artes visuais em diferentes períodos históricos
e culturas;
• Realizar desenhos de observação,
memória e imaginação;
• Realizar trabalhos plásticos que utilizem como
base o próprio corpo, uma vez que é de vital
importância que os estudantes tenham consciência
de seu corpo e seus esquemas de ação;
• Desenvolver ações que primem pela
autonomia cada vez maior dos estudantes.
Música
• Explorar diferentes fontes sonoras;
• Confeccionar brinquedos sonoros e explorá-los em
jogos rítmicos e brincadeiras;
• Participar de brincadeiras de roda cantadas;
• Explorar as possibilidades sonoras produzidas
pelo próprio corpo;
• Escutar diversos estilos musicais;
• Participar de situações que envolvam a
apreciação, a composição e a improvisação,
expressando sensações e percepções individuais
e coletivas;
• Reconhecer, gradativamente, elementos da
música: som, silêncio, intensidade, duração, altura
e timbre;
• Reconhecer sons característicos produzidos por
diferentes instrumentos;
• Conhecer alguns estilos musicais através da história;

• Entrar em contato com o universo sonoro das
manifestações culturais populares;
• Apreciar, através de vídeos e espetáculos,
apresentações musicais.
Dança
• Descobrir e explorar as possibilidades de
movimentos em diferentes partes do corpo, através
da exploração de brincadeiras, utilização de espelho
e da percepção do outro;
• Compreender e vivenciar a estrutura e o
funcionamento do corpo através de variadas formas
de movimentação e orientação no espaço;
• Explorar diferentes ritmos, marcando-os com
movimentos livres;
• Participar de danças de roda, brincadeiras e jogos
que envolvam ritmo e exploração do espaço;
• Através do movimento, perceber e entrar em
contato com sua identidade corporal;
• Conhecer e experimentar diferentes manifestações
culturais que envolvam a dança: festa junina, frevo,
maracatu, outros;
• Criar ações e movimentos expressivos, objetivando
a contextualização de idéias e/ou sentimentos;
• Ir gradativamente, ampliando as possibilidades
corporais e seus esquemas de ação.
Teatro
• Entrar em contato com o universo das histórias
infantis e fábulas;
• Realizar atividades que estimulem a criatividade
e a imaginação;
• Participar de jogos de atenção, improvisação e
brincadeiras infantis;
• Participar de jogos em que ocorra a
interação do grupo;
• Expressar, através de jogos e brincadeiras infantis,
pensamentos, idéias e emoções;
• Conhecer, gradativamente, diferentes formas de
expressão teatral: de fantoches, de sombras,
mamulengo, circo, etc;
• Utilizar a linguagem da mímica para representar
pessoas, situações, animais e objetos;
• Participar de jogos teatrais que estimulem a
atenção e concentração;
• Produzir pequenas peças teatrais;
• Apreciar manifestações teatrais, discutindo com o
grupo as impressões e sensações causadas.
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ENSINO FUNDAMENTAL
E EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS
Artes Visuais
• Cuidar e organizar os materiais individuais e
coletivos, bem como o espaço da sala de aula;
• Entrar em contato e explorar os mais
variados materiais e meios para a realização
de suas produções;
• A preciar e produzir diversas formas de
expressão plástica: desenhos (tinta, carvão,
lápis de cor, giz de cera e outros), pinturas
(sobre várias bases: papel, madeira, tela,
outros), esculturas (massinha de modelar,
biscuit, argila, materiais recicláveis, outros);
• Ler e apreciar várias imagens (originais e
reproduções), identificando os elementos e
características de sua composição: cores, formas,
volumes, texturas, planos, luz, etc;
• Conhecer a história e o significado social
das artes visuais em diferentes períodos históricos
e culturas;
• Refletir sobre o processo de criação pessoal, dos
colegas e de artistas;
• Criar e reconhecer as várias possibilidades
expressivas das artes visuais;
• Conhecer e pesquisar sobre as produções
realizadas pelos artistas do Município, através de
exposições, visitas a Ateliês de artistas, Internet,
jornais e outros;
• Freqüentar instituições que abrigam acervos
(museus, galerias, centros culturais, espaços
públicos), estimulando o contato com as obras;
• Compreender que as artes visuais são compostas
por outras manifestações além da pintura e
escultura, como por exemplo, a fotografia, o vídeo,
cinema, outros.
Música
• Explorar diferentes fontes sonoras;
• Confeccionar instrumentos e explorá-los em jogos
rítmicos e brincadeiras;

70

Arte • 2007
• Escutar e se apropriar de diversos estilos musicais,
de diferentes épocas e culturas;
• Participar de situações que envolvam a
composição e a improvisação, expressando
sensações e percepções individuais e coletivas;
• Reconhecer, gradativamente, elementos da
música: som, silêncio, intensidade, duração,
altura e timbre;
• Reconhecer sons característicos produzidos por
diferentes instrumentos;
• Conhecer alguns estilos musicais através
da história;
• Entrar em contato com o universo sonoro das
manifestações culturais populares;
• Entrar em contato com cantores, instrumentistas
e musicistas a fim de conhecer seus processos de
criação e características de sua profissão;
• Apreciar, através de vídeos e espetáculos,
apresentações musicais.
Dança
• Ampliar as possibilidades de movimentos em
diferentes partes do corpo, através da exploração
de jogos rítmicos, composições coreográficas e da
percepção de si próprio e do outro;
• Compreender e vivenciar a estrutura e o
funcionamento do corpo através de variadas formas
de movimentação e orientação no espaço;
• Explorar diferentes ritmos, marcando-os com
movimentos livres e com coreografias;
• Participar de danças de roda, brincadeiras e jogos
que envolvam ritmo e a exploração e domínio do uso
do espaço;
• Perceber e entrar em contato com sua identidade
corporal através das possibilidades do próprio corpo;
• Conhecer e experimentar diferentes manifestações
culturais que envolvam a dança: festa junina, frevo,
maracatu e outros, buscando interligar o trabalho de
dança com o de outras áreas (cenografia, figurinos,
músicas, outros);
• Conhecer diferentes estilos de dança: clássico, jazz,
folclórico, flamenco, danças contemporâneas e outros;

• Participar de brincadeiras de roda cantadas;

• Criar ações e movimentos expressivos, objetivando
a contextualização de idéias e/ou sentimentos;

• Explorar as possibilidades sonoras produzidas pelo
próprio corpo, procurando gradativamente, ampliar o
repertório de jogos rítmicos;

• Ir gradativamente, ampliando as possibilidades
corporais e seus esquemas de ação, bem como a
complexidade dos trabalhos desenvolvidos.

Teatro
• Perceber que o exercício do teatro é uma
tarefa coletiva, mantendo relação de respeito e
responsabilidade com o grupo;
• Compreender o teatro como o exercício
cultural, histórico e social, dentro de
diferentes épocas e contextos;
• Conhecer os elementos que compõem uma
produção teatral (roteiro, iluminação, cenografia,
figurinos, maquiagem, sonoplastia, outros);
• Apreciar espetáculos teatrais devendo-se abrir
espaço para a troca de idéias e impressões com
todo o grupo sobre os trabalhos vistos;
• Pesquisar, junto à escola e comunidade, materiais
que possam servir de suporte para a criação de
peças teatrais, incorporando-os a um acervo a fim
de que possam ser reutilizados;
• Criar momentos coletivos onde possam ser
discutidas as etapas de criação e de apreciação de
peças teatrais;
• Perceber que o teatro é composto de diversas
linguagens artísticas: música, dança, artes plásticas,
fotografia, vídeo, outras;
• Participar de jogos de atenção, observação
e improvisação, estimulando a criatividade, a
integração e o respeito pelas idéias de todos;
• Estimular a pesquisa e a produção de textos, tanto
individuais quanto coletivos;
• Conhecer e distinguir diferentes narrativas e estilos:
tragédia, comédia, drama, farsa, outros;
• Atuar com segurança, espontaneidade e prazer,
participando da construção de cenas, personagens,
figurinos, adereços, cenários, textos, etc.
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CORPO E MOVIMENTO
“Para se adaptar ao mundo, para resolver problemas, para
agir sobre o mundo, transformando-o, o sujeito constrói
movimentos corporais específicos, dirigidos para um fim e
orientados por uma intenção: são os esquemas de ação”.
(FREIRE 1985, p. 33).
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
FÍSICA NO BRASIL
Pensar a Educação Física escolar é pensar sua
prática docente e o modo como esta se incorpora
na escola. Os estudos históricos apontam que o
marco da sistematização dos exercícios físicos para
inseri-los no contexto escolar, é o século XIX, nos
países europeus, através da instituição dos métodos
ginásticos. No sistema escolar brasileiro, a efetiva
implantação da Educação Física deu-se somente a
partir de 1930, também na forma de ginástica.
Esse processo ocorre sob a forte influência de
instituições externas à escola, inicialmente, a médica
e a militar, e posteriormente a esportiva, defendendo
argumentos para justificar a inclusão da Educação
Física nos currículos escolares.
A construção da identidade pedagógica da
Educação Física escolar sofre a influência marcante
das normas e valores de uma outra instituição: a
militar. Nos primeiros 40 anos do século XX, esta
instituição contribuiu com seus ideais de hierarquia,
disciplina e obediência, para o processo de inserção
e permanência da Educação Física na escola.
A partir do final da 2ª Guerra Mundial, o
fenômeno do esporte expande-se em quase todo
o mundo e passa a ser desenvolvido de maneira
generalizada dentro da escola brasileira.
Assim, o esporte legitima-se na sociedade
e constitui-se como a principal justificativa da
Educação Física na escola, tornando a disciplina
subordinada aos seus princípios de rendimento,
competitividade e eficiência. Desta forma, a sua
finalidade é reduzida à descoberta de talentos
esportivos ou à formação de futuros atletas.
No final da década de 70, de movimentos
denominados “renovadores” na Educação Física
vieram se contrapor às visões reducionistas
do seu papel na educação. Neste período, a
obrigatoriedade da Educação Física foi determinada
em todos os graus de ensino pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional/LDB nº 5.692/71 e
a organização do seu ensino foi normatizada pelo
Decreto-Lei Nº 69.450/71.
A década de 80 é marcada por inúmeros
questionamentos sobre o verdadeiro papel da
Educação Física na escola. Criticou-se as influências
médicas e militares, a Educação Física como terapia
educacional, assim como, a adesão aos princípios
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do esporte de rendimento e da competição no
meio educacional. Surgem então, nos anos 90,
diferentes concepções teórico-metodológicas,
propostas ou abordagens pedagógicas da
Educação Física buscando alternativas para o seu
ensino que visassem superar os reducionismos
marcantes na área.

de ensino-aprendizagem da Educação Física na
escola. Reconhecer a Educação Física como área
de conhecimento escolar que realiza sua prática
pedagógica tendo como objeto a cultura corporal
significa ter o compromisso de garantir o direito de
acesso à riqueza de todos os temas e conteúdos de
ensino da Educação Física.

Entre as diversas concepções encontramse os pressupostos de uma identidade para a
Educação Física escolar pautados na perspectiva
da cultura corporal.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais
de Educação Física apontam este componente
curricular como cultura corporal defendendo a
necessidade de “mudar a ênfase na aptidão física
e no rendimento padronizado que caracterizava
a Educação Física, para uma concepção mais
abrangente, que contemple todas as dimensões
envolvidas em cada prática corporal” (MEC, 1997).

O que significa então, pensar a Educação
Física na perspectiva da cultura corporal?
“Significa buscar desenvolver uma reflexão
pedagógica sobre o acervo de formas de
representação do mundo que o homem tem
produzido no decorrer da história, exteriorizada
pela expressão corporal: jogos, danças,
lutas, exercícios ginásticos, esporte...e outros
que podem ser identificados como forma
de representação simbólica de realidades
vividas pelo homem, historicamente criadas e
culturalmente desenvolvidas”
(SOARES et al, 1992 p.38)
Soares et al (1992), afirma que é fundamental
para essa perspectiva da prática pedagógica da
Educação Física o desenvolvimento da noção de
historicidade da cultura corporal. A fundamentação
se baseia na premissa de que o homem não nasceu
pulando, saltando, arremessando, balançando,
jogando, etc. Todas essas atividades corporais foram
construídas em determinadas épocas históricas,
como respostas a determinados estímulos, desafios
ou necessidades humanas.
A Educação Física caracteriza-se,
então, como:
“Uma disciplina que trata, pedagogicamente, na
escola, do conhecimento de uma área denominada
cultura corporal. Ela será configurada com temas
ou formas de atividades, particularmente corporais
como: jogo, esporte, ginástica, dança, ou outras
que constituirão seu conteúdo. O estudo desse
conhecimento visa apreender a expressão corporal
como linguagem”
(SOARES et al 1992, p.61-62)
A cultura corporal se constitui no
conhecimento que deve ser pedagogicamente
vivenciado e refletido, configurando os conteúdos

