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RESUMO 

 

 

É cada vez mais crescente a preocupação sobre como as crianças desenvolvem a 

escrita e como esta aprendizagem tem contribuído para a formação de um aluno capaz de usar 

socialmente os diversos gêneros discursivos. Sendo assim, os Projetos Político-Pedagógicos 

(PPP) consistem em uma fonte de análise importante para observarmos como as escolas e, de 

modo geral, o sistema de ensino, constróem, em seu discurso oficial, as políticas escolares 

com ênfase na relação linguagem e ensino, de modo a atender a aprendizagem da produção 

textual no espaço escolar. Nesse sentido, o objetivo principal dessa pesquisa consiste em 

identificar, nos Projetos Político-Pedagógicos, os parâmetros orientadores relativos à 

produção de textos nos diferentes componentes curriculares. Assim, partiremos das seguintes 

questões de pesquisa: Quais os principais documentos legais regulamentadores e orientadores 

relativos à produção textual (leis, programas e marcos nacionais)? O que explicitam os 

Projetos Político-Pedagógicos das escolas sobre o a produção textual nas diferentes áreas? 

Quais referências os PPP fazem às políticas nacionais e municipais (Proposta Curricular de 

Parnamirim/RN)? Para a pesquisa, nos baseamos em Antunes (2003), Bakhtin (1998; 2011), 

Koch (2006), Leite (2014), Leite e Barbosa (2014), Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), 

Marcuschi (2008; 2011), Meurer e Roth (2002), Sacristán (2000), Schnewly e Dolz (2011), 

Veiga e Resende (2006), Weber (2003), Lankshear e Knobel (2008), Therrien e Therrien 

(2004), Romanowsky e Ens (2006), Flick (2009), Severino (2007), Lüdke e André (1986), 

Bogdan e Biklen (1994), dentre outros; realizamos um levantamento junto aos Bancos oficiais 

de divulgação da produção científica das instituições de ensino superior; e analisamos 

qualitativamente trinta e cinco Projetos Político-Pedagógicos de escolas de Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais da Rede Municipal de Ensino de Parnamirim/RN (datados de 

2001 a 2017/2018), o que corresponde a 76% do total de escolas de Ensino Fundamental 

desse sistema. Em seguida, fizemos a triangulação dos dados, a partir da Proposta Curricular 

do município de Parnamirim/RN – “Currículos e qualidade social na Educação Básica: 

construindo coletivamente” (2008) – e dos documentos, programas e marcos 

regulamentadores oficiais nacionais. Os dados obtidos indicam que, para os PPP: i. a 

produção de textos é central no processo de aprendizagem e de avaliação nas diferentes áreas 

de conhecimento; ii. há um empenho em situar as políticas escolares para a produção textual 

dentro dos quadros teórico-metodológicos da produção científica atual, como também das 

políticas públicas nacionais; iii. as políticas escolares para a produção textual são, de forma 

geral, direcionadas à produção de textos como forma de registro das aprendizagens e 

conteúdos, estando à serviço de uma abordagem mais disciplinar, em detrimento da formação 

do aluno como produtor de gêneros. Assim, estimamos que esta pesquisa contribua, portanto, 

para as políticas escolares, de modo a permitir avanços em todos os processos que demandam 

os PPP (elaboração, perspectivas teórica, abordagem das políticas nacionais, implementação, 

dentre outros) e, em particular, para a abordagem da produção de texto no processo de ensino 

e na avaliação, como um dos eixos articuladores do currículo, como prática interdisciplinar de 

ensino e como vivência efetivamente social na mediação da linguagem com o mundo. 

 

Palavras-chave: Produção textual. Gêneros do discurso. Projeto Político-Pedagógico. 

Currículo. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

There is a constant increasing of concerning about how children develop textual 

production and how this learning has been contributing for the education of a student who is 

capable to use the different genres of discourse socially. Therefore, Political Pedagogical 

Project (PPP) consist of an important source for analysis to observe how schools and the 

teaching system, in general, build, in their official discourse,  school policies with emphasis 

on the relation between language and teaching in order to cover the textual production 

teaching at the school environment. In these terms, this research aims at identifying guiding 

parameters, on the Political Pedagogical Project, which relate to textual production in 

different curricular contents. Therefore, we will start with the following research questions) : 

Which are the main legal guiding and regulatory documents related to textual production 

(laws, programs, and national remarks)? What does Political Pedagogical Projects explicit 

about textual production in different areas? Which references does the PPP make to national 

and municipal politics (Curricular Proposal of Parnamirim/RN)? In order to carry out this 

research, we are based on Antunes (2003), Bakhtin (1998; 2011), Koch (2006), Leite (2014), 

Leite and Barbosa (2014), Libâneo, Oliveira and Toschi (2012), Marcuschi (2008; 2011), 

Meurer and Roth (2002), Sacristán (2000), Schnewly and Dolz (2011), Veiga and Resende 

(2006), Weber (2003), Lankshear and Knobel (2008), Therrien and Therrien (2004), 

Romanowsky and Ens (2006), Flick (2009), Severino (2007), Lüdke and André (1986), 

Bogdan and Biklen (1994), among others; we conduct a survey next to the official Banks that 

disclose the scientific production of higher education institutions; and we analyzed 

qualitatively thirty five Political Pedagogical Projects of elementary schools of the Municipal 

Education System of Parnamirim/RN, in the intial years [nos (dated from 2001 to 2017/2018), 

which correspond to 76% of the amount of elementary schools in this system. Subsequently, 

we performed the data triangulation of the Curricular Proposal of Parnamirim/RN – 

“Curriculums and social quality in Basic education: creating collectively” (2008) –, and of 

national, official, and guiding documents, programs, and marks. The data collected show that, 

for the PPP: i. textual production is the central process of learning and assessment in different 

areas of knowledge; ii: there is some commitment to situate school policies for textual 

production inside the theoretical and methodological frameworks of the current scientific 

production, as well as the national public policies; iii: the school policies for textual 

production are, in general, directed to writing texts as a register of learning and content, being 

on duty of a more disciplinary approach, to the detriment of the student formation as a genre 

producer. Thus, we estimate that this research may contribute for the school policies, in order 

to allow for advances in all the procedures that the PPP demand (elaboration, theoretical 

perspectives, national policies approach, implementation, among others), and, particularly, for 

the textual production approach in the process of teaching and assessment, as one of the 

articulating axes of the curriculum, as interdisciplinary teaching experience, and as effective 

social perception to mediate language and the world. 

 

Keywords: Textual production. