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O CURRÍCULO 
E A EDUCAÇÃO 
PARANAENSE

_____________
*Professores da Rede Pública Estadual de Educação

A trajetória do Currículo no 
estado do Paraná é marcada 

pelo protagonismo e pelo trabalho 
coletivo dos profissionais da rede 
estadual de ensino. No processo 
de construção e implementação do 
Currículo na Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná, percebe-se o seu 
percurso a partir da implantação do Ciclo 
Básico de Alfabetização e do Projeto de 
Reestruturação do Ensino de 2.° Grau. 
Se na década de 1970 a educação era 
marcada pela prescrição de Currículos 
voltados à formação de força de 

trabalho, por meio da Lei Federal 
n.° 5.692/71, a partir da década de 1980 
observa-se a prioridade na participação 
dos professores da rede pública, assim 
como professores de instituições de 
ensino superior estaduais e federais. 
No ano de 1988, partindo da adesão de 
um número expressivo de escolas da 
rede pública de ensino, o Ciclo Básico 
de Alfabetização foi implantado nas 
escolas da rede pública do estado do 
Paraná, possibilitando a reorganização 
do ensino de 1.° Grau ao propor uma 
nova concepção de alfabetização.
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Desse modo, até a promulgação da Constituição Federal de 
1988, o Currículo do ensino de 2.° Grau se configurou pela transposição 
dos conhecimentos científicos de forma didatizada, de maneira que 
possibilitasse aos estudantes o acesso ao ensino profissionalizante e 
superior. Em relação ao ensino noturno, demarca-se a preocupação 
com a qualidade e o acesso dos cidadãos trabalhadores, assim como o 
tratamento dos conteúdos direcionados a este público.

Em meados de 1996, a partir da promulgação da nova Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal n.° 9.394/96, a Educação 
Básica constituiu-se nas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental 
e Ensino Médio. As políticas educacionais e curriculares foram redire-
cionadas, preconizando a elaboração do Currículo da Educação Básica por 
meio de competências e habilidades, além da introdução da tecnologia 
como parte integrante das áreas demarcadas pela nova Lei. 

A necessidade de incorporar e reafirmar a importância de uma base 
disciplinar fez com que o estado do Paraná priorizasse, a partir do ano 
de 2003, a participação ativa dos profissionais da educação na discussão 
e análise das propostas curriculares, definindo as Diretrizes Curriculares 
Orientadoras da Educação Básica para a Educação Básica na Rede Estadual 
Pública de Ensino do Paraná, publicada no ano de 2008. 

Em 2011, foi elaborado o Caderno de Expectativas de Aprendizagem, 
apresentando-se como documento de subsídios e parâmetros de 
acompanhamento da apropriação dos conteúdos a serem trabalhados 
nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

 Ao repensar a prática e a organização curricular nas etapas do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio, a Secretaria de Estado da Educação, 
por meio de uma Política Pública de Educação em Tempo Integral, a partir 
do ano de 2008, passou a ofertar atividades de ampliação da jornada 
escolar – em 2009, aderiu ao Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), 
implementando ações pedagógicas e propostas de reestruturação 
curricular para o Ensino Médio, e em 2012, passou a ofertar Educação em 
Tempo Integral, redimensionando o tempo e espaços escolares.

Nessa perspectiva, reforça-se a função social da escola pública 
em assegurar aos estudantes o acesso ao saber sistematizado, em um 
processo formativo que os possibilite desempenhar o seu papel social.
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O ensino de arte foi incluído 
no currículo escolar a partir 

de 1971, com a Lei Federal n.° 5.692, 
de Diretrizes e Bases da Educação, 
tornando obrigatória a disciplina de 
Educação Artística. O professor, neste 
momento, trabalhava habilidades 
e técnicas da área de artes visuais, 
não aprofundando o conhecimento 
específico, da mesma forma que 
também não contemplava as demais 
áreas artísticas: música, teatro e 
dança. Assim, “Na escola, o ensino de 
artes plásticas foi direcionado para as 
artes manuais e técnicas e o ensino de 
música enfatizou a execução de hinos 
pátrios e de festas cívicas” (PARANÁ, 
2008, p. 43).

Posteriormente, com a Lei 
Federal n.° 9.394/96, que estabelece 
as novas Diretrizes e Bases da 
Educação, o ensino de arte, por meio 
do saber estético e do fazer artístico, 
passa a ser considerado uma área do 
conhecimento humano, promovendo 
o desenvolvimento cultural dos 
alunos, com conteúdos e objetivos 
próprios, englobando as quatro áreas 
do conhecimento artístico: artes 
visuais, música, teatro e dança.

Mas afinal, onde está a arte? 
Só em museus e teatros? Podemos 
encontrar arte na rua, em uma obra 
multicolorida; em um terminal de 
ônibus, com imagens ou manifestações 
culturais; na música que ouvimos 

A Arte no Contexto Escolar
Maria Cristina de Paula Müller* 
Roberta Jorge da Silva Wisnievski*

_____________
*Professoras da Rede Pública Estadual de Educação
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pelo rádio do carro. A arte é assim, 
pode estar em vários lugares, ser 
expressada de várias formas e com 
materiais diferentes.

Compreender arte é construir 
conhecimento, é trabalhar com cores, 
sons, movimentos e interpretação. 
No ambiente escolar, a criação (fazer 
artístico) permite expressar nossos 
pensamentos, crenças e ideologias 
construídas durante toda a nossa 
vida, o que nos permite vivenciar 
momentos de reflexão acerca de 
nosso trabalho artístico.

No contexto escolar, a disciplina 
de Arte não tem o objetivo de formar 
artistas, dançarinos, escultores, 
atores, pintores ou ensinar a tocar 
um determinado instrumento, e sim 
propiciar ao estudante subsídios para 
que ele identifique as características 
de cada área do conhecimento em 
arte e faça relações entre elas, sendo 
sujeito de sua própria produção, 
compreendendo e percebendo as 
diversas formas de como a arte é 
estruturada e organizada no mundo 
que o cerca. 

Referências
DUARTE, J. Por que Arte-educação? 7. ed. Campinas-SP: Papirus, 1994.
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação. Diretriz Curricular Orientadora da Educação Básica para a Rede 
Estadual de Ensino. SEED-PR, Curitiba: 2008.
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Desde a Idade da Pedra 
Lascada, o ser humano tenta 

compreender o meio onde vive, a 
Natureza e as relações entre os seres 
vivos e todos os fenômenos a ele 
relacionados. A Biologia, como ciência 
que estuda a Vida, busca explicar essas 
relações entre os seres com o meio e 
o resultado dessas interações. Assim, 
partimos do pressuposto de que o ser 
humano, mesmo naquela época, era 
dotado de racionalidade, capacidade 
de analisar, criar instrumentos, 
influenciar, sofrer influências, propor e 
buscar explicações para os fenômenos 
relacionados à existência humana. 

Como precisava compreender a própria 
existência, a partir das interações que 
estabelecia com a natureza, o homem 
vai, lentamente se descobrindo como 
sujeito de transformação.

Ao longo da história da 
humanidade, alguns períodos podem 
ser demarcados de acordo com o 
pensamento biológico de determinada 
época: descritivo, mecanicista, 
evolutivo e da manipulação genética. 
Nenhum deles explicou com exatidão 
o fenômeno Vida, mas cada um 
contribuiu para a compreensão de 
outros eventos relacionados a ele.