Desse modo, a Educação Física se faz
fundamental na escola já que não há outra prática
pedagógica que se ocupe com a dimensão cultural
de que somente esta trata, que é a cultura corporal,
expressa nos jogos, nas danças, nas lutas, nos
esportes e nas ginásticas. Se o objetivo da escola
é atender a educação integral do estudante,
deixar de lado este aspecto da cultura, parte do
patrimônio cultural da humanidade, que está tão
presente em nosso dia a dia, é algo impensável.
Faz-se necessário que o estudante possa conhecer,
escolher, vivenciar, transformar, planejar e ser
capaz de julgar os valores associados às práticas
corporais, mais do que apenas praticá-la sem refletir.
Em Diadema, a área de Educação Física,
através de suas atividades renova e reavalia suas
propostas de trabalho, procurando atender cada vez
mais satisfatoriamente aos nossos estudantes, indo
ao encontro as suas necessidades, de suas famílias
e da proposta pedagógica de cada Unidade Escolar.
Um projeto pedagógico sério, uma educação
física humanizadora e atual, tem que ser dinâmica e
estar constantemente se renovando.
O Corpo
O corpo, um organismo vivo, perfeito, aquele
que nos leva ao objeto desejado, aquele que sente,
que expressa o que sentimos, nosso instrumento de
aventuras e desventuras, prazeres e desprazeres. Uma
fonte inesgotável de possibilidades e descobertas.
O corpo é algo que sente, aprende, mais do
que isso apreende o todo a sua volta. Ele necessita
do maior repertório de movimentos e expressões

possíveis, pois, o movimento é a possibilidade que
temos de entrar em contato com o mundo. É através
desse corpo em movimento que coisas novas
poderão ser tocadas, examinadas, experimentadas.
É através dele que podemos expressar nossas
idéias e medos, dar forma aquilo que nos instiga
internamente. É ele que, através de uma mobilização
interna, constrói, destrói e reconstrói, re-significando
a vida e o próprio mundo.
O corpo é o nosso referencial mais imediato
e concreto. Operar um computador, dirigir um
carro, jogar futebol, dançar, fazer amor, toda e
qualquer iniciativa em toda e qualquer direção,
parte, invariavelmente, do próprio corpo. É ainda
instrumento de comunicação no mundo e é por
intermédio do corpo que recebemos e emitimos
informações, de fora e de dentro de nós.
A primeira indagação ao vermos um
corpo imóvel, inerte é se ele está vivo. Podemos aqui
afirmar que movimento é vida e enuncia a própria vida.
O uso hábil do corpo foi importante na história
da espécie humana, durante milhares de anos até
os dias de hoje. Ao falar do uso perfeito do corpo é
natural que pensemos nos gregos e há um sentido
no qual esta forma de inteligência atingiu seu apogeu
no Ocidente durante a era clássica. Os gregos
reverenciavam a beleza da forma humana e, através
de suas atividades artísticas e esportivas, buscavam
desenvolver um corpo que fosse perfeitamente
proporcional e gracioso em movimento, equilíbrio
e tonicidade. De forma mais abrangente, eles
buscavam uma harmonia entre mente e corpo, com
a mente treinada para usar o corpo adequadamente
e o corpo treinado para responder aos poderes
expressivos da mente.
Nossa cultura enxerga o corpo e a mente
como coisas distintas, separadas. Essa leitura
sempre desprivilegia aquilo que fazemos com o
corpo, tornando-o menos especial que a resolução
de problemas desempenhados pela linguagem, pela
lógica ou por um sistema simbólico abstrato.
Mas o corpo também não pode ser enxergado
somente como uma máquina perfeita, que nos
serve como aquele que é capaz de realizar nossos
desejos. É, antes de qualquer coisa, o invólucro
que reveste nosso eu, que corporifica e dá forma
ao que somos. É o que contém e expressa nossos
sentimentos e aspirações.
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Este corpo, fonte inesgotável de
possibilidades, é o que temos de mais individual.
É ele que se apresenta ao mundo; é através dele
que nos relacionamos com o meio e com o outro,
estabelecendo sistemas de comunicação. É a
capacidade do uso da linguagem, não só oral, mas
também gestual, expressiva e simbólica que nos
torna uma espécie que se destaca das outras.
O Movimento
O denominador comum de qualquer atividade
humana é o movimento. Mesmo quando existe
uma aparente imobilidade, o processo respiratório
continua, envolvendo contração e extensão do
tórax, as batidas do coração permanecem e as
atividades do movimento podem ser observadas
através da expressão facial e da atitude corporal.
Um bailarino ou ator, mesmo em uma pausa de
movimento, pode emanar uma tal intensidade
expressiva, que nem o curso de sua ação, nem as
qualidades de seu movimento são interrompidos.
Isso acontece porque o movimento é um processo
ligado não apenas a ações internas, mas também ao
pensamento e ao sentimento.
Os movimentos humanos variam entre:
reflexos, gestos, manobras de acomodação, de
postura, articulações precisas e complexas, ações
aleatórias e padrões práticos e estéticos. Às vezes,
os movimentos são executados de maneira aberta,
ampla: as vezes, eles são tão escondidos ou
mínimos, que são identificáveis apenas internamente.
Todos eles podem ser, e foram, analisados em
termos de espaço, tempo e energia. Juntos, esses
elementos diferenciam um movimento do outro e lhe
dão uma identidade única. Dependendo da natureza
do movimento, um elemento pode predominar, mas
os outros sempre contribuem, apoiando e refinando
o movimento.
O movimento é expressivo e prático. Ele
contribui para o crescimento e o desenvolvimento
humano, e o reflete. Como forças instintivas, as
instituições, ritmos e paixões nos dirigem, nosso
corpo responde a desejos e necessidades, às vezes,
nunca ditas, interpretando o fluxo contínuo de
sinais internos e externos, determinando a forma de
resposta a essas forças.
Na investigação do movimento, três fatores
devem ser levados em consideração:
1.O evento cinético-sinestésico – o movimento
adquire ritmo e articulação como resultado da
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gravidade, do momento, da velocidade e da
cadência. Além disso, um movimento pode exigir
a execução de outro – a pessoa deve retornar
ao chão após um salto, endireitar-se após um
movimento em desequilíbrio. Por ser um evento
cinético-sinestésico, o movimento é sentido,
experimentado e executado fisicamente.
2. O corpo – o movimento é parte intrínseca do
indivíduo que o executa: seu biotipo corporal,
sua auto-imagem, suas afinidades pessoais, seus
estilos de movimento, suas escolhas estéticas e
seu emocional. As pessoas por inteiro definem o
instrumento; experiências acumuladas, valores,
gostos e desejos são todos classificadores de
como o corpo irá responder. Com todas essas
complexidades e nuances, cada corpo deve ser
considerado como um instrumento único de
aprendizagem, comunicação e expressão.
3. A forma – inserida de uma maneira que possamos
levar em consideração, que o trabalho realizado,
envolve linguagens artísticas como a dança e o
teatro. Na forma plástica que se objetiva atingir
com um movimento, existe uma intenção ou
orientação para um tipo de forma, que pode ser
colocada como uma maneira de expressar uma
idéia ou emoção, ou simplesmente a expressão da
beleza pela própria forma.

CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
Para Piaget, quando a criança liberta-se
dos automatismos, o que era reflexo cede lugar ao
aprendido. Surge o comportamento inteligente: os
esquemas motores correspondendo ao plano da
1
inteligência corporal e as representações mentais
ou pensamentos no plano da inteligência conceitual.
“Para se adaptar ao mundo, para resolver
problemas, para agir sobre o mundo, transformandoo, o sujeito constrói movimentos corporais
específicos, dirigidos para um fim e orientados por
uma intenção: são os esquemas de ação” (FREIRE
1985, p. 33). É através destes esquemas que o ser
humano se expressara durante toda sua vida.
A fase que vai do nascimento até o surgimento
da linguagem é chamado por Piaget de primeira
infância ou período sensório-motor. Nesta fase
1 Afirma-se aqui que a inteligência não e um elemento
exclusivamente racional, pois antes de surgirem as
primeiras representações mentais, já se observa um
elevado nível de inteligência corporal, que se desenvolve e
acompanha o indivíduo durante toda sua existência.

podem ser distinguidos três estágios: o dos reflexos,
o a organização das percepções e hábitos e o da
inteligência propriamente dita.

• Oportunizar o uso imediato das atividades da

Com o surgimento da linguagem inicia-se
um período que incorpora o anterior e acrescentam
as atividades mentais da criança, os símbolos. É
chamado por Piaget de período pré-operatório,
intuitivo e simbólico.

• Favorecer ao estudante o uso dos temas da cultura

Após alguns anos aprendendo a se
movimentar, a refletir, a interagir com as coisas e
as pessoas, a criança sente-se em condições de
estabelecer com o mundo uma relação de igualdade.
Esta fase é marcada pelo início da cooperação e do
raciocínio lógico, denominada por Piaget de período
operatório-concreto. É quando a criança passa de
um estado em que se coloca como sendo o centro
de todas as coisas para o entendimento de que é um
organismo relacionado com outros.
Para FREIRE (1985, p. 34) “O fato de poder
cooperar, pode mudar completamente a expressão
motora da criança, pois o que se verá nitidamente
serão ações realizadas em função de uma tarefa
coletiva, e é a esse contexto (de significação) que o
Gesto, neste período, está relacionado”.
O último período de desenvolvimento
da inteligência descrito por Piaget é denominado
operatório-formal ou hipotético-dedutivo, onde
o sujeito rompe as barreiras da realidade
concreta, da prática atual e se interessa por
problemas hipotéticos.

OBJETIVOS DO ENSINO DE
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
O ensino de Educação Física Escolar,
na perspectiva da cultura corporal, tem como
objetivo geral, desenvolver a postura crítica dos
estudantes perante as atividades da cultura corporal,
na perspectiva da aquisição de autonomia de
conhecimentos/habilidades necessárias a uma
prática intencional e permanente, que considere
o lúdico e os processos sócio-comunicativos, no
sentido do prazer, da auto-realização e da qualidade
coletiva de vida.
E tem como objetivos específicos:
• Oportunizar aos estudantes a vivência da
expressão corporal como linguagem;
• Enriquecer a vida dos estudantes com
possibilidades de movimentos construídos
histórica e culturalmente pela humanidade;

cultura corporal ao estudante nas aulas de
Educação Física;
corporal em espaços e tempos extra-escolares;
• Oportunizar ao estudante a vivência do
movimento humano no contexto escolar, de modo
que reelabore, amplie e o utilize como uma nova
prática social;
•O
 portunizar atividades da cultura corporal com
ênfase no prazer e na brincadeira sem deixar
também de abordar esses temas na perspectiva
da interdisciplinariedade;
• Oportunizar a aquisição, o aprimoramento e a
combinação de variadas formas de movimento;
• Possibilitar aos estudantes movimentar-se
individual e coletivamente, evitando discriminação
em relação a si próprio e ao grupo;
• Possibilitar a relação entre os temas das culturas
corporais, oferecidos pela Educação Física com a
vida do estudante em seu cotidiano;
• Oportunizar a vivência e a organização de
atividades de movimento em grupos heterogêneos
nos mais variados aspectos (gênero, raça,
desempenho, etc.);
• Discutir valores éticos, políticos e sociais da
corporeidade humana na realidade brasileira;
• Relacionar Educação Física com atividade física,
educação, saúde, energia, consciência corporal,
lazer, trabalho, sexualidade, cidadania, consumo,
meio ambiente e cultura.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
As situações de aprendizagem na Educação
Física devem:
• Ser significativas e desafiantes, ou seja, usar a
inteligência e curiosidade dos estudantes;
• Ser de tal modo articulado que os estudantes
estejam ativos, em interação com o objeto de
conhecimento, sendo desafiados a pensar, a
formular e explicitar suas próprias idéias sobre ele;
•Estimular o coletivo, as construções e
formulações em grupo;
• Imprimir um clima de entusiasmo na sala de aula,
a partir do qual os estudantes se empenhem e se
esforcem em direção ao seu objetivo;
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• Refletir interesses e necessidades dos estudantes;
• Encorajar os estudantes a utilizarem sua iniciativa e
sua inteligência, não representando desafios nem
muito aquém, nem muito além de suas possibilidades;
• Oportunizar a observação, a reflexão, o
questionamento, a expressão das idéias, a
formulação e o registro;
• Incluir aprendizagens intelectuais e morais, sempre
no sentido do desenvolvimento da autonomia;
• Possibilitar a participação dos estudantes, em
alguma dimensão, na sua elaboração
e planejamento;
• Avaliar de forma contínua e sistemática, levando em
consideração a elaboração e re-elaboração de novas
competências, a partir de conteúdos trabalhados.
O professor deve estar sempre atento aos
seguintes itens:
Acompanhar de perto a produção dos
estudantes, objetivando ter instrumentos para poder
intervir, garantindo ações que valorizem e ampliem
as experiências vivenciadas;
Selecionar materiais, meios e técnicas
adequadas para cada faixa etária;
Planejar as ações de maneira a oferecer
desafios cada vez maiores, alimentando o processo
de superação dos estudantes;
Avaliar o interesse dos estudantes diante das
propostas e projetos apresentados, bem como as
facilidades e dificuldades enfrentadas diante das
diferentes atividades, criando condições de intervir
de forma mais consistente.