A Disciplina de Biologia 
e o Fenômeno Vida
Denise Estorrilho Baganha*
Fabiano Villatore Ferreira*
Meryna Therezinha Juliano Rosa*
Viviane Campana Fontino*

_____________
*Professores da Rede Pública Estadual de Educação
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Esses pensamentos fundamentam 
as Diretrizes Curriculares Orientadoras 
de Biologia para a Educação Básica do 
Estado do Paraná (2008), e possibilitam 
uma reflexão da prática docente e de 
uma proposta curricular de Biologia 
voltada para o objeto de estudo dessa 
ciência, o fenômeno Vida. 

Por muitos anos o Ensino 
Médio teve ausência de uma 
proposta curricular que orientasse 
os professores em seu trabalho 
pedagógico, fazendo-os escolher 
materiais didáticos disponíveis no 
mercado que atendessem, da melhor 
maneira possível, as necessidades 
e realidades de cada escola. A 
sequência clássica estabelecida 
nos livros didáticos, de modo geral, 
ainda permite uma compreensão 
dos conteúdos de Biologia a partir de 
uma visão microscópica do mundo 
natural para uma visão macroscópica. 
Porém, os conteúdos relacionados 
às áreas de Citologia, Histologia, 
Embriologia, Zoologia, Botânica, 
Evolução, Genética, dentre outras, 
passaram a ser vistos a partir de uma 
abordagem histórica e filosófica das 
Ciências, e de uma prática pedagógica 

interdisciplinar e contextualizada. 
Nesse momento, os contextos social, 
político, científico, econômico e 
mesmo filosófico são chamados para 
responder às inquietudes próprias da 
natureza humana.

A disciplina de Biologia contribui 
para o desenvolvimento do senso crí-
tico do estudante, despertando-o para 
a construção racional do conhecimen-
to científico por meio da observação, 
investigação e mesmo pela constata-
ção de fenômenos. Assim, sabendo 
que a disciplina de Biologia trabalha 
com a compreensão de que a Vida 
se organiza ao longo do tempo e tece 
complexas relações de interdepen-
dência entre os seres, os conhecimen-
tos provenientes desta disciplina não 
podem estar dissociados dos contex-
tos culturais, econômicos, políticos e 
sociais. 

O ensino de Biologia possui o 
desafio de propiciar uma nova maneira 
de exercer a cidadania por meio 
de escolhas e tomadas de decisões 
fundamentadas no conhecimento 
científico propiciando a construção 
de uma sociedade mais justa e 
ambientalmente sustentável.

Referências
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação, Superintendência da Educação. Diretrizes Curriculares Orientadoras da 
Educação Básica para a Rede Estadual do Ensino de Biologia. Curitiba: SEED/DEB, 2008. 87p.
VIVIANI, Daniela; COSTA, Arlindo. Práticas de ensino de Ciências Biológicas. Indaial: Grupo Uniasselvi, 2010. 125p.
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Por que o céu é azul? Por que existe 
vida na Terra? Por que a água do 

mar é salgada? Por que os peixes dormem 
com os olhos abertos? Por que ficamos 
nove meses na barriga de nossa mãe? Esses 
porquês são muito frequentes entre os 
estudantes, especialmente nos anos finais 
do Ensino Fundamental. A disciplina de 
Ciências tem algumas respostas para essas 
perguntas, mas ainda há questionamentos 
para os quais não se tem explicação exata. 
Diante de tantos fenômenos, o objeto 
de estudo da disciplina de Ciências é o 
conhecimento científico que resulta da 
investigação da Natureza, entendida 
cientificamente como o conjunto de 
elementos integrados que constitui o 
Universo em toda sua complexidade.

Olhar um “novo mundo” por meio de 
um microscópio óptico ou desvendar algo 
por meio de uma atividade experimental, 
faz com que o estudante compreenda 
melhor a realidade e como a natureza 
funciona. 

Mas nem sempre foi assim. No Brasil, 
até o final da década de 1950, o ensino de 
Ciências era teórico, baseado no uso de 
livros estrangeiros, pouco relacionados 
com a realidade nacional. O importante 
para o ensino daquela época era a 
memorização da biografia de cientistas 
importantes e dos conhecimentos 
provenientes de suas descobertas. 
No final dessa mesma década, após 
o lançamento, pela antiga União 

Reflexões sobre o Ensino 
de Ciências no Brasil
Fabiano Villatore Ferreira*

_____________
*Professor da Rede Pública Estadual de Educação
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Soviética, do Sputnik – primeiro satélite 
artificial –, houve um crescimento 
tecnológico e científico no mundo 
que causou mudanças no currículo 
da disciplina de Ciências na Inglaterra 
e nos Estados Unidos, refletindo-se 
também nas escolas brasileiras. Com 
isso, o estudante deixou de ser mero 
expectador e passou a participar, por 
meio de atividades experimentais, do 
processo de ensino-aprendizagem.

Na década de 1980, devido às 
implicações sociais da época – crise 
econômica mundial, crise energética 
e poluição ambiental –, o método 
científico cedeu espaço para a 
aproximação entre sociedade e ciência, 
relacionando a investigação científica 
com as situações do cotidiano, 
detectando problemas e propondo 
soluções para os mesmos. Nesse 
momento, os estudantes são instigados 
a refletir sobre os problemas locais, 
como ponto de partida para se pensar 
em soluções para os problemas 
globais.

No Paraná, os investimentos no 
currículo escolar ocorreram com a pro-
posição do Currículo Básico no final 
daquela mesma década, que apresen-
tou avanços consideráveis, devido à 
retomada do método científico como 
estratégia de investigação no ensino de 
Ciências, permanecendo vigente até 

a promulgação das Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei Federal n.° 
9.394/96). O ensino passa então por 
uma nova fase, orientado por novos 
parâmetros, dando-se menos ênfase 
ao conhecimento científico. 

Paralelamente a essa nova fase, e 
diante da necessidade de atualização 
aos novos tempos, a partir de 2003 
foram construídas as Diretrizes 
Curriculares Orientadoras para a 
Educação Básica do Estado do Paraná, 
que retomaram o conhecimento 
científico, a pesquisa e a investigação 
por parte do professor, para que 
ele pudesse contribuir na formação 
de estudantes capazes de serem 
sujeitos transformadores. A disciplina 
de Ciências retoma seu princípio 
básico de investigação e, para isso, o 
conhecimento científico passa a ser a 
base para se desvendar os fenômenos 
existentes na natureza.

Assim, diante das mudanças 
na sociedade, o ensino de Ciências 
tem como desafio oportunizar aos 
estudantes a compreensão das 
inter-relações e transformações do 
meio, bem como instigar reflexões e 
a busca de soluções para as tensões 
contemporâneas que se estabelecem 
nas dimensões social, política, 
econômica e ambiental.

Referências
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação, Superintendência da Educação. Diretrizes Curriculares Orientadoras 
da Educação Básica para a Rede Estadual do Ensino de Ciências. Curitiba: SEED/DEB, 2008. 87p.
VON LINSINGEN, Luana. Ciências Biológicas e os PCNs. Indaial: Grupo Uniasselvi, 2010. 186p.
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Ensino Religioso: 
Respeito à Diversidade 
Cultural e Religiosa
Eloi Correa dos Santos*
Renata Caroline Zanquetta Cardozo*
Valmir Biaca*

_____________
*Professores da Rede Pública Estadual de Educação

A especificidade de cada disci-
plina contribui na formação 

dos sujeitos em sua totalidade. A dis-
ciplina de Ensino Religioso não foge a 
essa ideia. Ao concebermos Religião 
e conhecimento religioso como pa-
trimônios da humanidade e que his-
toricamente existe uma inter-relação 
entre os aspectos culturais, sociais, 
econômicos, políticos e religiosos po-
demos dizer que também é por meio 

da disciplina de Ensino Religioso que 
entramos em contato com os sabe-
res, expressões e organizações reli-
giosas de diversas culturas, e pode-
mos reconhecer como estas culturas 
se relacionam com outras áreas do 
conhecimento. O objeto de estudo do 
Ensino Religioso é o Sagrado, ou seja, 
tudo aquilo que é estabelecido como 
divino por um grupo de pessoas. O 
Sagrado pode ser entendido pelas re-
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lações sociais por ele motivadas e é 
inclusive um meio pelo qual se pode 
interpretar o mundo. O entendimen-
to da disciplina como área de conhe-
cimento fortalece o desenvolvimento 
de uma educação laica e republicana, 
que respeita a pluralidade das tradi-
ções religiosas e ideologias ateístas, 
assegurando que as múltiplas mani-
festações do Sagrado sejam tratadas 
como conhecimento e façam parte do 
sistema escolar. 

Dessa forma, o Sagrado como 
objeto de estudo do Ensino Religioso 
tem como objetivo a compreensão, 
o conhecimento e o respeito das ex-
pressões religiosas advindas de cultu-
ras diferentes, inclusive das que não 
se organizam em instituições, sempre 
abordando os conteúdos das quatro 
matrizes que formam a religiosidade 
brasileira: indígena, ocidental, africa-
na e oriental.

Há muito tempo a disciplina de 
Ensino Religioso participa dos currí-
culos escolares no Brasil e, em cada 
período histórico, assumiu diferentes 
características pedagógicas e legais. 
Primeiramente, as atividades eram 
voltadas para a evangelização pro-
movida por instituições religiosas de 
confissão católica. Com o advento da 

República, foi adotado o critério de 
laicidade, interpretada no sentido de 
neutralidade religiosa. Para viabilizar 
essa proposta de Ensino Religioso no 
Paraná, a Associação Inter-religiosa 
de Educação (Assintec), composta 
por mais de 20 tradições religiosas e 
uma equipe pedagógica formada por 
professores, desenvolve, em conjunto 
com a Secretaria de Estado da Educa-
ção (Seed), formações continuadas e 
materiais pedagógicos.

Devido ao trabalho desenvolvido 
em prol do Ensino Religioso, o Estado 
do Paraná tem sido referência para 
todo o Brasil, sendo objeto de estudos 
de vários pesquisadores de outros es-
tados e países que aqui chegam para 
comprovar as ações realizadas. Entre 
as atividades desenvolvidas pela Equi-
pe Pedagógica da disciplina de Ensino 
Religioso da Seed e da Assintec, estão 
visitas técnicas aos lugares sagrados, 
cursos de formação, materiais didáti-
cos, informativos, livros e produções 
que oferecem subsídios pedagógicos 
aos professores que atuam na discipli-
na. Como exemplo dessa prática, po-
demos citar o Livro “Ensino Religioso: 
Diversidade Cultural e Religiosa”, lan-
çado no ano de 2013 pela Secretaria 
de Estado da Educação do Paraná.
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As Contribuições da Filosofia 
para a Formação dos Sujeitos
Adilson Luiz Tiecher*

_____________
*Professor da Rede Pública Estadual de Educação

Olá, caro leitor! Se você já leu 
ou ouviu expressões como 

“só sei que nada sei”, “conhece-te a 
ti mesmo”, “penso, logo existo” ou 
“ser ou não ser, eis a questão”, você 
já entrou em contato com questões 
que são objeto de estudo da Filosofia. 
A palavra Filosofia vem do grego e 
significa “amor à sabedoria”. Ela surgiu 
na Grécia antiga há aproximadamente 
2.600 anos e tinha como preocupação 
maior compreender de forma racional 
o mundo natural em oposição às 
narrativas mitológicas.

Ao longo da história da Filosofia, 
filósofos como Platão, Aristóteles, 
Santo Agostinho, São Tomás de 
Aquino, Maquiavel, Descartes, Kant, 
Hegel, Marx, Sartre, Nietzsche, 
Foucault, apresentaram possibilidades 

de reflexão acerca dos “problemas da 
Filosofia” que passam pela questão 
da existência humana, da fé, da razão, 
da verdade, do conhecimento, da 
ética, da moral, da política, da arte, da 
estética, da ciência.

Enquanto na Antiguidade a 
preocupação da Filosofia era com 
a ordem cosmológica e a condição 
humana, no período medieval a 
atenção estava centrada na lei divina, 
no teocentrismo. Na modernidade, os 
filósofos separaram os campos da fé 
e da razão e valorizaram o homem 
por meio do antropocentrismo. Já 
na contemporaneidade, a Filosofia 
passou a se preocupar com a 
historicidade e a sociabilidade do 
homem e com o pluralismo de ideias.
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No Brasil, o ensino da Filosofia 
surge como disciplina curricular desde 
o ensino jesuítico de fins do século 
XVI, tendo como objetivo principal 
a formação moral e intelectual de 
membros da Igreja Católica e da elite 
colonial. Porém, com a política 
educacional do governo de Getúlio 
Vargas, em especial a partir da 
Constituição de 1937, a Filosofia 
começou a perder espaço para a 
educação técnica profissional de 
nível secundário e superior.

Em 1961, com a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação – LDB (Lei 
Federal n.° 4.024), a Filosofia deixa 
de ser obrigatória, e em 1971, 
com a Lei Federal n.° 5.692, ela foi 
removida do currículo do Segundo 
Grau, hoje Ensino Médio, uma vez 
que não atendia mais aos interesses 
políticos, econômicos e ideológicos 
da Ditadura Civil Militar (1964-1985).

Com a redemocratização do país 
na década de 1980, as discussões 
pelo retorno da Filosofia ocorreram 
em vários estados. No Paraná, surgiu 
em 1994 uma proposta curricular 
de Filosofia para o Segundo Grau, 

porém foi abortada no ano seguinte, 
com a mudança de Governo. Em 
1996, com a Lei Federal n.° 9.394 
(LDB), os conteúdos de Filosofia 
passaram a ser tratados como temas 
transversais e não como disciplina 
curricular.

Em 2006, o Conselho Nacional 
de Educação emite parecer tornan-
do a disciplina de Filosofia obriga-
tória no Ensino Médio. Entretanto, 
somente em 2008, a Lei Federal 
n.° 9.394/96 foi alterada pela Lei 
Federal n.° 11.684. No Paraná, foi 
aprovada, em 2006, a Lei Estadual 
n.° 15.228, tornando a Filosofia obri-
gatória nas instituições que ofertam 
o Ensino Médio.

Por fim, considerando que o 
ensino de Filosofia representa um 
espaço para a análise e a criação 
de conceitos que possibilita ao 
estudante desenvolver o seu próprio 
pensamento, na atualidade, a 
Filosofia tem muito a contribuir como 
os sentidos e significados dos valores 
éticos, morais, políticos, estéticos, 
essenciais ao desenvolvimento 
humano.  
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A Física: seu Objeto, sua 
Importância e sua Relevância
Tiago Ungericht Rocha*

_____________
*Professor da Rede Pública Estadual de Educação

A disciplina escolar Física está pre-
sente no currículo da Educação Básica 
do Paraná há algumas décadas. Embora 
sua existência como disciplina seja as-
segurada atualmente no Ensino Médio, 
os estudantes começam a aprender 
sobre seus conceitos, princípios e leis 
desde as séries iniciais do Ensino Fun-
damental.