FUNÇÃO DA REGRA
Compreender as regras e comprometerse com elas é um processo que leva tempo e
experiência para ser construído. Do ponto de vista
da aprendizagem dos movimentos, a função básica
da regra do jogo é, ao delimitar o que não pode
ser feito, constituir-se num problema corporal a ser
resolvido pelo estudante. Na busca de soluções
gestuais para esse problema, o estudante irá ampliar
seu repertório de movimentos e construir maneiras
mais elaboradas e eficientes de se movimentar.
A regra do jogo, ao restringir certas ações,
configura um universo infinito de possibilidades
gestuais. Se valesse tudo, seria o caos, não seria
possível organizar um jogo. A primeira tendência
da criança ao deparar-se com as regras, é
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tentar “driblá-las”, subvertê-las, deformá-las às
suas possibilidades de ação. Em seguida, ao
acomodar-se a elas, ao conseguir movimentarse com eficiência dentro de suas limitações, a
experiência do jogo será vivida em toda a sua
plenitude de possibilidades.
As interferências do professor, neste
aspecto, devem ocorrer no sentido de adequar
as regras às condições de aprendizagem de
seus estudantes e o critério básico para essa
adequação é a criação de problemas e desafios
que não fiquem nem aquém nem além das
possibilidades de superação pelos estudantes.

EDUCAÇÃO INFANTIL
• Aproveitar o momento do banho ou massagem
para explorar e nomear as partes do corpo;
• Utilizar atividades de deslocamento em
colchonetes, tapetes, almofadas e brinquedos,
confeccionados respeitando a sensibilidade
corporal das crianças;
• Brincar em túneis e labirintos, construídos com
tecidos translúcidos, de modo a garantir o
acompanhamento seguro das atividades;
• Brincar com mímicas e gestos, expressando
diversos animais, objetos, situações e sentimentos;
• Utilizar espelho na construção e afirmação da
imagem corporal;
• Brincar de roda a fim de favorecer a noção de ritmo
individual e coletivo;
• Dançar, com liberdade de movimentos, procurando
explorar diferentes ritmos e estilos;
• Utilizar e recriar circuitos onde sejam trabalhadas
as seguintes habilidades: correr, saltar, rebater,
rolar, girar, chutar, engatinhar, etc;

• Ir adquirindo, de forma gradativa, domínio sobre
seu esquema corporal;
• Desenvolver atitudes de interesse e cuidados com
o próprio corpo;
• Agir sempre de forma cooperativa, estimulando os
vínculos e o respeito ao outro.

ENSINO FUNDAMENTAL
E EDUCAÇÃO DE JOVENS
E ADULTOS
• Participar de variadas atividades corporais,
procurando sempre uma atitude cooperativa
e solidária;
• Conhecer possibilidades e limitações corporais,
de forma a poder estabelecer algumas metas
pessoais e coletivas;
• Conhecer, valorizar e desfrutar de atividades
corporais que possibilitem sentir, perceber, pensar
e agir sobre a sua corporeidade e sua relação com
o outro e o mundo globalizado;
• Aprender a jogar, conhecer e analisar criticamente
o esporte como patrimônio cultural da humanidade
e todas as suas dimensões sociais, estabelecendo
relações com sua realidade no intuito de
(re)significar o esporte na sua vida cotidiana;
• Estabelecer relações entre o corpo ideal e o corpo
possível, identificando as repressões simbólicas e
concretas dos estereótipos ligados ao corpo;
• Organizar, autonomamente, jogos, brincadeiras,
coreografias e outras atividades corporais;
•Demonstrar e explicar brincadeiras e jogos
aprendidos em contextos extras curriculares;
• Discutir e elaborar regras de jogos;
• Resolver problemas corporais individualmente e
em grupo;

•Resgatar brincadeiras e jogos infantis já
vivenciados, mudando as regras e estabelecendo
novos objetivos;

• Participar da composição e execução de

• Brincar, transformando situações e significados
já conhecidos em novos elementos, de maneira
a desenvolver a esfera da fantasia, do faz-deconta, da criatividade e assim, ir gradativamente,
apropriando-se da realidade;

• Diferenciar situações de repouso e esforço;

• Compreender as atividades físicas em sua
dimensão lúdica e interativa como elemento de
socialização;
• Explorar o seu meio;

danças simples ou adaptadas, pertencentes às
manifestações populares e folclóricas, pertinentes
ao cotidiano;
• Reconhecer as alterações provocadas pelo esforço

• Valorizar as conquistas corporais, buscando
sempre ampliá-las;
• Desenvolver atitudes de interesse e cuidados com
o próprio corpo.
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físico, tais como: excitação, cansaço, elevação de
batimentos cardíacos, mediante a percepção do
próprio corpo;
• Interagir, coordenando suas ações com as ações
de outras pessoas, construindo significados;
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GEOGRAFIA
“Parece constituir senso comum que ao falar em sustentabilidade
e preservação ambiental remete-se o pensamento às ações que
os governos, as grandes empresas, grandes organizações
não-governamentais podem e devem implementar. De fato,
essas ações são importantes e necessárias, mas não bastam.
Uma postura diante da vida precisa estar presente: desde
ações que vão ao banho mais rápido até o engajamento em
projetos de luta pela preservação desta nossa Terra –
organismo vivo que age, reage e interage”.
(FREIRE 1985, p. 33).
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1. INTRODUÇÃO

2. HISTÓRICO

A disciplina de Geografia é interdisciplinar
por natureza.

Nesse breve histórico, procuraremos ilustrar a
compreensão do espaço pelo homem analisando
suas representações.

Os geógrafos recorrem à Matemática
para calcular distâncias e proporções, à Língua
Portuguesa para expor suas análises, à História para
compreender a transformação do espaço ao longo
do tempo, às Ciências Naturais para compreender
as leis da natureza.
Essa abertura da área de Geografia para
outras disciplinas é um grande acréscimo para o
trabalho interdisciplinar na escola também.
Compreender o trabalho do geógrafo e utilizar
suas metodologias de elaboração do conhecimento
nas aulas é permitir que o estudante desenvolva a
capacidade de relacionar informações, observar
o mundo que o cerca e acima de tudo, saber seu
papel no mundo. Enfim, não há como formarmos
cidadãos completos sem a devida criticidade à sua
própria realidade.
Para tanto, se faz necessário que o professor
conheça a trajetória histórica dessa área do
conhecimento, para que saiba usufruir o que ela tem
de recurso mais atualizado.
Infelizmente, na maior parte dos casos, o que
vemos na escola é a reprodução de conhecimentos.
Em Geografia, isso se traduz na cópia de mapas
sem compreendê-los, na “decoreba” dos nomes
de países e capitais e também de conceitos vazios
retirados de livros, mas sem nenhum significado para
os estudantes.
Observa-se, portanto, que essas atitudes
são cercadas de “boas intenções”, pois o professor
ensina ao estudante do modo como aprendeu, por
considerá-lo o mais correto.
Essas metodologias são fruto de
desconhecimento, em primeiro lugar, do que está
por trás dessas práticas, ou seja, o estudante
como reprodutor do conhecimento que é ditado
pelo adulto. E ainda, por desconhecimento
também do modo como o conhecimento
geográfico foi historicamente construído e como
entende o mundo atualmente. Daí surgem as
inseguranças: como sair disso?
O objetivo do presente texto não é indicar
receitas, mas orientar o professor quanto a algumas
práticas que podem ser utilizadas adaptando-as as
suas respectivas realidades.
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Podemos observar que em desenhos
encontrados em cavernas há representações humanas
e da natureza, sem a preocupação de representar
caminhos ou representações mais complexas de
espaço (pelo menos, não até esse momento).
Essa necessidade surge à medida que as
sociedades se tornam mais complexas e passam
a desenvolver comércio com outros povos, sendo
salutar demarcar caminhos, delinear rotas, apontar
pontos de entreposto. Surgem também as funções
do ‘desenhista’ dos caminhos. Geralmente alguém,
que trabalha para o rei ou chefe, responsável por
traçar as rotas. Está aí a gênese da Geografia.
As primeiras representações são muito
semelhantes aos mapas infantis, pois privilegiam
a visão frontal, de frente, também chamada de
visão horizontal.
A medida que as relações entre os povos
se tornaram mais intensas e o conhecimento
tecnológico se ampliou, permitiu ao homem um
avanço na representação de locais cada vez mais
distantes, havendo a necessidade de aprimorar as
formas de registro do espaço.
Com as grandes navegações vemos os mapas
de espaços antes desconhecidos pelos europeus,
porém os contornos de regiões geográficas vêm
representados juntamente com imagens lendárias
e de crenças populares. Porém, esses mesmos
desenvolvimentos vieram acompanhados de novos
instrumentos tais como astrolábio, bússola e outros,
permitindo o mapeamento cada vez mais detalhado
e próximo do real.
Já no final do século XIX e início do XX
o homem avança novamente e chega a um
novo espaço: o céu. A aviação e a conquista
do espaço permitiram ao homem ter uma visão
da terra inimaginável anteriormente. Permitiu
a visão vertical, ou seja, de cima para baixo.
Essa possibilidade fez com que os mapas de
aprimorassem ainda mais, tornando-se mais
precisos. O uso da fotografia também foi muito
importante nesse processo (e é até hoje), pois
permitia registrar a área no local para mapeá-la
com mais recursos no laboratório posteriormente.

O ‘pensamento’ sobre a Geografia também
foi modificado ao longo do tempo. Da Geografia
Tradicional, baseada em estudos dos aspectos
específicos de relevo, hidrografia, clima, vegetação,
como sendo algo separado do homem, à Geografia
Crítica atual, que pensa na atuação do homem
no ambiente e provocando transformações que
podem prejudicar ou beneficiar de acordo com o
planejamento, para essa ocupação.

3. CONCEPÇÃO DA ÁREA
Como vimos anteriormente, a concepção da
área de Geografia se transformou ao longo do tempo.
A geografia, numa visão tradicional, preocupase apenas com a área física, uma compartimentação
estanque, deixando de lado os fatores humanos,
social, econômico e político.
Atualmente, a concepção predominante é da

dicotomia entre uma Geografia física e outra humana,
propõe o estudo dos espaços geográficos como
resultados de uma interação recíproca, entre homem e
natureza através do trabalho.
Por fim, compreender esses processos permite
ao estudante refletir sobre sua própria ação nos
espaços que ocupa – sua casa, sua escola, sua rua –.
Porém, uma atuação responsável e consciente.

4. ESTRUTURA DA ÁREA
A Geografia é uma ciência que se pauta
fundamentalmente na OBSERVAÇÃO.
O campo do geógrafo é o mundo, a e
observação da ação do homem nesse mundo.
São três os pilares que fundamentam essa
disciplina e a estruturam.
• Localização espacial e representação do Espaço;

Geografia Crítica, que vai além de estudar o espaço
pelo espaço.

• Ação do homem e suas conseqüências;

O homem habita os espaços e o transforma
para atender suas necessidades. Os estudos atuais se
concentram na relação do homem com o meio físico.

A localização e a representação do espaço,
embora ligados às ações humanas, são claro,
fundamentais a disciplina.

As sociedades criam necessidades
permanentemente (KOZEL e FILIZILA, 1996).
Por isso, por meio do trabalho o ambiente é
remodelado constantemente.

Porém, como foi dito antes há necessidade
de compreender o mundo sob o olhar da ação
do homem.

O objetivo do ensino de Geografia deve
estar voltado para o uso da localização, orientação
espacial, posição, direção e referência para
que o estudante se movimente e se oriente
conscientemente no espaço, sendo conhecedor
de suas potencialidades e limitações. Além disso,
é importante saber também que as formas de
representação se transformaram e que a maneira
que a utilizamos é a que melhor atendem as
necessidades do mundo atual.
O estudo da Geografia deve dar aos
estudantes a visão que o espaço geográfico é uma
construção humana e histórica, e que as relações
homem/natureza são dinâmicas.
As representações do espaço: mapas, fotos
aéreas, fotos de satélite e outros, acabam por
registrar a ação do homem no mundo atendendo a
interesses econômicos e políticos. Porém, é preciso
avaliar criticamente essas intervenções no ambiente.
Partimos de uma concepção de Geografia como
ciência que busca desvendar, explicar e compreender
os espaços do mundo, e que, ao desconsiderar a falsa

• Conservação do Meio Ambiente.

A conservação do Meio Ambiente é tema da
Geografia e liga os dois anteriores dando-lhes sentido.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
De 0 a 06 anos
O homem sempre teve necessidade do
registro. Desde os tempos mais remotos como
observamos nas paredes das cavernas. O que
observamos é uma transformação da forma de
representação, tanto dos cálculos, como da
linguagem e consequentemente do espaço.
O que há de “curioso” nisso é que, semelhante
ao que acontece nas fases da escrita, a criança
ao representar o seu espaço passa por etapas
pelas quais a humanidade também passou.
Porém, ainda não demos nomes para essas
diferentes representações, mas observamos
que é possível permitir que a criança desenhe o
mapa conforme concebemos nos dias atuais se
soubermos compreender essas fases e intervirmos
possibilitando que ela avance nas suas hipóteses.
Isso acontece, porque ao longo da vida,
nos deparamos com os mesmos problemas que o
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homem se deparou ao longo da história.
(Almeida, 2006).
Essa representação está intimamente ligada
à maneira como a criança se orienta no espaço
em que ela ocupa. Essa preocupação deve estar
presente na escola desde cedo.
A relação do bebê com o espaço é sensorial.
Ele apreende o mundo por meio do tato, da visão,
do olfato, da audição e da gustação. E se apropria
do espaço se deslocando nele. Dessa forma,
desenvolve referenciais em relação ao seu próprio
corpo. A princípio, rolar, engatinhar são formas de
reconhecimento do espaço próximo.
Mais tarde, a criança aprende a andar e
ganha um campo de visão novo em relação aos
objetos e as coisas. Além de uma autonomia no
deslocamento. Essa autonomia deve ser encorajada.
Atividades de encaixe com brinquedos
emborrachados, além da utilização de materiais de
sucata como caixas e garrafas plásticas contribui
para que se crie o hábito de manipular objetos no
espaço. Essas atividades já desenvolvem a noção
do que cabe e do que não cabe. São rudimentos
da construção do conceito de CONTINUIDADE (um
módulo dentro de outro, dentro de outro, dentro de
outro – como cidade, estado, país).
Correr, passar a bola por cima da cabeça, passar
por túneis fechados feitos de caixa ou tecido, são
importantes para desenvolver a orientação espacial,
pois ajuda a compreender o lugar do corpo no espaço.
Desenhar, também é uma habilidade que pode
ser encorajada assim que a criança começa a andar,
pois ela já tem firmeza em relação ao lápis. Ela
começa a ganhar o limite do espaço do papel.
Nesse primeiro momento, quanto maior for
o papel melhor. Também é importante variar os
materiais, como lápis grosso e fino. Giz de cera e
outros que podem marcar o papel, mas tomando
cuidado com o “levar a boca”. A princípio, será
apenas um ato mecânico, mas aos poucos os
“riscos” vão ganhando representatividade.
O rabisco evolui para a mandala que se desdobra
para a forma humana e daí para outras formas.
A conquista do desenho é muito importante
para compreender e produzir mapas futuramente.
Dos 4 aos 6 anos, é uma fase mais
egocêntrica. A criança está voltada para ela mesma.
São as descobertas sobre os movimentos que o
corpo é capaz de realizar.
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A fala se torna mais desenvolta, com diálogos
mais coerentes. É um bom momento para explorar a
movimentação do corpo no espaço.