Mas por que estudar Física? Essa 
questão emerge muitas vezes do coti-
diano escolar e uma resposta imediata 
à questão seria porque é cobrada no 
Enem e no vestibular. Embora histori-
camente o ensino da Física esteja rela-
cionado aos exames vestibulares, atu-
almente o objetivo de seu aprendizado 
deve ir além. Nas últimas três décadas, 
a oferta da Educação Básica foi expan-

dida de forma significativa, abarcando 
um público mais amplo, não apenas a 
antiga elite brasileira a qual inicialmen-
te os conhecimentos de Física eram 
restritos. Mais do que fórmulas ou ma-
cetes, a Física ensinada na escola deve 
preparar o atual estudante para a vida, 
isto é, para a cidadania.

A Física, como ciência, estuda o Uni-
verso em sua complexidade. Tal como 
conhecemos, sua história remete há 
aproximadamente quatrocentos anos. 
A partir da Revolução Científica, a Físi-
ca se constituiu como ciência, tomando 
como base o pensamento moderno, 
superando gradativamente a visão te-
ocêntrica existente até então sobre o 
mundo natural. Atualmente, seu pro-
jeto arquitetônico está estruturado na 
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Mecânica, Termodinâmica, Gravita-
ção, Eletromagnetismo, Teoria Quân-
tica, Física Atômica, Relatividade, 
Cosmologia, entre outros. Isso impli-
ca na ideia de que a natureza estuda-
da pela Física vai desde as partículas 
constituintes da matéria aos grandes 
sistemas estelares, afastados milhões 
de anos-luz da Terra, “pálido ponto 
azul” quando observado nos confins 
do Sistema Solar, conforme mencio-
nou Carl Edward Sagan (1934-1996). 

É inegável a presença da Física 
em nosso cotidiano. Em grande par-
te, seus conhecimentos se integraram 
em nível tecnológico, passando a fazer 
parte do nosso dia a dia: veículos de 
transporte, o conforto propiciado 
pela energia elétrica, GPS, exames de 
tomografia e ressonância magnética 
são exemplos de tecnologias pro-
piciadas por esta ciência. Por outro 
lado, o temor ao uso indiscriminado 
da energia nuclear, com a construção 
de armas de destruição em massa e 
o risco experimentado de uma possí-
vel guerra nuclear, tem acompanhado 
a humanidade desde o final da Se-
gunda Guerra Mundial. Vale destacar 
que é do mundo subatômico que o 
ser humano obteve a mais poderosa 

forma de energia da natureza: a ener-
gia nuclear.

A presença da Física no Currículo 
é fundamental para a socialização do 
conhecimento. Mais do que resolver 
exercícios, a Física escolar deve con-
tribuir para a educação científica e 
tecnológica dos estudantes, para que 
possam se posicionar de forma críti-
ca frente aos desafios que surgirão 
ao longo de suas vidas. Para muitos 
estudantes, a Educação Básica repre-
senta a única oportunidade de aces-
so aos saberes da Física. Nesse sen-
tido, faz-se necessária uma educação 
que, além de se preocupar com os 
princípios, leis e teoremas dessa ci-
ência, permita discussões que levem 
em consideração dimensões éticas, 
estéticas e políticas em torno desse 
saber científico. Assim, de fato, a Fí-
sica ensinada pode ser considerada 
como parte importante da cultura, 
que deve ser repassada de geração 
a geração. Nas últimas décadas, as 
discussões curriculares no Paraná 
têm avançado por levarem em conta 
esses pressupostos, visando, assim, 
uma educação científica e tecnológi-
ca de qualidade e, sobretudo, eman-
cipadora. 
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A Geografia no Currículo 
Escolar e os Desafios do 
Século XXI
Marcos Antonio Queiroz*

_____________
*Professor da Rede Pública Estadual de Educação

O ensino da Geografia, desde 
que começou a fazer parte 

do currículo escolar, experimentou 
diferentes tendências pedagógicas. 
Entre metodologias que priorizavam 
a descrição e a memorização de 
paisagens e aquelas que buscavam 
e ainda buscam a compreensão 
das desigualdades socioambientais 
existentes no espaço geográfico, o 
ensino e a aprendizagem dessa área 
do conhecimento se faz presente em 
sala de aula.

De modo geral, os estudiosos que 
trabalham com a Geografia definem 
o espaço geográfico como seu obje-
to de estudo, entendendo-o como as 
articulações estabelecidas entre os 
aspectos humanos, econômicos, cul-
turais, sociais e ambientais. Somente 
em 1831, tornou-se matéria escolar 
específica por ser requisito para in-
gresso em curso superior de Direito. 
Mais tarde, em 1837, aparece como 
componente do programa de conte-

Ac
er

vo
 d

a 
DP

TE
/S

U
ED

/S
EE

D



16

údos do Colégio D. Pedro II, no Rio de 
Janeiro.  De lá para cá, o ensino de 
Geografia sofreu avanços e retroces-
sos, mas de uma forma ou de outra 
foi se consolidando no currículo es-
colar dos estados da Federação. 

Na década de 1930, com a Refor-
ma Francisco Campos, o ensino da Ge-
ografia buscou novos encaminhamen-
tos metodológicos, a fim de superar 
as abordagens descritivas, propondo 
relacionar seus conteúdos com ques-
tões que envolvessem o homem e a na-
tureza. Para tanto, trabalhos de campo, 
pesquisas e criação de salas ambien-
te foram estratégias utilizadas com 
o propósito de fortalecer o processo 
de ensino e aprendizagem. Naquele 
momento, a Geografia, que até en-
tão fazia parte apenas do currículo do 
Segundo Grau (atual Ensino Médio), 
passou a constar nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental.

Em 1942, com a Reforma 
Capanema, a disciplina de Geografia 
apresentou-se dividida em Geografia 
Geral e Geografia do Brasil e 
apresentava como objetivo central 
garantir a difusão do patriotismo 
nacional por meio da descrição do 
espaço brasileiro.

Nos anos de 1960, durante o 
Regime Militar, a Geografia passou 

a ser trabalhada como conteúdo da 
chamada disciplina de Estudos Sociais, 
que pertencia ao Núcleo Comum do 
Currículo de Ensino de Primeiro Grau. 
No antigo Segundo Grau, dependendo 
da natureza da habilitação pretendida, 
a disciplina de Geografia era opcional.

Com o processo de 
redemocratização, a educação, no 
final da década de 1980, passou 
por profundas transformações. 
Quanto à disciplina de Geografia, 
seus conteúdos começaram a ser 
trabalhados novamente no currículo, 
tendo por objetivo instrumentalizar os 
estudantes, levando-os a enriquecer 
seus conhecimentos e permitindo-os 
entender acerca da produção e uso 
dos bens naturais, sociais, econômicos 
e culturais, principalmente no meio 
em que vivem. 

O Paraná buscar as soluções que 
beneficiassem todos os segmentos da 
sociedade.  

A política de implementação dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais 
no Brasil teve início em 1995. Para o 
Ensino Fundamental, nos Primeiro 
e Segundo Ciclos, a Geografia 
visava à ampliação das capacidades 
dos alunos em observar, explicar, 
conhecer, comparar e representar as 
características do lugar em que vivem 
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e de diferentes espaços e paisagens. 
Nos Terceiro e Quarto Ciclos, o 
espaço foi eleito como objeto central 
de estudo e as categorias território, 
região, paisagem e lugar, nesta 
proposta, deveriam ser abordadas 
como desdobramento do objeto 
central. No Ensino Médio, a Geografia 
torna-se integrante da área de 
Ciências Humanas e suas Tecnologias, 
apresentando como objeto central a 
apropriação dos lugares pelos homens 
e o entendimento do mundo atual.