Para produzir um mapa é preciso primeiro
construir os conceitos primordiais dessa maneira
de comunicação.

As brincadeiras tradicionais, o faz-de-conta,
os jogos de construção e as montagens com
sucata contribuem muito para a compreensão da
representação do espaço.

• Um mapa é a representação de um espaço real

Trabalhos com espaços de convívio: desenhos
e maquetes simples do parque, do refeitório, do
jardim. Além de construção conjunta de universos
que fazem parte do imaginário – o castelo da bruxa,
a casa do gigante, a floresta encantada –. podem ser
construídos com caixas, massinha de modelar, potes
vazios, garrafas pet.

• É a “visão do alto” de uma determinada área:

Aqui não deve haver a preocupação com a
perfeição. O importante é que as crianças coloquem
problemas a si mesmas e os resolvam com a
intervenção do professor. Exemplo: como fazer uma
passagem secreta? Como colocar a casa do gigante
em cima da árvore? São problemas que exigem
soluções criativas.
De forma simples, o professor já está
permitindo que as crianças pensem e desenvolvam
o conceito de PROPORCIONALIDADE, ou seja, uma
construção de proporções grandes, representada
em uma escala pequena.
Brincadeiras de corda, amarelinha, escondeesconde. Também são importantes para que a
criança aprimore sua orientação espacial, pois tem
que resolver problemas tais como: meu pé caberá
nesse retângulo? Onde irei dar o próximo pulo?
Esse lugar tem tamanho suficiente para que eu me
esconda e ninguém me ache?
O desenho deve acompanhar todas as
atividades, como forma de registro do que está
sendo estudado, mas acima de tudo para que a
criança conquiste cada vez mais o espaço do papel
e consiga aprimorar a representação de mundo que
a cerca.
Em cada desenho ela transpõe o espaço
tridimensional-real para o espaço bi-dimensional do
papel. Uma prática simples, mas que é fundamental
em um mapa.

Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos
Em leitura cartográfica há um aspecto
importante de ser ressaltado. O problema é que para
saber ler mapas é importante saber produzí-los.

em escala menor: conceito de
PROPORCIONALIDADE (importante para
compreender a ESCALA em um mapa).
conceito de VERTICALIDADE.
•Representa um espaço dentro de outro e situações
de vizinhança: conceito de CONTINUIDADE.
• Não apresenta o real, mas símbolos que
representam espaços reais, sendo necessário
realizar uma leitura iconográfica.
O mapa como conhecemos hoje é uma
construção muito recente comparando-se com a
história da humanidade.
Os “erros” cometidos pelos primeiros
“cartógrafos” são perfeitamente reconhecíveis em
desenhos infantis e em desenhos de adultos que não
construíram os conceitos citados acima.
É possível na sala de aula desenvolver
atividades que desafiem os estudantes a construírem
esses conceitos. Elas não devem ser utilizadas como
uma receita de bolo, mas como um instrumento
que pode ser inserido dentro de qualquer projeto de
trabalho desde que o objetivo desse inclua também
o desenvolvimento da representação do espaço.
A primeira coisa a fazer é saber como os
estudantes representam o espaço, ou como
produzem seus próprios mapas.
O professor pode pedir para que façam um
mapa que mostre o caminho de casa à escola, ou de
casa até o trabalho deles.
Será possível reconhecer em que estágio estão
em relação aos conceitos descritos acima. Será
possível saber o que já construíram e o que ainda
está por construir. E é daí que o professor irá partir.
A seguir o professor deve colocar todos
os mapas na lousa, tentando agrupá-los por
semelhança e poderão conversar com os estudantes
sobre o que vêem.

Um mapa real pode ser colocado ao lado para
facilitar a comparação.
Nesse primeiro momento é importante que o
professor anote as hipóteses dos estudantes sobre o
assunto ao invés de tentar dar explicações.
Ao longo do processo será possível observar
quais afirmações permanecem, e quais se modificam.
Trabalho com fotografias para desenvolver o
conceito de representação.
Pedir para os estudantes trazerem fotos de si
mesmos ou fotos que tenham tirados e perguntar:
• Essa imagem é real?
• O que será que a pessoa que a tirou
estava pensando?
• Se ela tivesse se posicionado em outro lugar a
imagem seria a mesma?
• Que sentimentos ela te transmite?
• Será que quem tirou a foto queria que você
sentisse ou pensasse o que você está sentindo e
pensando agora?
Esse exercício pode mostrar que quem tirou a
foto tinha uma intenção, mesmo que essa intenção
não fosse consciente.
A fotografia não é mágica, não é tirada pela
máquina e pensada pela máquina. Há sempre um
fotógrafo por trás da câmera que planejou uma
determinada distância, o que queria fotografar. Ou
seja, uma fotografia é fruto de escolhas.
Isso é importante para que mais tarde se
observe que o mapa também é uma representação,
e que também há uma intenção em quem o
produziu. Quando os estudantes produzirem seus
próprios mapas é importante destacar com eles
que eles também tiveram intenções ao desenhar
o espaço que escolheram e que essas escolhas
podem ser observadas nas imagens que produziram.
A noção de verticalidade pode ser
desenvolvida pedindo-se para os estudantes
desenharem objetos de diferentes posições. De
frente, de lado e por último de cima.
Em um mapa a visão vertical, ou visão de cima
foi a forma escolhida para representar os espaços.

• Quem colocou mais elementos?

Para desenvolver ainda a noção de
PROPORCIONALIDADE, é interessante se utilizar
da maquete.

• Como os prédios são representados na imagem?

Maquete etapa 1:

• Alguém indicou a direção do trajeto percorrido?

No primeiro momento não deve haver a
preocupação de que os objetos e construções sejam

• E... qual deles se parece mais com um mapa real?
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representados na escala equivalente, mas essa
atividade é importante para que se observe que o
espaço representado está sempre em escala muito
inferior ao real.

Depois dessa atividade é possível discutir e
comparar com o mapa do Brasil político,
físico, de rodovias. O professor pode afixá-los na
lousa e questionar.

Uma atividade de estudo do meio fora
da sala de aula, de preferência em volta do
quarteirão da escola. Deve-se observar as
construções, e suas imediações.

• O que há de semelhante entre esses mapas e os

Na sala o grupo pode utilizar caixas de
remédio, de fósforos, tampinhas e outros para
construir a maquete do espaço observado.
Esse espaço deve ser representado dentro de
uma caixa grande em que suas laterais devem ser
preservadas para a etapa seguinte.
Maquete etapa 2:
Coloca-se um celofane transparente em cima
da caixa e depois, com um canetão desenha-se o
que se vê de cima. Essa atividade é para desenvolver
o conceito de VERTICALIDADE.
Maquete etapa 3:
Os estudantes vão ver que o representado se
parece com uma planta baixa.
Para mostrar os locais, o grupo deve retirar o
celofane da caixa, estendê-lo em um plano e escolher
símbolos e cores para cada local representado.
Assim ele saberá como se elabora
uma LEGENDA.
De certa forma, os estudantes terão percorrido
o caminho para elaborar um mapa. Terá colocado
questões para serem resolvidas, como por exemplo,
o tamanho das caixas para caberem dentro de da
caixa maior, o tamanho de um prédio em relações
ao outro, da escola em relação ao quarteirão
(desenvolvendo o conceito de CONTINUIDADE),
como montar a copa de uma árvore, ou como
construir um morro e assim por diante. É colocandose questões para si mesmo e testando hipóteses
que o estudante construirá os conceitos necessários
para construir um mapa.
O professor pode ampliar a atividade,
pedindo para que cada grupo destaque um aspecto
diferente no mapa do quarteirão. Cada grupo pode
ficar responsável por espaços diferentes: destacar
os edifícios residenciais, os comerciais, as áreas
verdes, as vias de acesso, as áreas de lazer.
Assim, eles verão que uma mesma área pode ser
representada de diferentes maneiras de acordo com
o objetivo que se quer atingir.
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mapas que produzimos?
• Embora a área seja a mesma o mapa é o mesmo?
• Por que isso acontece?
Desenvolvendo a noção de escala.
Na atividade acima, a proporcionalidade deu
embasamento para perceber que há escala em um
mapa. Ou seja, uma grande área foi desenhada em
um espaço pequeno.
Na sala de aula é possível fazer um exercício
que mostra que essa “diminuição” do espaço é
proporcional, ou seja, ela obedece uma medida padrão.
A medida padrão é muito mais fácil de ser
compreendida por um adulto de que por uma criança,
porque o adulto já a utiliza. Ele mede espaços com fita
métrica, com trena, com régua. Geralmente, sabem
fazer a leitura desses instrumentos.
É importante aí que eles observem que
são esses instrumentos que são utlizados para a
construção de uma escala.
E como fazer?
Com trena e fitas métricas medir toda a classe,
as carteiras e cadeiras, o lixo, o armário, a mesa do
professor e a distância entre eles.
Para registrar as medidas, eles podem se
utilizar de croquis (desenhos dos locais e objetos
com suas respectivas medidas), ou fazerem uma
tabela de medidas.
Depois o professor pode utilizar papel
milimetrado e os estudantes, em duplas ou trios, devem
tentar representar o que mediram nesse espaço.
Esse exercício é muito desafiador, porque
há de se pensar e negociar, quantos quadradinhos
serão suficientes para representarem quantos
metros ou quantos centímetros.
Feito isso, é hora de desenhar. Após
realizarem o desenho os estudantes construirão sua
própria escala no papel.
Se houver na classe algum estudante que é
profissional da construção civil, de marcenaria, de
costura, ou de outras áreas afins que lidem com as
mesmas problematizações, ele poderá contribuir
muito com sua experiência e suas opiniões.

Como foi dito antes, essas atividades não são
para serem seguidas passo a passo.
O professor observará quais delas são
necessárias aos seus estudantes, e qual se encaixa
em seu planejamento didático.

MEDIDA PADRONIZADA E
NÃO PADRONIZADA
Atividades de medidas da classe podem
despertar a curiosidade a respeito da medida
padronizada. As crianças poderão medir a carteira,
seu estojo e a sala de aula utilizando os dedos, o
palmo, outros objetos, os pés e posteriormente
registrarão de quem é o pé que foi utilizado como
padrão. O professor deve instigar o grupo com
perguntas como: e se fossem os pés de outra
criança? E se fossem os meus pés? A medida
seria a mesma? Esses questionamentos devem
ser feitos até que as próprias crianças percebam
que, se cada um utilizar um modelo de medida, as
pessoas não conseguirão se entender a respeito
da dimensão dos locais, altura e largura de coisas,
altura de pessoas etc.
Medidas é um tema comum à área de
Matemática, porém, nesse primeiro momento, é
importante somente uma introdução. Ou seja, as
crianças vão pensar sobre a importância de medir
objetos e lugares. Em Geografia, o conceito que
está sendo construído é o de proporcionalidade,
uma vez que o tamanho do que representamos não
é o tamanho real do representado. Futuramente,
nas séries mais adiantadas, os estudantes com
esse conceito construído reconhecerão a função da
escala em um mapa convencional.
No 3º ano, a discussão sobre escala pode se
aprofundar um pouco mais. Um barbante pode ser
utilizado para medir a sala de aula, por exemplo.
Depois, esse barbante pode ser dobrado até que
seu comprimento “entre” na folha de papel. O
professor recorta esse barbante e cada estudante
cola no papel. Depois o mesmo deve ser feito com
a largura e dobra-se o mesmo número de vezes que
o barbante anterior. Supondo-se que o barbante foi
dobrado 16 vezes, os estudantes deverão anotar no
caderno que a sala está representada, mas tem 16
vezes menos o seu tamanho. Disso, podemos ir para
além da noção de um para um, mas pode-se discutir
que para um lugar ser representado em um mapa,
ele tem que ser “diminuído” muitas vezes.

barbante

barbante

sala de aula

reduzida 16 vezes

ESTUDO DO MEIO
O Estudo do Meio é um grande aliado nesse
processo de alfabetização cartográfica. Ele permite
que o estudante conheça o espaço, o represente
com desenhos, e se desdobre em outras atividades
interdisciplinares de produção de texto, estudo
da fauna e flora locais, utilizando-se medidas
convencionais e não-convencionais.
Ele pode e deve acontecer várias vezes e
com diferentes objetivos. Muitos deles podem ser
realizados na própria escola. Uma noção que já
pode ser desenvolvida no 3º ano é dos movimentos
de rotação e translação. Primeiro as crianças podem
ser questionadas sobre o que pensam a respeito do
assunto. A conversa pode iniciar com as perguntas:
a sombra fica sempre na mesma direção? Vamos
observar ? Os professores junto com os estudantes
podem medir no chão a sombra no início e no final
da aula e perguntar: o que aconteceu?
As crianças tendem a achar que o Sol e a Lua
é que mudam de lugar, sem perceber que, a Terra é
que está girando. O famoso experimento científico
da laranja (representando a terra) no centro, girando
em torno de uma vela ou abajur (representando o
Sol) dará a idéia de por que acontecem o dia e a
noite. O professor pode perguntar: em que lado é
dia? Em que lado é noite?
Essa discussão pode avançar para os pontos
cardeais, sendo que a direção em que o Sol aparece
no período matutino é o Leste e desaparece no
vespertino é o Oeste. Essa observação pode resultar
em um desenho da rosa-dos-ventos no chão. Daí,
outras questões podem surgir como: em relação
ao nosso grupo, em que direção está à entrada da
escola? E o pátio? A cozinha?
Os mapas convencionais também podem
ser observados nesse momento para que os
estudantes observem a rosa-dos-ventos contida
neles. A bússola também pode ser apresentada
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para a classe nesse momento, podendo inclusive
ser confeccionada com materiais simples, como
agulha, cortiça e um copo d’água. Os mapas e a
bússola podem ser colocados no chão e as direções
equiparadas ao desenho contido no pátio.
Essas atividades não precisam e nem devem
acontecer no mesmo dia. Essa noção é bastante
abstrata e deve ser construída aos poucos, à medida
que a classe avança em suas noções espaciais.
Outro ponto interessante para esse ano é a
observação de que o espaço é transformado pelo
homem, e que os grupos sociais o constrõem para
atender necessidades próprias. Daí a importância
de perceber, pelo estudo do meio, as diferenças e
semelhanças entre construções quanto: a que se
destinam (moradias, comércio); emprego de materiais
(madeira, alvenaria); no tamanho (grandes, pequenas,
número de cômodos, número de andares) e outros.
Deve-se perceber também, em relação aos espaços, o
que é natural (morros, montanhas, rios, praias, serras)
e o que é modificado (ruas, praças, pontes, viadutos).
Mais tarde, algumas questões sobre a cidade
em que se vive também devem ser “pensadas”
como: em que cidade moramos? Como ela é? Qual
é o nosso bairro? Fica em qual parte da cidade? Em
que se parece com os outros e em que é diferente?
É importante partir do local de onde ela
está, da região que conhece para a que ainda não
conhece ou com a qual não tem muita familiaridade,
até porque a cidade não é constituída de bairros
isolados. Um bom início é começar com questões
como: quais bairros e regiões da cidade você
conhece? O morro que avistamos fica no nosso
bairro ou não? Estamos perto ou longe da praia?
Perto ou longe do Porto?
Uma comparação com o mapa convencional
também se faz necessária para que o estudante veja
que espaços que ele não é capaz de enxergar estão
representados no mapa e também para que observe
sua localização em relação a outros lugares.
Os estudos do meio também podem ser
realizados por temas, por exemplo, observar os
serviços do bairro, o comércio, e assim por diante. O
registro dos trajetos por meio de mapas, contendo
a legenda do que foi observado, amplia a noção
cartográfica e o estudante percebe que um mesmo
percurso pode ser representado com diferentes
enfoques, dependendo do que se quer mostrar para
o “leitor”, daí a importância de se observar os títulos
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“Mapa dos pontos comerciais do bairro” ou “Mapa
das casas dos estudantes do 3º ano”.
O estudo do meio também é importante
para aguçar o senso crítico, pois sugere uma
observação questionadora: as ruas do bairro são
asfaltadas? Em que lugar as pessoas jogam o lixo?
Os orelhões estão em bom estado? Como o meu
bairro ou a minha cidade pode se tornar melhor? O
que os governantes podem fazer para sanar esses
problemas? De que maneira meus vizinhos podem
contribuir? De que maneira eu posso contribuir?
Essas questões podem ser pensadas pelo
grupo resultando em alguns caminhos para a
solução dos problemas, por meio de campanhas,
cartas aos governantes e mudança de atitude
individual. Dessa maneira, os aspectos físico
e humano caminham lado a lado e o espaço é
percebido não como pronto e acabado, mas
dinâmico, porque é fruto das relações humanas.

muito especial para a turma. Converse com os
estudantes antes, para a elaboração de questões.
Gravar a entrevista é um bom recurso para o registro
posterior. Mas, se possível, ensaie antes com a
classe para que, na hora da entrevista, a turma se
preocupe com o depoente.
As respostas podem ser registradas
em forma de texto coletivo ou a turma pode
ser dividida em grupos para que funcionários
diferentes sejam entrevistados.
Essa atividade é importante para que
as crianças reconheçam que os espaços são
modificados pelo homem, e que pessoas diferentes
possuem experiências particulares na relação com
os espaços.

A CONSTRUÇÃO DO
CONHECIMENTO EM GEOGRAFIA

FOTOGRAFIA: FONTE DE
INFORMAÇÃO
Os estudantes poderão comparar o ontem e
o hoje ampliando suas noções do papel do homem
nas transformações dos espaços. Por meio de fotos
antigas, de preferência de um lugar conhecido de
todos. O ideal é que cada estudante traga uma foto,
para ter diferentes visões do mesmo local, mas, se
isso não for possível, o professor pode reproduzir uma
foto (tipo xerox) para que cada um tenha uma imagem
para comparar. Se os estudantes puderem sair da
classe e se posicionarem no local próximo de onde a
foto foi tirada, a atividade será ainda mais rica.
O registro sobre as mudanças é fundamental,
pois as crianças colocarão suas hipóteses e
observações a respeito dessas mudanças. Nas
atividades com fotografias e entrevistas (aprofundado
posteriormente), é possível trabalhar conceitos das
áreas de História e Geografia ao mesmo tempo, como
já dissemos anteriormente. Em História, o estudante
construirá o conceito de permanências e mudanças,
e. em Geografia, da transformação do espaço por
meio do trabalho humano atendendo necessidades
sociais, culturais, políticas e econômicas.

ENTREVISTAS
A entrevista com um funcionário antigo ou
morador antigo de bairro pode ser uma experiência

Morro da favela, 1924,
óleo sobre tela, 64 x 76 cm,
Coleção Sérgio Fadel, Rio de Janeiro

A geografia é uma ciência de observação,
que deve ser a habilidade mais desenvolvida com
os estudantes em uma experiência significativa de
construção da noção de espaço.
O espaço que cerca o estudante deve ser o
ponto de partida para a observação: a sala de aula, a
casa, a escola, a rua da escola, os arredores... Mas
não pára por aí. E o espaço distante? Como pode
ser percebido?
Para isso, a geografia pode contar com muitos
aliados: música, fotografias, filmes, histórias em
quadrinhos, diários de viajantes, matérias de jornal,
pinturas, grafites, esculturas, e outros recursos
podem e devem ser utilizados para que o estudante
conheça outros povos, lugares, construções etc.
Essas representações do passado e do
presente podem auxiliar de diversas maneiras,
mas é interessante que o professor os tenha
como ponto de partida e não como recurso
complementar. Ao invés de ler um texto no livro

didático e complementar a informação com
imagens, o professor pode primeiro levar a imagem
e criar questões a respeito dela estimulando a
curiosidade. Utilizando-se a obra “Morro da Favela”,
de Tarsila do Amaral, como exemplo, pode-se
perguntar: Que lugar é esse? Quem são essas
pessoas? O que estão fazendo? Como vivem? Que
tipo de construção é essa? Que materiais foram
utilizados na construção? Que tipo de mão-deobra? Quanto tempo demorou? A que classe social
as personagens pertencem? Que tipo de relevo é
esse? As construções são próprias para esse tipo
de relevo? Você conhece algum lugar que se pareça
com esse da imagem? Como é?
É claro que as perguntas devem ser
adaptadas à faixa etária e ao objetivo proposto. Aos
poucos, o professor deve habituar seus estudantes
a construírem também suas próprias perguntas,
levantando hipóteses próprias.
Com as informações em mãos, eles podem
construir um texto sobre o que aprenderam e
uma lista de perguntas sobre as dúvidas que
permanecem. A partir delas, pode-se realizar um
trabalho de pesquisa em livros, textos da Internet,
enciclopédia eletrônica, comparar com outras
imagens, comparar com o local onde vivem e outros
procedimentos de pesquisa que se julgar necessário.
Além dos textos, os conhecimentos
aprendidos podem ser organizados em álbuns de
textos, desenhos, gráficos e esquemas. Cartazes,
peça de teatro, jornal impresso ou falado também
podem encerrar um trabalho desse gênero,
que podem culminar em uma exposição. Não
é necessário que todo trabalho resulte em uma
exposição, mas vale ressaltar que um bom trabalho
exige um tempo de planejamento, levantamento
de interesse junto aos estudantes, assim como
das dúvidas e conhecimentos prévios trazidos por
eles. Material diversificado nas diferentes etapas
de pesquisa e constante avaliação do que está
sendo feito são bem-vindos. Um produto final que
contenha as informações pelos estudantes também
é muito importante.
Enfim, conhecer a construção das noções e
representações do espaço é essencial para que a
reprodução de informações dê lugar a uma elaboração
de conhecimento verdadeiramente significativo.
E essa versatilidade da Geografia tem que ser
aproveitada ao máximo na sala de aula.
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Para tanto é fundamental resgatar as
representações e experiências trazidas pelos
estudantes, na perspectiva de ampliar seus
conhecimentos, tornar consciente e dar sentido a
realidade e ao tempo presente.
Assim, no trabalho cotidiano é necessário
lançar mão de diferentes recursos como: jornal,
textos diversos, fotos, saídas a campo, entre outros,
para que a construção de conceitos seja significativa
e dê ferramentas para o estudante ser capaz de
estabelecer relações entre o conhecimento e a
realidade em que vive de forma crítica.
É importante frisar que os eixos curriculares
norteadores como As Diferentes Linguagens, Meio
Ambiente, Cultura, Educar e Cuidar, Formação de
Formadores estão interligados na ensino de Geografia.

PRÁTICA 1:
PROJETO MEIO AMBIENTE: UMA
QUESTÃO SOCIAL E URGENTE
Reciclagem de Materiais
Durante todo o ano as mães do Conselho da
Escola auxiliam a direção da escola a recolher e
separar materiais para reciclagem, com o objetivo de
estimular o aprendizado da conservação ambiental
para melhoria da qualidade de vida e saúde da
população. Os materiais recolhidos são: latas de
alumínio, papel, óleo de cozinha e garrafas plásticas,
tipo pet.

Planeta em Ação/Planeta Alerta
Vermelho: detectar
Amarelo: alertar
Verde: conscientizar
Este é o significado que a Escola Municipal
Cecília Meireles vem desenvolvendo, há mais de dez
anos, com relação ao eixo: Meio Ambiente.
Em meados do mês de junho, as professoras
Célia Dobies Rosseto (fase III), Heloisa Elena
Evangelista da Silva e Deomara Gracinda de Jesus
Ribeiro (fase II), iniciaram um trabalho coletivo com
o objetivo de enfocar um dos pontos principais do
projeto da escola: “Meio Ambiente, uma questão
social e urgente”, relacionando as influências
positivas e negativas das ações dos seres humanos
em relação ao meio ambiente.
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• Sinal Vermelho
Verificamos que o desperdício é um dos
fatores de maior preocupação no século XXI; o
planeta não consegue mais atender ao consumo
exacerbado do homem. As evidências para articular
o projeto foram detectadas dentro da própria escola,
nas diversas situações do cotidiano escolar.
Estes problemas não diferem do que ocorre
em outros lugares como: casa, rua, bairro, cidade,
etc, e que incomodam os olhos infantis e adultos.
Em estado de alerta, o primeiro passo dado
pelas professoras e estudantes foi a observação e
o levantamento de hipóteses, momento em que os
estudantes expuseram aos demais colegas possíveis
soluções e atitudes para melhorar o convívio de
todos no ambiente escolar. Os depoimentos foram
registrados pelas crianças através de desenhos e
depois transformados em placas de trânsito:
• torneiras abertas;
• chão molhado;
• desperdício de alimento;
• papel higiênico no vaso sanitário;
• cadarços desamarrados.
• Sinal Amarelo
As placas foram confeccionadas e eleitas,
através de votações, enfatizando assim, alguns
conceitos sobre o trânsito: objetivos de uma placa,
tipos de placas, lugares onde elas são encontradas,
significado das cores e suas mensagens (obrigação,
proibição e advertência). Em seguida, houve trabalho
de diferenciação entre o trânsito da cidade e do
campo, através de história em quadrinhos, além
de pesquisa de campo com passeio ao entorno da
escola e registro em pequenos blocos de papel para
comparação com as placas oficiais.
Na seqüência, foram feitos seminários
para as outras turmas, em que o significado de
cada placa e o local onde seriam colocadas,
sua intenção e importância. Em seguida, foram
confeccionados cartazes explicativos para
fixação em pontos estratégicos da escola, para
visualização de estudantes e professores de outros
períodos e da comunidade.
• Sinal Verde
A conscientização dos nossos estudantes
não parou por aí. Além dos cartazes, eles fizeram
maquetes. O trabalho também foi feito na parte
externa da escola, ou seja, no bairro, detectando,

alertando e conscientizando os problemas
levantados no estudo do meio, com o resultado
de novas placas, indicando comportamentos
ambientais inadequados. Finalizando o trabalho
com confecção de cartazes, faixas e panfletos
para passeata dos estudantes e professoras para
distribuição na comunidade.
Escola: EMEI Cecília Meireles
Profªs. Célia Dobies Rosseto
Deomara Gracinda de Jesus Cassiano
Heloisa Elena Evangelista da Silva