Por sua vez, na década de 2000, 

os profissionais da educação, de forma 

coletiva e democrática,  elaboraram as 

Diretrizes Curriculares Orientadoras 

para a Educação Básica (2008), as 

quais abordam toda a fundamentação 

teórica e metodológica, os conteúdos 

estruturantes e básicos, bem como 

o conceito de avaliação. No que 

tange aos conteúdos da disciplina, há 

sugestão de que sejam trabalhados a 
partir das relações espaço-temporal 
e sociedade-natureza, bem como de 
conceitos geográficos, como paisagem, 
região, lugar, território, natureza e 
sociedade. As discussões referentes 
ao processo de ensino e aprendizagem 
da Geografia deveriam ser abordadas 
relacionando-as com as dimensões 

econômica, política, socioambiental 
e cultural-demográfica, denominadas 
conteúdos estruturantes.

Finalmente, no ano de 2012, 
foi-nos apresentado o Caderno de Ex-

pectativas de Aprendizagem, elabo-

rado a partir dos conteúdos básicos 

existentes nas Diretrizes Curriculares 

Orientadoras da Educação Básica do 

Paraná, sendo 115 expectativas para 

os anos finais do Ensino Fundamental 

e 66 para o Ensino Médio.
Contudo, há muitos desafios 

para com o ensino dessa importante 
área do conhecimento no século XXI, 
como a articulação entre a ciência 
geográfica e a geografia escolar e 
entre as relações sociedade-natureza. 
Esses desafios devem ser superados 
para melhorar o entendimento das 
categorias e métodos utilizados no 
processo de ensino e aprendizagem, 
a fim de elucidar a importância e a 
necessidade da Geografia no dia a 
dia dos estudantes. Desse modo, esta 
disciplina, como ciência, é responsável 
por explicar a organização do espaço 
geográfico e as relações estabelecidas 
entre o homem e a natureza, 
tornando-se condição inerente para 
o desenvolvimento e a emancipação 
humana.



Educação Física na 
Educação Básica no 
Estado do Paraná
Aluízio da Rosa*
Marcos Irineu Krukoski*
Maurício Pastor dos Santos*

_____________
* Professores da Rede Pública Estadual de Educação

A Educação Física foi 
constituída no Brasil como 

prática educativa obrigatória nos 
estabelecimentos de ensino para 
todos os estudantes desde o Decreto-
Lei n.º 4.244/42, a intitulada Lei 
Orgânica do Ensino Secundário. 
Essa organização permaneceu na Lei 
Federal n.º 4.024/96 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional), sendo 
obrigatória “em todos os níveis e ramos 
de escolarização” e, posteriormente, 
na Lei Federal n.º 5.692/71, com a 
obrigatoriedade de sua presença nos 
currículos dos estabelecimentos de 
1.º e 2.º Graus, regulamentada pelo 
Decreto Federal n.º 69.450/71.

A atual Lei de Diretrizes e Bases 
(Lei Federal n.º 9.394/96), estabelece 
a disciplina de Educação Física como 
componente curricular obrigatório 
da educação básica. No entanto, 
com a nova redação dada pela 
Medida Provisória n.º 746/2016, essa 
obrigatoriedade passa a ser apenas 
para as etapas da educação infantil e 
ensino fundamental.

Por considerar que o acesso a esse 
conhecimento é direito do estudante 
em sua fase de escolarização, a 
Secretaria de Estado da Educação 
do Paraná garante a manutenção 
da oferta dessa disciplina em todas 
as etapas da educação básica nas 
instituições escolares estaduais.

A história da Educação Física 
no Estado do Paraná começou por 
volta dos anos 1940 e teve como um 
dos pioneiros o professor Hamilton 
Saporski Dal’Lin, ex-presidente da 
Associação Ginasiana de Educação 
Física ligada ao Colégio Estadual do 
Paraná, pautada pela premissa de 
promover a formação escolar, social 
e cognitiva da criança por meio dos 
ensinamentos originados da ginástica 
e da iniciação esportiva.

O professor Saporski estudava 
na Escola Militar de Educação Física 
e servia o Exército Brasileiro no Rio 
de Janeiro. Durante as aulas, teve 
contato com uma vasta bibliografia 
e conheceu a realidade do esporte 



carioca. Foi aí que começou enviar a 
seus colegas paranaenses do Colégio 
Estadual do Paraná publicações, 
artigos e anotações sobre o curso 
e as atividades promovidas por 
seus educadores. Posteriormente, 
Saporski, assim como os professores 
José Heredia Navarro, João Manoel 
Mondrone e José Custódio, foi 
presidente do Núcleo intelectual 
que criou o esporte no Paraná e que 
influenciou a Educação Física escolar.

Atualmente, no âmbito do 
projeto de educação para o Paraná, 
contido nas Diretrizes Curriculares 
da Educação Básica do Estado 
de 2008, a Educação Física e 
seu objeto de estudo, a Cultura 
Corporal, busca garantir o acesso ao 
conhecimento e à reflexão crítica das 
inúmeras manifestações corporais 
historicamente produzidas pela 
humanidade, contribuindo com a 
formação do sujeito crítico e reflexivo.

Nesse sentido, a atuação 
pedagógica da Educação Física 
proporciona a reflexão sobre a 
produção humana manifestada 
pela expressão corporal, 
consubstanciando-se nos Conteúdos 
Estruturantes: Esporte; Dança; 
Ginástica; Lutas; Jogos e Brincadeiras.

A importância da Educação 
Física, tendo como objetivo formar a 
atitude crítica, exigindo domínio do 

conhecimento e a possibilidade de 
sua construção a partir da escola, está 
presente ao resgatar o compromisso 
social da ação pedagógica, 
vislumbrando a transformação de 
uma sociedade fundada em valores 
individualistas em uma sociedade 
com menor desigualdade social.

Além disso, ao sistematizar 
o conhecimento sobre as práticas 
corporais, a Educação Física tem 
a perspectiva de contribuir para o 
estímulo à prática de atividade física 
regular e à educação para o lazer, que 
são meios de promoção da saúde em 
oposição ao sedentarismo.
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O Despertar de uma 
Consciência Histórica 
na Educação
Cristina Elena Taborda Ribas*

_____________
* Professora da Rede Pública Estadual de Educação

O interesse pela história está 
presente em grande parce-

la da população devido à curiosidade 
e às influências suscitadas pelas vias 
midiáticas, tais como filmes, histórias 
em quadrinhos, jogos, peças de teatro 
e livros.  

Entretanto, é preciso compreen-
der a diferença entre a informação 
que as mídias trazem, muitas vezes 
anacrônicas e descontextualizadas, e 
o conhecimento histórico, que se pau-
ta em características específicas, con-
siderando contextos diversos, confor-
me cada período histórico, utilizando 
fontes históricas variadas na busca de 
vestígios deixados pelo passado. 

No que tange ao conhecimento 
histórico escolar não é diferente. En-
quanto disciplina, a história é cheia de 
contradições e configura-se conforme 
cada momento histórico. Nesse cená-
rio, em 1931, durante o Governo de 
Getúlio Vargas, foi instituída a Refor-
ma Francisco Campos, que preconiza-
va um ensino com o trabalho crítico, 
despertando a autonomia (contudo, 
diferente do pensamento atual), sem 
priorizar memorizações. No ano de 
1942, em pleno Estado Novo, foi ela-
borada pelo então ministro Gustavo 
Capanema uma nova Reforma Edu-
cacional, que baseava o currículo em 
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conceitos da psicologia educacional, 
centrado em concepções patrióticas, 
com vistas ao despertar da curiosidade 
em relação à História.