PRÁTICA 2:
Relato das práticas dos
professores da EJA da Escola
Municipal Chico Mendes
Introdução
O Projeto “Qualidade de Vida” que vem sendo
desenvolvido na Escola Municipal Chico Mendes
desde o ano de 2003, envolveu todas as áreas de
conhecimento que compõem o currículo da EJA (5ª
a 8ª série). O Projeto que estamos desenvolvendo
considera os problemas sócio-ambientais como
fatores determinantes da qualidade de vida e
decorrentes do modelo de sociedade capitalista.
O capitalismo faz e refaz sua lógica, gerando
enormes desigualdades sociais, incentivando o
consumo desenfreado de produtos supérfluos,
exaurindo e deteriorando os recursos naturais,
provocando o crescimento desordenado das cidades.
Desse modo empurra a população mais pobre para
áreas periféricas, de manancial, de encostas, de
várzeas, menos valorizadas, porque são de risco.
Portanto sujeitas a enchentes e deslizamentos, enfim,
comprometendo a vida para beneficiar uma minoria.
Assim, pensamos em levar os nossos
estudantes para percorrerem o referido trajeto, num
trabalho de campo, como forma de verificarem, in
loco, o uso e a ocupação/degradação do solo, ao
longo do Rio Tietê. Inclusive porque, muitos de nossos
alunos vivem em áreas de ocupação irregular de
manancial, de vertentes íngremes, de lixões, sofrendo
com as péssimas condições sócio-ambientais,
muitas vezes, recusando-se a discutir tal realidade,
uma vez que sentem-se constrangidos de se
exporem. Então, como forma de levá-los a relaciona,
refletir e contextualizar sua própria realidade e a se

comprometerem com ela é que pensamos confrontálos com situações similares em uma localidade
diferente.

Objetivos
O principal objetivo do estudo do meio é
demonstrar aos estudantes a estreita relação
existente entre aquilo que se aprende na escola
e o que ocorre dentro e fora dela, em diferentes
lugares com diferentes pessoas, todo tempo.
A possibilidade de estabelecer essas relações
representa um material de trabalho quase
inesgotável para professores e estudantes. A
proposta de estudo do meio envolveu todas as
séries da Suplência II, apresentando objetivos
diferenciados, conforme o nível de desenvolvimento
social e emocional de cada grupo.
Este trabalho envolveu, numa primeira etapa,
um cuidadoso planejamento das atividades, a
elaboração de regras e combinados que favoreçam
o convívio coletivo, a preparação de material e
estratégias de trabalho e pressupõe a reorganização
de tudo aquilo que foi vivido e experienciado durante
a saída de estudo do meio. Como decorrência
desses estudos, teremos alterações nas relações
interpessoais, entre os estudantes e entre eles e seus
professores, fruto de maior conhecimento mútuo.
Através do estudo do meio, os estudantes
tiveram a oportunidade de conhecer o Rio Tietê e
seus arredores. Observaram a qualidade da água,
as diferentes ocupações do espaço ao longo da
margem do rio e os fatores que contribuem para o
desequilíbrio de um ecossistema que, no passado,
serviu para recreação, transporte, higiene e nutrição.
Conhecendo a história do rio, compreendendo os
seus aspectos geográficos, econômicos, sociais
e observando sua ecologia, os estudantes ficaram
sensibilizados para os problemas que envolvem
esse importante rio e se conscientizaram que a
preservação do meio ambiente é a preservação da
própria existência do homem em nosso planeta.
Para isso observar, descrever, coletar dados
sobre a realidade vivenciada, analisar, comparar, são
ações cuja realização é fundamental no processo
de construção/transformação de conceitos que
envolvem, naturalmente, representações cognitivas,
atitudes e comportamentos que conduzem a um
amadurecimento da consciência ambiental que
poderá conduzir junto com outras iniciativas em nossa
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sociedade, para a melhoria da qualidade de vida das
pessoas, respeitando e preservando o meio ambiente.

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Geografia, Universidade de São Paulo, 1994.

Acreditamos ser este o papel da escola: o de
pensar num currículo cujos conteúdos de trabalho
sejam significativos e proporcionem aos estudantes
a reflexão sobre a realidade vivida.

DEL RIO, V., OLIVEIRA, L. Percepção Ambiental:
experiência brasileira. São Carlos: Ed. UFSCar,
Studio Nobel, 1996.

BIBLIOGRAFIA
ALMEIDA, R. D., PASSINI, E.Y. O espaço geográfico;
ensino e representação. São Paulo: Contexto, 1989.
ANDRADE, M. C. Territorialidades,
desterritorialidades, e novas territorialidades: os
limites do poder nacional e do poder local. In:
SANTOS, M., SOUZA, M.A.A., SILVEIRA, M.L.
(Orgs.). Território, globalização e fragmentação. São
Paulo: Hucitec, Anpur, 1994.
______. Uma Geografia para o século XXI.
Campinas: Papiros, 1993.
______. O Brasil e a América Latina.
São Paulo: Contexto, 1990.
_____. Caminhos e descaminhos da Geografia.
São Paulo: Papiros, 1989ª.
_____. Imperialismo e fragmentação do espaço. 2.
ed. São Paulo: Contexto 1989b.
_____. O Brasil e a África. São Paulo: Contexto, 1989c.
_____. Geografia, ciência da sociedade: uma
introdução à análise do pensamento geográfico. São
Paulo: Atlas, 1987.
BECKER, F. Epistemologia do professor: o cotidiano
da escola. Petrópolis: Vozes, 1993.
BENKO, G. Economia, espaço e globalização na
aurora do século XXI. São Paulo: Hucitec, 1996.
CANDAU, V.M.(org.). Rumo a Uma nova didática.
Petrópolis: Vozes, 1988.
CANDAU, V. M. (Org). A didática em questão.
Petrópolis: Vozes, 1986.
CARVALHO, M.B. O que é a natureza? São Paulo:
Brasiliense, 1991.
CHRISTOFOLETTI, A. (Org.) Perspectivas da
Geografia. São Paulo: Difel, 1992.
CLARK, D. Introdução à Geografia urbana. São
Paulo: Difel, 1985.
DAMIANI, A. L. O lugar e a produção do cotidiano.
In: Encontro Internacional: lugar, formação
sócioespacial, mundo. São Paulo: Associação

92

DREW, D. Processos interativos homem-meio
ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

PROPOSTA CURRICULAR
DIADEMA
2007

FOUCHER, M. Lecionar a Geografia, apesar de tudo.
In: VESENTINI, J. W. (Org.). Ensino: Textos críticos.
São Paulo: Difel, 1989.
GADOTTI, M. A escola cidadã. São Paulo:
Contexto, 1990.
GENTILI, P. A. A. e SILVA, T. T. (Orgs.).
Neoliberalismo, qualidade total e educação.
Petrópolis: Vozes, 1994.
GIUSTA, A. S. Concepções de aprendizagem e
prática pedagógicas. Educação em Revista. Belo
Horizonte, n. 1, p. 24 – 31, jul. 1985.
JOLY, F. A cartografia. São Paulo: Papirus, 1990.
KRUPPA, S. M. P. Sociologia da educação. São
Paulo: Cortez, 1993.

HISTÓRIA

KURZ, R. O colapso da modernização. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1992.
LA TAILLE, Y. et al. Piaget, Vygotsky, Wallom:
Teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo:
Summus, 1992.
MORAES, A. C. R. A gênese da geografia moderna.
São Paulo: Hucitec, 1989.
OLIVEIRA, A. U. A geografia das lutas no campo.
São Paulo: Contexto, 1989ª.
QUAINI, M. Marxismo e geografia. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1979.
SANTOS, M., SOUZA, M. A., SILVEIRA, M. A.
Território: globalização e fragmentação. São Paulo:
Hucitec, 1994ª.
SANTOS, O. J. Pedagogia dos conflitos sociais.
Campinas: Papirus, 1992.
TUAN, Y. F. Espaço e lugar: perspectiva da
experiência. São Paulo: Difel, 1983.
VEIGA, I. P. A. (Org.). Repensando a didática. 2. ed.
Campinas: Papirus, 1991.
DIADEMA Secretaria de Educação, Cultura, Esporte
e Lazer. Divisão de Educação de Jovens e Adultos.
Currículo da EJA, Diadema, 2000.

“ Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma
conotação de forma histórico-social de estar sendo de mulheres e homens.
Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se acha em permanente
processo de tornar-se... Não há mudança sem sonho como não há sonho sem esperança...
A compreensão da história como possibilidade e não determinismo seria
ininteligível sem o sonho, assim como a concepção determinista se sente
incompatível com ele e, por isso, o nega”.
(Paulo Freire – Pedagogia da Esperança. São Paulo, 1992. pág.91 – 2)

Áreas do Conhecimento

1. HISTÓRICO
A disciplina de História é fundamental para
a construção de identidade de uma pessoa, de um
grupo, ou de um povo. Isso porque a História nos
auxilia a compreender quem somos, qual o nosso
lugar no mundo, e também a reconhecer quem são
os outros e quais relações mantém conosco.
Pelo conhecimento da História é possível ganhar
e valorizar a auto-estima. Pois quando conhecemos
nossas origens e a importância do nosso passado
começamos a valorizar coisas, pessoas e fatos antes
desconhecidos e portanto, desvalorizados.
Embora, se pense que a História é ”coisa
do passado”, é importante esclarecer que não o
é. A História é sempre a visão do presente sobre
o passado e como o presente está em constante
mudança, conseqüentemente a História também está.
Estudar essa disciplina, dessa maneira se
constitui uma grande aventura, pois nos colocamos
no lugar do desbravador, procurando pistas desse
passado no presente para que possamos desvendá-lo.
Essas pistas são os documentos que
podem ser escritos antigos, artefatos, fotografias,
registros fonográficos e outros. São inúmeras
as possibilidades. Porém, cada um desses
materiais exige um tratamento adequado, e uma
compreensão da sua linguagem e do seu modo de
registrar a História. É preciso saber quem produziu
tal fonte, como, quando, com quais intenções, para
não sermos ludibriados com informações falsas
sobre o passado.
Muitas vezes uma fonte engana. É preciso
ter um olhar atendo em relação as fontes históricas
e procurar o máximo possível confrontá-la com
outras fontes, para que possamos pelo menos nos
aproximar do que foi determinado fato ou a vida de
alguém no passado.
A área de História é tão antiga quanto a
humanidade. Mas não temos acesso aos primeiros
relatos dos feitos humanos, que eram contados de
pai para filho, de geração a geração.
A História começa a ser registrada quando
as sociedades se tornam mais complexas em
suas organizações políticas, e claro, com o
desenvolvimento da escrita. Os escribas eram uma
classe privilegiada, politicamente importante, porque
o cargo estava relacionado a contar os feitos dos
reis, exaltando suas grandes obras.
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Porém, as noções de tempo histórico
não foram sempre do modo como estamos
acostumados, pois variam de povo para povo.
Os hebreus, por exemplo, ao escreverem no seu
principal livro “no princípio criou Deus”, criaram uma
forma de contar o tempo que é linear, ou seja, uma
coisa, depois outra, depois outra. Os gregos présocráticos, não viam o tempo dessa forma, mas o
viam como uma elipse, ou seja, os fatos do presente
e do passado interligados de tal forma que um ato
poderia “voltar” como conseqüência de outro bem
depois. Na história de Édipo, recordemos que existia
uma profecia. Ou seja, algo do passado ligado a um
fato do futuro, que gerou um final trágico (o filho que
matou o pai sem saber que era seu pai, e ainda se
casou com sua mãe).
A nossa herança mais forte, porém, é
inegavelmente a hebraica. Reparemos como
nos apoiamos na linha do tempo para tentar
compreender os fatos. Ao fazer isso, nos perdemos
na simultaneidade (perdemos a noção de que um
fato não é isolado, mas que várias coisas e várias
temporalidades acontecem ao mesmo tempo).
Essa visão hebraica da história foi reinante
durante um longo tempo. Lembremos que o mundo
ocidental passou pela Idade Média e dela herdamos
a força dessa tendência. Porém, no período do
Iluminismo e dos objetivos se voltarem para o
homem, houve uma valorização da história. Ainda
predominava a chamada linha do tempo. Porém, há
uma nova preocupação: COMPROVAR.
Para comprovar são utilizados os documentos
como testemunho do passado. Com uma série de
regras a serem levadas em consideração nessa
análise. Porém, não era feita uma leitura crítica
desses documentos e muito do que se lia era
tomado como verdade absoluta.
Nos anos 1960, alguns paradigmas são
quebrados pela chamada Escola dos Anales.
Que não era uma escola de paredes, mas uma
escola teórica que entre outras coisas pregava
a valorização das pessoas comuns. Daí, outros
documentos passaram a serem levados em
consideração, como a história oral. Por meio dela
é possível reconstituir a história das pessoas que
não estavam nos livros.
Unindo-se aos conceitos marxistas, também
houve o acréscimo da valorização da história dos
vencidos. O marxismo também valorizou a história

econômica e a visão de que as classes estão em
constante conflito e é possível percebê-lo.
O marxismo trouxe uma grande contribuição
para a história, que foi o benefício da dúvida, ou
seja: será que o que está escrito em determinado
documento é realmente o que aconteceu? Ou é a
visão da pessoa que o produziu e dos interesses da
classe a qual pertence?
Outros pesquisadores e filósofos também
contribuíram com o campo da História, como foi
o caso de Michael Foucaut. Mais do que dúvida,
colocou em xeque todo o pensamento histórico
ao questionar a relação fixa de poder, ou seja, o
opressor é opressor em todo o tempo ou também é
oprimido dependendo da situação?
Hoje, porém, o que predomina é uma História
Crítica, que trás todas essas dúvidas para a análise
dos documentos, que valoriza os oprimidos, mas
também busca compreender as relações de poder,
não desmerecendo o papel das elites e muito menos
o papel das pessoas comuns.
A História hoje tem como pressuposto que
o homem é um sujeito histórico, capaz de agir no
mundo para sua mudança independente do papel
que ocupe, porém, quanto mais consciente do seu
papel mais atuante se torna.
O ensino da História na escola deve levar em
consideração que o estudante também é um sujeito
histórico, capaz de agir no mundo para transformá-lo.

2. CONCEPÇÃO DA ÁREA
A História tem como concepção o estudo dos
acontecimentos passados. Isso é inegável. Porém, o
que se transformou foi: como isso pode ser feito?
Como vimos a História Crítica se pauta na
análise crítica dos documentos.
A História tem, é claro, o tempo, os fatos
históricos e o sujeito histórico como foco.
Os estudos atuais são mais amplos
que no passado.
Hoje há a preocupação em valorizar a
simultaneidade dos acontecimentos mais do que a
transposição de fatos. Ou seja, há um enfoque no
contexto. Não se analisam mais fatos isolados, mas
os fatos são analisados à luz do que acontece a volta.
Para exemplificar, vamos observar as grandes
navegações. Aprendemos na escola que Portugal,
foi o pioneiro a se lançar além mar para conhecer

e conquistar novas terras, novos continentes e
assim por diante. Hoje isso já é questionável, pois
se sabe que no mesmo período, a China possuía
maior tecnologia e melhores navios. E que fazia
viagens longas e intercambiava com muitos outros
povos. Além disso, os mapas Chinês possuíam uma
precisão bem anterior ao século XV. Há inclusive
uma possibilidade dos mapas europeus terem sido
inspirados em mapas chineses.
Embora tudo isso ainda esteja no campo das
discussões, é um exemplo de que outras variáveis
estão sendo consideradas para compreender um
fato: As grandes navegações.
Aqui também está em jogo o papel de pessoas
comuns. Pois, quem foi o responsável por esses
intercâmbios de saberes? Não há mais aquilo de
dizer, não há documentos escritos que comprovem
isso então não é verdade. A história hoje questiona
verdades e abre discussão para que outros olhares
sejam colocados também.
Outro fator é que a história mudou suas
concepções porque passou a dialogar mais com
outras disciplinas, como a Antropologia, a Etnologia,
a Arqueologia, a Psicologia, a Sociologia e a
Geografia. Essas outras ciências trouxeram outras
visões do homem, do espaço, das relações entre as
sociedades do passado e do presente.

3. ESTRUTURA DA ÁREA
Os pilares da História são: o tempo, o sujeito
histórico e o fato histórico.
Porém, para estudá-los a história se utiliza de
documentos, ou fontes.
Esses documentos e fontes podem ser
de naturezas variadas. São fontes históricas:
documentos oficiais, artefatos arqueológicos
(cultura material), revistas e jornais (periódicos),
filmes, fotografias, manifestações culturais (festas,
técnicas de se fazer várias coisas desde um objeto à
uma dança, lendas, etc – conhecidos como cultura
imaterial), enfim, todo e qualquer registro das ações
humanas são fontes históricas. Para o futuro temos
as fontes digitais, softwares, disquetes, cds, enfim a
lista é muito grande.
Tudo isso como apoio para compreender que:
O tempo: é fundamental compreender que
no passado às pessoas pensavam e agiam sob
conceitos e conhecimentos muito diferentes do que
temos hoje.
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Pensando na questão tempo também, há
o tempo de curta duração, de média duração e
de longa duração. Ou seja, se eu for estudar uma
caneta. Vou perceber em curta duração que ela é de
plástico, foi confeccionada em determinada fábrica
e isso nos fala sobre o modo de trabalho na nossa
sociedade, e também os materiais que utilizamos
de onde os retiramos, indo um pouco mais longe
é possível descobrir que a alguns anos as canetas
eram feitas de pena, que se utilizava um tinteiro,
e isso também diz algo sobre quem as produzia,
como as produzia, quem as usava. E indo ainda
mais longe, veremos que os livros eram escritos em
casca de árvore com instrumento cortante para fazer
registros neles. E antes ainda, se desenhava com o
dedo, nas cavernas utilizando tintas naturais.

Mais tarde a essa rotina vão se
acrescentando outras coisas tais como, hora do
lanche, hora do parque.

Em história dizemos que é o estudo das
permanências e mudanças. Porém, em todas
as mudanças algo permanece, nesse caso a
necessidade de escrever, de registrar, porém essa
permanência sofreu alterações ao longo
dos tempos.

Há também a necessidade de que desde
pequenas elas sejam estimuladas a contarem o que
fazem em casa, a recontarem histórias que foram
contadas a elas, ou de algum filme que assistiram.
Enfim, é um trabalho que caminha lado a lado com o
desenvolvimento da linguagem. As histórias infantis,
como contos de fadas e outras podem e devem estar
presentes. E não só aqui, mas acompanhando todo
o percurso escolar das crianças e apresentando
graus de dificuldade de acordo com a faixa etária e
os objetivos de aprendizagem.

Outro ponto é a valorização de todas
as pessoas como sujeito histórico e não mais
a importância da história só de alguns. Desta
forma, a Secretaria de Educação de Diadema
através dos eixos curriculares Cultura, Dignidade
e Humanismo e As Diferentes Linguagens enfatiza
que não há uma cultura, uma linguagem ou uma
etnia que se sobreponha a outra, mas todas têm as
suas características e dão suas contribuições na
construção sociocultural do país e do mundo.
Os fatos então, não são mais os narrados
pela história social, porém, para determinada
sociedade, uma greve pode ser um fato, a
construção de determinado bairro. Ou seja, as
pessoas comuns também têm seus fatos. Isso
porque a história trabalha com a Memória e hoje
não se valoriza mais só as memórias oficiais, mas
vê-se que as pessoas comuns estão ligadas às
memórias dos fatos de sua região e seu país, bem
como, os fatos de uma região e um país, estão
contidos também na memória das
pessoas comuns.
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Esse trabalho com a rotina é algo que
fazemos na escola sem perceber muitas vezes
a sua importância, mas é imprescindível, que
quanto mais cedo a criança o perceba, melhor ela
se orienta espacialmente.
Dos 4 aos 6 anos, já se pode trabalhar a noção
de: ontem, hoje, amanhã. A noção de dia à noite.
No princípio as crianças confundem, mas
com um trabalho em que a rotina semanal seja
sistematizada, aos poucos elas também se
apropriam dessa linguagem e principalmente
desses conceitos.

Mais tarde, é importante que a criança
também entre em contato com o registro da rotina.
Nem que a princípio a rotina seja marcada com
símbolos, em algum local da parede. Um símbolo
para a roda de conversa, um símbolo para o lanche,
um símbolo para o banho, um símbolo para a hora
da história, para a hora do brinquedo. Depois os
símbolos podem ser substituídos pela escrita. Nada
deve ser imposto, mas feito de uma maneira natural.
Um trabalho que também pode ser desenvolvido
é a apresentação dos documentos que dizem respeito
à vida da criança. A certidão de nascimento, o histórico
do nome. São documentos que mostram que ela existe,
onde nasceu, quem são seus pais. Mesmo que ainda
não saiba ler, ela pode ganhar a consciência de que ali
existem essas informações.

4. ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

Mais tarde ela descobre que no mundo
existem outros documentos, e um estudo mais
aprofundado sobre isso pode ser feito.

Pensando nas crianças pequenas, antes
mesmo de caminharem, elas tem um tempo ligado
ao ritmo do corpo. Hora de dormir, hora de comer.

Outra ação que pode ser realizada na escola
desde cedo é a presença das pessoas mais velhas
para contarem histórias. Fazer um doce e convidar

uma avó ou uma bisavó para que ela conte como
fazia, ou faça junto, além de aproximar a criança dos
idosos, já começa a criar a curiosidade sobre outros
tempos. Com o passar do tempo as atividades
com entrevista também poder ir se tornando mais
complexas. Os estudantes podem elaborar algumas
perguntas prévias. Quando estiverem habituados
poderão entrevistar sozinhos ou em dupla.
A análise de artefatos, ou seja, objetos
antigos, também pode ser desenvolvida desde
cedo, e também depende da experiência da turma
para um grau de complexidade. Ao invés de dizer
coisas sobre os objetos, o professor pode primeiro
registrar as dúvidas e hipóteses dos estudantes
sobre o objeto e seu uso. A segunda etapa, de
busca de informação, pode ser complementada
com entrevistas, pesquisa na internet e em livros
em que os estudantes vão buscar respostas para
suas perguntas. O resultado pode ser exposto
em um texto coletivo ou individual, ou ainda,
uma dramatização que mostre como o objeto era
utilizado. Enfim, há muitas possibilidades para o
trabalho com artefatos.
A utilização de fotografias, filme e quadros
antigos devem ser feitos com cautela. O mesmo vale
para o trabalho com jornais e revistas. Pois, deve-se
levar em consideração que quem produziu a foto, o
filme, ou a reportagem tinha uma intencionalidade.
Primeiro isso deve ser percebido pelo professor, para
que depois o estudante seja levado a pensar sobre
isso. Na utilização desses recursos é recorrente
pensar: olha só como era? Mas temos que ver que
era assim na visão de quem fez o recorte.
É interessante saber mais sobre o fotógrafo,
ou o pintor, ou o jornalista. Quem eram? O que
pensavam? Trabalhavam para quem? Isso facilita
perceber o que está “por trás” do que foi produzido.
É muito comum utilizar os documentos como
ilustração da história. Mas vimos anteriormente que
a visão de história atual é crítica. Ou seja, sempre
busca saber o que está por trás. O que pensava
Debret ao produzir as suas telas? E Glauber Rocha
ao dirigir seus filmes? Marc Ferrez ao fotografar
suas paisagens?
O interessante é colocar o estudante como
produtor dessas linguagens sempre que necessário.
Nesse caso, um trabalho aliado com arte é
fundamental, para que o estudante perceba que ao
produzir algo ele tinha uma intenção. E que toda

pessoa ao expor seus pensamentos para o mundo
na linguagem que for também tem uma intenção.
É claro, que nunca chegaremos às verdadeiras
intenções, porque nós, ao pesquisarmos também
carregamos nossa bagagem na interpretação, mas
é fundamental que o estudante não tenha uma visão
ingênua de mundo, de que as coisas são feitas
por acaso, mas que ele perceba que o homem ao
produzir algo está querendo sempre comunicar
alguma coisa.
Isso deve acontecer para que ele reconheça
que é assim que as pessoas marcam seu lugar
no mundo. E é assim que ele pode transmitir a
mensagem dele também, e dessa forma interferir no
mundo que o cerca.
No ensino de História, deve-se levar
em consideração como o estudante se
orienta temporalmente.
Porém, em cada fase da vida o indivíduo
possui uma construção e elaboração diferente do
tempo. Pois o tempo é um conceito abstrato, e
embora pareça fácil de ser construído não o é.
Não se deve levar em consideração se o
estudante sabe a seqüência de determinados
fatos do passado, mas sim, se ele valoriza sua
própria história.
Reconhece-se a história e a importância
do local onde vive. E se “olha”para uma pista do
passado de forma crítica.
É um estudante que formula boas perguntas,
que sabe que o passado é diferente do presente?
À medida que o professor propõe as
atividades, o estudante participa? Consegue
colocar no papel idéias bem elaboradas sobre seu
próprio tempo?
Quando as crianças são menores o foco é
outro. Ela sabe se localizar no tempo? Sabe contar
uma história com uma seqüência lógica?
Um dos objetivos do ensino de História é
ensinar a criança, o jovem e o adulto a ler o mundo
interior e exterior, em suas múltiplas dimensões.
E, ao lê-lo, apropriar-se dos seus significados e
de suas representações, traduzindo-o em outras
significações compartilhadas com e em seu grupo
social. Tanto os problemas de natureza sociocultural
e política com que convivemos todos os dias – a
fome, a falta de moradia, a violência, a guerra, os
dilemas e conflitos pessoais – bem como todas
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as produções artísticas presentes em nosso
cotidiano precisam ser percebidos, lidos e
traduzidos em cada um de nós, em significados
que vão nos permitir construir sentidos para a
realidade presente e passada.