O percurso da disciplina de His-
tória no Brasil possui suas instabili-
dades e interesses, conforme as mu-
danças ocorridas pela implantação de 
Estudos Sociais no currículo, que esta-
beleceu um ensino voltado às preocu-
pações de uma política específica, no 
auge do governo da Ditadura Militar.

Outras mudanças nas concep-
ções e abordagens para o ensino 
dessa disciplina no Brasil ocorreram 
a partir dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, desenvolvidos na década 
de 1990, que questionavam o ensino 
tradicional, o qual se pautava, dentre 
outras características, em um profes-
sor transmissor de conhecimentos 
e estudantes receptores passivos. A 
partir desses debates, buscou-se um 
método que proporcionasse refle-
xões, que formasse cidadãos capazes 

de analisar e interpretar os contextos 
de sua própria época. Contudo, ainda 
não proporcionou uma reflexão mais 
ampla, articulando o presente ao pas-
sado, com expectativas para o futuro.

Nesse processo de construção 
do conhecimento, desde meados de 
2003, a disciplina de História no esta-
do do Paraná segue alguns subsídios 
nos quais os seus conteúdos são pro-
blematizados, a partir dos saberes 
cotidianos dos estudantes, aproxi-
mando-os do conhecimento elabora-
do e não se limitando a visões redu-
cionistas e à memorização de datas, 
nomes e fatos, sem atribuir sentido 
aos acontecimentos históricos.

A construção do pensamento 
histórico, acima de tudo, é uma prá-
tica social e deve proporcionar ao es-
tudante uma consciência enquanto 
cidadão atuante, crítico, autônomo, 
sujeito da sua própria história e de 
seu próprio tempo. 

Referência
BITTENCOURT, Circe. Capitalismo e Cidadania nas atuais propostas curriculares de História. In: BITTENCOURT, Circe 
(Org.). O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Editora Contexto, 2004.
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Por Que Aprender 
Matemática?
Abimael Fernando Moreira*
Lucimar Donizete Gusmão*
Narjara Boppré Philippi*

_____________
* Professores da Rede Pública Estadual de Educação

É comum ouvirmos, em aulas de 
Matemática, alunos questionarem 
sobre a necessidade de estudar 
certos conteúdos, ou mesmo 
pessoas dizendo que não gostam de 
Matemática. Então, por que aprender 
Matemática? Podemos responder 
de várias formas, por exemplo: 
porque ela é parte da educação 
geral, que prepara o indivíduo para 
a cidadania, permite leituras do 
mundo a partir de suas múltiplas 
dimensões e complexidades; porque 
é base para uma carreira nas ciências 
e na tecnologia; porque pertence 
às grandes realizações culturais do 

homem e porque tem o potencial de 
desenvolver a sensibilidade estética.

Indícios históricos mostram que 
a Matemática é inerente à existência 
humana e faz parte das nossas ações 
diárias. As primeiras manifestações 
surgiram ainda no período Paleolíti-
co e estavam ligadas diretamente às 
necessidades práticas. Porém, como 
campo de conhecimento, emergiu 
mais tarde, a partir dos séculos VI e 
V a.C., na Grécia. Com os gregos, re-
gras, princípios lógicos e exatidão de 
resultados foram registrados; tam-
bém com eles ocorreram as primei-
ras discussões sobre a importância 
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e o papel da Matemática no ensino e 
na formação das pessoas. Em seu per-
curso histórico, a Matemática evoluiu 
e passou por momentos qualitativa-
mente diferentes durante seu desen-
volvimento, os quais levaram, prin-
cipalmente a partir do século XIX, a 
muitas mudanças em seus fundamen-
tos, tornando-se, desde então, mais 
abstrata, rigorosa e precisa. 

No contexto escolar, a Matemá-
tica, como as demais disciplinas, tem a 
função de preparar os alunos de forma 
integral no que tange aos conhecimen-
tos científicos historicamente constru-
ídos, bem como auxiliá-los a usar es-
ses conhecimentos em sociedade. 

As mudanças e descobertas no 
campo da Matemática influenciaram 
fortemente o avanço das ciências e 
das tecnologias e produziram também 
muitas discussões sobre as questões 
de ensino, levando ao surgimento de 
uma área de estudo chamada Educa-
ção Matemática, que tem como pro-
pósito o conhecimento matemático, o 
ensino, a aprendizagem e suas cone-
xões. Além disso, preocupa-se com as 
relações existentes entre os diferentes 
ramos da própria Matemática, entre a 
Matemática e outras áreas do conhe-
cimento. 

O fortalecimento dos estudos 
do campo da Educação Matemática 
produziram, particularmente nos últi-
mos 70 anos, novas formas de ensinar 
e aprender matemática. Ela deixou de 
ser uma disciplina estática, mecânica, 

memorística, que privilegiava apenas 
o simbolismo da lógica formal e pas-
sou a valorizar, também, os aspectos 
sociais, antropológicos, filosóficos e 
psicológicos, além dos racionais, tor-
nando-se, portanto, mais humana, e 
reforçando o papel social na formação 
integral dos alunos. 

No estado do Paraná, as mudan-
ças, descobertas e discussões ocor-
ridas no campo da Matemática e da 
Educação Matemática influenciaram, 
também, o ensino da disciplina. Esse 
fato é constatado nos documentos 
orientadores que norteiam a prática 
docente. Neles, resgatam-se impor-
tantes considerações teórico-metodo-
lógicas para o ensino e aprendizagem 
da Matemática. 

Assim, aprender Matemática 
não é apenas entender sua raciona-
lidade, seus encadeamentos algorít-
micos e lógicos, manipular fórmulas, 
fazer “continhas”, aplicar resultados, 
ou seja, a Matemática pensada tradi-
cionalmente, mas também apreender 
a sensibilidade que está por traz dos 
conceitos matemáticos. Além do ra-
ciocínio lógico, ela auxilia no aprimo-
ramento da imaginação, da intuição e 
da criatividade, capacidades essenciais 
para o desenvolvimento do pensa-
mento matemático, fundamental para 
a leitura, a interpretação, a problema-
tização e a resolução de problemas, 
tanto dentro como fora do ambiente 
escolar.



24

Química: Objeto de Estudo, 
Importância e Aplicações
Lilian Kelly dos Santos Romanholi*

_____________
* Professora da Rede Pública Estadual de Educação

A disciplina de Química 
tem como objeto de 

estudo as substâncias e materiais, 
contemplando as relações existentes 
entre suas propriedades, composição 
e transformações. Os conceitos 
estudados nessa disciplina não 
são apenas os relacionados com o 
mundo natural, visto que, com o 
avanço tecnológico e a necessidade 
de novos produtos, a ciência Química 
se desenvolveu na área de materiais 
sintéticos e processos de produção. 

Fatos marcantes da história 
do conhecimento químico, como o 
domínio do fogo, a tinturaria, o uso de 
corantes minerais (produtos de beleza), 
a alquimia, devem ser considerados 
nas discussões sobre a importância do 
ensino de Química. A partir da realidade 

concreta dos fenômenos observados, 
sejam eles naturais ou provocados 
pelo homem, da criatividade e da razão 
humana, a Química apresenta sua 
trajetória evolutiva. 