PRÁTICA 1:
EJA – Educação de Jovens
e Adultos
Rede Cultural
Em Diadema, a construção da rede
cultural desenvolvida nas escolas municipais tem
buscado articular as áreas do conhecimento numa
perspectiva interdisciplinar em que as diferentes
linguagens fazem parte do processo de constituição
do cidadão, re-significando a sua vida e as suas
diversas formas de expressão.
As atividades realizadas através da Rede
Cultural acontecem uma vez por semana, em que
profissionais das áreas específicas desenvolvem
atividades culturais com os estudantes contando
com o envolvimento dos professores da escola.
Essa atividade é articulada com o projeto da
escola e elaborada no horário de formação dos
professores de EJA.
Para a construção da Rede Cultural é realizado
o diagnóstico da identidade Cultural dos estudantes:
• Quem é esse estudante?
• De onde ele vem?
• Q ual a sua visão de homem, mundo
e sociedade?
• C omo se relaciona com a realidade
onde vive?
• Q uais são as suas crenças, seus valores
e costumes?
• Como se constitui a sua identidade cultural?
Busca-se através das redes culturais, o
resgate dessa identidade, onde a dança, o teatro, a
música, a contação de histórias, sejam elementos
que favoreçam o despertar de um novo paradigma,
uma nova forma de diálogo com o universo, não se
faz somente pela via experimental da tecnociência.
Faz-se também no diálogo e apropriação de outras
formas de acesso à natureza. Todas as versões que
as culturas deram de seu caminho para o mundo
podem nos ajudar a conhecer mais e a preservar
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melhor a nós mesmos e o nosso habitat. Surge
assim o sentido de complementaridade e a renúncia
do monopólio do modo moderno de decifrar o
mundo que nos cerca. em outras palavras, todos
nos encontramos num processo de dialogação
e interação com o universo; todos produzimos
informações e todos podemos aprender uns com os
outros (Leonardo Boff).
Nessa nova perspectiva, existe a
possibilidade, através do eixo Dignidade e
Humanismo, de construção de uma nova Identidade
Cultural em que todos se sentem parte de uma
grande teia de relações, onde a cultura estabelece
a fronteira e a possibilidade de aceitação do outro e
de respeito às diferenças, seja de brancos/negros,
homens/mulheres, crianças/adultos.
O diálogo rompe com o princípio
hegemônico, com a verdade única, imposta pela
ideologia dominante e abre caminhos para novas
possibilidades, inclusive a de sonhar com uma
sociedade mais justa e igualitária, cujo princípio
será o “regresso a nossa pátria natal – a grande
comunidade planetária e cósmica. Fascina-nos a
floresta verde, paramos diante da majestade das
montanhas, enlevamo-nos com o céu estrelado e
admiramos a vitalidade dos animais. Enchemo-nos
de admiração pela diversidade das culturas, dos
hábitos humanos, das formas de significar o mundo.
Começamos a acolher e valorizar as diferenças.
(Leonardo Boff).

PRÁTICA 2:
Projeto:
A partir do Projeto Diversidade na Escola, a
estudante elaborou o poema: Escravidão.

ESCRAVIDÃO
Sueli Alves Pinez
E.M. Manoel Fiel Filho (EJA-7ª série B)

Eu era muito pequena e já ouvia falar
Dos escravos africanos, que trouxeram para cá.
Sim, ao meu Brasil querido
País tão abençoado, que a todos trata bem.
Gringos vindos do além,
Da América, Europa, Ásia...
Não importa de onde vêm
Aqui tem guarida a todos
A todos queremos bem.
Fico triste quando penso
Na maldade das pessoas
Que outrora aqui vieram
Invadiram meu país,
Fizeram o que quiseram
Levando vantagem em tudo.
Desrespeitaram pessoas, homens, mulheres, crianças,
Só vieram atrapalhar a vida do nosso povo.
Vieram lá da Europa trazendo para nossa nação
Desgraça, choro, tristeza e muita decepção.
Esses europeus cruéis, não tiveram piedade
Escravizaram meu povo, como se fossem selvagens.
Deram-lhe o nome de índios
Sofreram tantos castigos
Foram muito humilhados
Perderam suas famílias e suas identidades.
Foram até obrigados a trabalharem forçados
Sujeitos à fome e à morte.
Mas não parou por aí!
A ganância era tanta
A riqueza era tudo
E esses europeus cruéis
Foram em busca de outras vidas.
Agora eram os africanos
Que estavam em suas miras.
Foram caçados a laço, feito animais selvagens
Marcados com ferro em brasa, batizados com sal
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Tiveram os nomes mudados
Meu Deus, quanto humilhação!
Embarcados em navios, sob condições precárias,
Êta viagem difícil!
Durava cerca de dois meses, era uma eternidade
Não havia nem espaço para eles se mexerem.
Ao chegarem no Brasil, eram todos separados
Pai para um lado, mãe para outro
Filhos chorando perdidos sem saber o que fazer.
Posso sentir no meu peito
A dor da separação dessas famílias queridas, quanta solidão!
E depois de trabalharem dezoito horas por dia
Sofriam, sem merecer, castigos, mutilações...
Ah, Deus, quanto sofrimento!
Sem piedade cortavam os belos seios das negras
Castravam os africanos e como se não bastasse
Usavam o “bacalhau”, chicote de couro cru
Para o açoite diário.
Houve, no século passado
Um senador e ministro
Um tal Marquês de Maricá.
Disse uma frase sem graça
Quer vieram publicar
“Veja como a sociedade é bela:
Fez os homens de pele branca para repousar à sombra
E os de pele negra para labutar ao sol”.
Não vejo beleza alguma nessa tal sociedade
Desculpe-me, seu marquês, não quero lhe contrariar
Mas um dia frente a frente o senhor irá ficar
Com o senhor, justo juiz,
Que virá julgar a mim e a você também,
E aqueles “camaradas” que judiavam dos escravos, índios e africanos.
Agora, Seu Maricá, lhe digo com propriedade e sem medo de errar
Sabe quem vai descansar ou repousar, como queira, à sombra do onipotente?
Serão os de pele negra, que labutaram ao sol.
Quem sofreu, se alegrará
Quem chorou, irá cantar
Isso é promessa de Deus,
Eu não posso me calar.
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PRÁTICA 3:
Escola Municipal Tiradentes
Título do Projeto: “Descobrindo a África
como o berço da civilização humana”
Professora: Simone Rodrigues Allersdorfer Santos
Segmento: Educação de Jovens e Adultos.
Faixa-etária: a partir de 14 anos
Eixo do currículo: Dignidade e Humanismo

Introdução
A implantação da lei 10.639 de 2003 alterou a LDB
9.394 de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases
da Educação Nacional. A lei 10.639 passou a vigorar
acrescida de artigos que tornam obrigatório o ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na
educação básica e no ensino médio das escolas
públicas e particulares da federação.
É pertinente pensar nos novos significados
que se pretende construir com essas diretrizes,
principalmente à luz de temas como “diversidade”,
“miscigenação”, “multiculturalismo”, “afro-brasileiro”
e “cultura afro-brasileira”, entre outras.
As relações raciais no Brasil e também a
proposta de construção de uma nova identidade

Objetivo Geral
•	Ampliar o conhecimento e a compreensão
sobre a história dos afro-descendentes
e a história da África, compreendendo-a
como berço da civilização humana, e suas
respectivas riquezas naturais, para assim
contribuir com a incorporação dos objetivos
previstos na Lei nº. 10.639/03 – a qual
versa especificamente sobre este assunto
– venham ser atingidos diminuindo assim o
preconceito e a discriminação racial.

Objetivos Específicos
•	Estudar, discutir e desenvolver atividades
junto aos alunos a partir de estudos da
História da África;
•	C riar condições para que os alunos
possam ter acesso a diferentes materiais
para realizar discussões acerca do tema e
enriquecer o conhecimento capaz de tirálos do senso comum;
•	Elaborar projeto visando erradicar as
discriminações sociais e étnicas.

Conteúdos

racial se faz necessária, e é nesse sentido que

• Leitura e discussão da lei nº 10.639;

desenvolvo esse projeto.

•	Discutindo o senso comum de

Justificativa
A partir da aprovação da Lei 10.639 de
2003 que estabelece a obrigatoriedade do ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira, no Ensino
Fundamental e Médio, faz-se necessário à inclusão
de conteúdos sobre a África para serem estudados e
aprofundados junto aos alunos.
“A negação desta História esteve sempre
associada nitidamente à forma de controle social
e dominação tecnológica, além do interesse na
construção de uma identidade brasileira despida
de seu conteúdo racial, dentro do chamado
‘desejo de branqueamento’ de nossa sociedade.”
(Lima, 2004. p.84)
A dificuldade em lidar com o tema, a escassa
fonte de pesquisa e as lacunas deixadas pelos
bancos escolares, fazem com que seja necessária
uma formação específica para que os professores
possam multiplicar em sala de aula desenvolvendo
ações que contribuam para o combate ao racismo e
as discriminações de modo geral.

conhecimentos sobre a África;
• Discutindo os conceitos de raça e etnia;
• África como berço da humanidade;
•	A escravidão na África e o escravismo colonial;
• Os quilombos, Zumbi dos Palmares;
• Cultura afro (dança, música, culinária);
• Mitos e lendas;
• Discutindo o preconceito;
• Movimentos negros.

Recursos didáticos
• Palestras;
• Vídeos;
• Mapas;
• Fotos;
• Reportagens;
• Músicas;
• Teatro;
• Filmes.
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Estratégias/ desenvolvimento
das atividades

• Proposta Curricular de Diadema – Eixos;

BIBLIOGRAFIA

• DVDS: Kit: A cor da cultura;

Dinâmica de sensibilização

• www.acordacultura.com.br ;

APPLE, M. Educação e poder. Trad. Maria Cristina
Monteiro. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.

Distribui-se uma folha de papel sulfite em
branco. Pede-se aos alunos que se distribuam
na sala livremente. Em seguida pede-se que eles
dobrem a folha ao meio e cortem repetindo com as
outras duas metades.

• Curso: A linguagem cinematográfica como fonte
de aprendizagem das questões de gênero, raça,
pobreza e emprego – Ministrado pela Profª Ms.
Kiusam de Oliveira nos meses de setembro e outro
de 2006, a partir de quatro filmes: Cronicamente
Inviável, Filhas do Vento, A Cor Púrpura e Quanto
Vale ou é por Kilo;

Agora ao som da música colocar o primeiro
pedaço entre o queixo e o pescoço, o segundo
debaixo do braço direito e, em seguida, debaixo do
braço esquerdo. Não se pode deixar cair nenhum
e sempre dançando e finalmente o último entre os
joelhos. Pede-se agora que eles retirem os papéis na
seguinte ordem: primeiro o do joelho, segundo os do
braço, direito e esquerdo e finalmente o do pescoço.

• Artigos produzidos pela Profª Ms. Kiusam de
Oliveira - O papel da consciência sócio-racial
na luta contra o racismo e Igualdade Racial
na Construção de um Currículo Humanizador:
Currículo, Identidades e Empoderamento.

Pede-se aos participantes que relatem o
que sentiram em seguida:

Filmes:

• Descrição em grupo do que eles imaginam do

• Cronicamente inviável;

continente africano em relação a vários temas
(educação, saúde, geografia, riquezas e outros
temas que serão abordados posteriormente).
Terminado o registro, fazer uma apresentação
para a sala;

• Um grito de liberdade;
• Filhas do Vento;
• A negação do Brasil;
• A rota dos orixás;
• Quilombo;

• Seleção das anotações dos alunos em relação

• A cor púrpura;

ao que eles pensam em relação à Geografia do
continente africano;

• Hotel Ruanda.

• O bservação do mapa da África, situando os
lugares principais e a explanação das riquezas
naturais que o continente possuía e possui
estabelecendo relações com o processo de
dominação e exploração durante o processo de
escravidão mercantil (fizemos uma explicação
sobre os tipos de escravidão);
• Terminar discussão com o pontapé inicial: Qual
seria o interesse em sempre nos mostrar
que a África é um continente pobre e não serviu
para nada?
• Projeção de filmes
• Visita ao Museu Afro;
• Oficina de bonecos negros.

Referências Básicas
Em 1989, comecei o projeto. Assisti ao filme
“Um Grito de Liberdade” e produzi um livreto para
os alunos discutirem a questão racial. De lá para cá
(1989-2007) venho trabalhando com os alunos as
questões raciais, entre outras.
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Em relação às atividades o interessante é que de
modo geral os alunos em momento algum conseguiram
relacionar nada de bom ao continente, à exemplo da
maneira como nos é demonstrado o processo de
dominação e exploração que foi feito no continente.
Os alunos ficaram indignados ao saber que
a África era um continente tão rico e que o Egito
pertencia à África e que nada do que era bom era
relacionado a ela. Lançamos a afirmação para o
grupo: “A África é o berço da civilização humana”, o
que vocês pensam disso?
Alguns alunos, de acordo com suas
convicções religiosas afirmaram que a origem do
homem não era na África. Outros escutaram e
tentaram de alguma forma assimilar o que fora dito.
O projeto continua sendo aplicado e o
desdobramento das atividades sendo reavaliadas
e discutidas. Uma experiência maravilhosa e sem
pressa de acabar.
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