A Química começou a ser 
ministrada como disciplina regular do 
ensino secundário, hoje Ensino Médio, 
no Brasil, a partir de 1931. Naquele 
momento, o ensino de Química 
visava oportunizar ao estudante os 
conhecimentos específicos, o interesse 
pela ciência e a relação desses 
conhecimentos com o cotidiano. 
Desta forma, a proposta para o ensino 
de Química considerava importante 
o conhecimento da composição e 
da estrutura íntima dos corpos, das 
propriedades que dela decorrem e das 
leis que regem suas transformações.
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Segundo historiadores, na histó-
ria da disciplina de Química no Brasil 
havia uma flutuação entre os objeti-
vos do ensino que permeava entre as 
questões cotidianas e os pressupostos 
científicos. Nas décadas de 1950 e 
1970, o ensino de Química ficou mar-
cado pelo método científico positivis-
ta, que tinha como objetivo preparar 
o estudante para ser cientista a partir 
do ensino experimental. Em 1971, o 
ensino de Química assumiu um cará-
ter exclusivamente técnico-científico 
para atender às demandas do Segun-
do Grau Profissionalizante. Na década 
de 1990, a proposta em relação ao en-
sino de Química considerou que seus 
conteúdos fossem explicitados no âm-
bito de sua multidimensionalidade, de 
seu dinamismo e de seus critérios de 
validade. 

No Paraná, as discussões 
em relação ao ensino de Química 
avançaram no sentido de resgatar 
a especificidade da disciplina, de 
possibilitar novos direcionamentos 
para a abordagem de seus 
conhecimentos e de recuperar a 
importância da disciplina no currículo 
escolar.

 No currículo de Química, os 
conteúdos escolares só fazem sentido 
para o estudante quando articulados 
com o cotidiano. Em outras palavras, a 
memorização de fórmulas e conceitos 
pouco contribui na compreensão e 
reflexão da importância do exercício 
da cidadania numa sociedade 
democrática. 

Atualmente, exige-se de nossos 
jovens atitudes e tomadas de 
decisões que garantam a existência de 
gerações futuras e é nesse caminho 
que se justifica a importância do 
saber químico, da compreensão de 
um conhecimento mínimo do papel 
da ciência, da tecnologia e das inter-
relações desses saberes com o meio 
social e suas implicações. 

Nesse sentido, a Química por 
meio de seu conhecimento científico, 
aplicada no desenvolvimento de 
novos produtos, como combustíveis, 
medicamentos, plásticos, cosméticos, 
alimentos, fornece à sociedade 
moderna benefícios dos quais esta 
não quer abrir mão. Não se pode 
negar que o conhecimento químico 
está a serviço da sociedade, visando 
à melhoria da qualidade de vida, 
respeitando os princípios políticos, 
éticos e ambientais. 
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Sociologia: 
a Importância da Disciplina 
no Currículo Escolar
Angela Dorcas de Paula*

_____________
* Professora da Rede Pública Estadual de Educação

Ao início do ano letivo, as 
expectativas dos estudantes 

são muitas, principalmente quando se 
trata do primeiro ano do Ensino Médio. 
Diversas disciplinas que antes não faziam 
parte de seu dia a dia escolar entram em 
cena. Diante desse cenário, a Sociologia 
é uma das disciplinas que geram 
curiosidades aos estudantes, levando-os 
a questionar: O que é Sociologia? Para 
que ela serve? O que se estuda nessa 
disciplina? 

Para a maioria, a disciplina de 
Sociologia busca formar cidadãos para 
viver em sociedade e, para formá-
los, é necessário discutir sobre os 
problemas políticos e sociais, sobre 
família, dentre outros. Mas será que 
somente discutir esses problemas, 
que fazem parte do nosso cotidiano, é 
suficiente para se pensar de maneira 
sociológica? 

A Sociologia possui uma tradição 
teórica que proporciona a base 
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necessária para a compreensão e 
análise dos Fenômenos Sociais, sendo 
uma ciência que estuda a sociedade, as 
relações humanas e os processos que 
interligam os indivíduos em associações, 
grupos e instituições. Segundo as 
Diretrizes Curriculares Orientadoras 
de Sociologia (2008), por meio de seus 
métodos de investigação científica, 
a disciplina procura compreender e 
explicar as estruturas da sociedade, 
criando conceitos e teorias a fim 
de manter ou alterar as relações de 
poder nela existentes. É um modo de 
interpretar os conflitos e as contradições 
existentes na vida cotidiana. Para que 
os estudantes compreendam essas 
questões presentes em sua realidade 
para além do senso comum, é preciso 
uma apropriação teórica.

Os principais pensadores dessa 
tradição são Émilie Durkheim, Karl Marx 
e Max Weber, os quais apresentam 
teorias acerca das relações sociais, que, 
de acordo com Martins e Silva (2004), 
seriam como “lentes de óculos” que 
colocamos para ver a realidade. Os 
estudantes precisam se apropriar dessas 
lentes, pois somente assim conseguirão 
elaborar uma visão de mundo com base 
em princípios científicos, superando o 
senso comum de seu cotidiano, como a 

visão de que as relações humanas são 
naturais e não construídas pelos sujeitos. 
No caso da Sociologia Brasileira, temos 
autores como Florestan Fernandes, 
Antônio Candido, Gilberto Freyre, 
Sérgio Buarque de Holanda e outros 
que discutem as teorias sociológicas 
brasileiras (MARTINS; SILVA, 2004). 

Como os conteúdos de Sociologia 
contemplam temas ligados à realidade 
cotidiana – cidadania, política em sen-
tido amplo, relações estabelecidas na 
vida comunitária, com partidos políti-
cos e eleições –, é importante ressaltar 
que tais temas devem partir de teorias 
e conceitos sociológicos, buscando de-
senvolver uma análise histórica e des-
naturalizada dos fenômenos sociais, 
contribuindo, assim, para uma forma-
ção cidadã.

Com isso, o ensino de Sociologia 
necessita partir do conhecimento 
historicamente acumulado, sob 
diferentes lentes, ou seja, com 
várias teorias sociológicas, com 
base nas Teorias Sociais Clássicas e 
Contemporâneas.

Portanto, a presença da Sociologia 
no currículo escolar é essencial para 
a formação dos estudantes, pois 
proporciona uma compreensão crítica e 
autônoma deles em relação à realidade 
social.
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Nossa Língua Portuguesa 
e seu Ensino
Adilson Carlos Batista*
Edilson José Krupek*
Vilma Lenir Calixto*

_____________
* Professores da Rede Pública Estadual de Educação

Com que roupa você vai a uma 
cerimônia de formatura? E 

ao seu trabalho diário? E à praia? E 
que linguagem você utiliza em cada 
lugar desses? Assim como há roupas 
convencionalmente adequadas para 
cada contexto ou local, também a lín-
gua, ainda que seja a mesma, possui 
diferentes níveis de formalidade, dos 
quais lançamos mão nas diversas si-
tuações comunicativas. E precisamos 
dominar todos esses níveis, tornan-
do-nos uma espécie de poliglota em 
nossa própria língua!

No contexto atual, o ensino 
considera a língua como uma 
forma de interação entre o eu e o 

outro. E, para que essa interação 
aconteça, valemo-nos dos gêneros 
discursivos: um requerimento, uma 
carta, uma piada, um poema, um 
artigo de opinião, dentre dezenas de 
outros. Cabe à escola, desse modo, 
promover reflexões acerca da forma 
composicional desses gêneros, do 
conteúdo temático que veiculam 
e dos elementos linguísticos, 
discursivos e textuais de que se 
valem para funcionar, ou seja, para 
cumprir sua função comunicativa. 
Experienciando esses diferentes 
modos de dizer, por meio da leitura, 
oralidade e escrita, os estudantes 
poderão, progressivamente, ampliar 
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seu repertório linguístico e, assim, ter 
melhores condições de agir e de intervir 
no mundo.

Mas, olhando para os últimos 
setenta anos, percebemos que nem 
sempre o ensino de Língua Portuguesa 
teve essa perspectiva. Houve uma época 
em que se acreditou que a linguagem 
era a expressão do pensamento: nessa 
concepção, a língua era concebida 
como um sistema de normas pronto, 
fechado e abstrato. Por conta disso, 
estudava-se a variedade padrão ou 
culta, com ênfase na estrutura da língua 
e nomenclaturas, pautada nos modelos 
literários dos autores clássicos.

Na década de 1970, com base 
na Lei Federal n.° 5.692/71, que fixa 
diretrizes e bases para o ensino de 1.° 
e 2.° Graus e dá outras providências, 
os estudos passaram a ser voltados 
à qualificação para o trabalho. Nesse 
sentido, a prática de ensino da língua 
tinha como princípio a teoria da 
Comunicação, que direcionava um 
trabalho mais pragmático, utilitário 
e tecnicista em detrimento de uma 
prática que considerasse realmente 
os interlocutores e o contexto de 
produção dos enunciados. Nesse 
período, a disciplina era chamada de 
Comunicação e Expressão. 

Somente a partir da década de 
1980, com o advento de novas teorias 
linguísticas, como a Sociolinguística, 
a Análise de Discurso e a Linguística 
Textual, pensou-se numa forma 
mais significativa de se trabalhar a 
língua, considerada, agora, como 
forma de interação, principalmente 
a partir dos estudos decorrentes 
das teorias do russo Mikhail Bakhtin 
(1895-1975). Para esse autor, os 
enunciados são relativamente estáveis 
e estão presentes em todas as esferas 
humanas (cotidiana; literária; escolar; 
publicitária; política; jurídica; midiática 
etc.), e somente fazem sentido 
enquanto discurso, prática social. Suas 
reflexões mudam completamente a 
forma de trabalho com a língua em 
quase todo o território brasileiro e, 
principalmente, aqui no estado do 
Paraná.  

Hoje, o desafio desta disciplina é, 
além de instrumentalizar os estudantes 
para o uso da língua em sua variante 
padrão, fazê-los também perceber a 
beleza das variantes que compõem 
o fantástico mosaico linguístico em 
nosso país e apreciar esteticamente as 
produções literárias em nossa língua. 
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A Língua Estrangeira no 
Currículo Escolar e seu 
Significado Social
Nilva Conceição Miranda*

__________
* Professora da Rede Pública Estadual de Educação

A língua estrangeira está 

presente no cotidiano dos brasileiros, 

seja por meio de filmes, letras de 

músicas, redes sociais ou rótulos 

de produtos que consumimos, por 

exemplo. Sendo assim, aprender 

uma língua estrangeira é muito 

importante e o despertar para essa 

consciência deve ser desenvolvido 

no ambiente escolar. No contexto 

paranaense, as línguas inglesa e 

espanhola se configuram na matriz 

curricular das instituições públicas 

estaduais de ensino, conforme a 

escolha da comunidade escolar, 

possibilitando a aquisição de novos 

conhecimentos em diferentes 

formas de interação social. 

A ascensão e declínio das línguas 

estrangeiras no sistema educacional 

devem-se às constantes mudan-

ças na organização social, política 

e econômica do Brasil. Sua valori-

zação teve início a partir de 1809, 

quando o Príncipe Regente D. João 

instituiu o ensino das línguas fran-

cesa e inglesa, necessárias ao Esta-

do e para a melhoria da instrução 
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pública, conforme o pensamento da 

época. No entanto, a influência eu-
ropeia, a Primeira Guerra Mundial, 
as relações comerciais, bem como o 
grande fluxo de imigrantes italianos, 
alemães, ucranianos, japoneses e 
poloneses no Paraná e em outros 
estados, dentre outros fatores, in-
terferiram na escolha da língua que 
deveria ser ofertada no currículo 
escolar, não se restringindo mais às 
línguas francesa e inglesa. 

Com a Reforma Educacional de 
1931, mais uma vez a ênfase é dada 
aos idiomas francês e inglês, porém, 
nesse momento, a língua alemã 
também recebe atenção especial.
Concomitantemente, destacam-se 
mudanças inovadoras no conteúdo 
e na metodologia do ensino dessas 
línguas. Na década seguinte, com a 
Reforma Capanema, além do inglês, 
foi mantido no currículo escolar o 
francês, o espanhol e o latim. Após a 
Segunda Guerra Mundial, a depen-
dência econômica do Brasil em rela-

ção aos Estados Unidos se intensifi-

cou, impulsionando o crescimento 

cultural e, consequentemente, a 

demanda da língua inglesa, por ser 

o idioma mais usado nas relações 

comerciais e internacionais, dentre 

outros fatores. 

A partir da década de 1960, 

as línguas estrangeiras tiveram sua 

carga horária reduzida, até que 

fosse retirada sua obrigatoriedade 

do currículo. Em 1976, no entanto, 

retomam parcialmente seu prestí-

gio, como parte do núcleo comum, 

passando a ter sua obrigatoriedade 

no ensino de 2.° Grau (atual Ensino 

Médio). No estado do Paraná, du-

rante a década de 1980, ocorre o 

resgate à pluralidade da oferta das 

línguas estrangeiras modernas nas 

instituições de ensino. Esse fato de-

ve-se a um amplo movimento de 

professores da rede estadual, com 

apoio de outros setores da socie-

dade. Nesse momento histórico, o 

acesso à diversidade linguística no 

estado do Paraná é retomado de-

vido à criação dos Centros de Lín-

guas Estrangeiras Modernas (Ce-

lem), o qual garante, até os dias 

atuais, o acesso a outras línguas a 

todos os segmentos da sociedade. 

Com a promulgação da Lei Federal 

n.° 9.394/96, a língua estrangeira 

torna-se disciplina obrigatória na 

parte diversificada do currículo 

escolar. 
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Constata-se na dimensão 

histórica das línguas estrangeiras 

que a permanência da língua inglesa 

na maioria das escolas brasileiras, 

até o momento, é decorrente de 

questões políticas e econômicas 

desde o século XIX.  Entretanto, a 

língua espanhola, que já fez parte 

do currículo escolar em outros 

momentos, vem ganhando força 

devido à sua valorização mundial 

e às relações entre os países do 

Mercosul. 

O contato com essa 

diversidade linguística possibilita 

o conhecimento e a percepção 

que construímos de outras 

culturas e, a partir disso, é possível 

delinear nossa própria cultura. 

Isso é muito importante para a 

constituição da identidade dos 

estudantes. Entretanto, um dos 

grandes desafios é o fato de que 

boa parte da sociedade tem uma 

visão mercadológica do ensino 

e aprendizagem de uma língua 

estrangeira, isto é, considerá-la 

apenas para fins de aquisição de um 

bom trabalho. A função social das 

línguas estrangeiras deve ser vista 

sob uma perspectiva muito mais 

ampla, vinculada à prática social. 

Os aspectos históricos abordados 

de forma breve demonstram a 

necessidade em superar distorções 

da percepção do valor das línguas 

na sociedade contemporânea, 

tornando o espaço de comunicação 

local e mundial compatível com a 

participação equitativa de todos os 

povos e das línguas estrangeiras no 

currículo escolar.  

Referência
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares Orientadoras da Educação Básica para a rede 
estadual de ensino de Língua Estrangeira Moderna. Curitiba: SEED, 2008.






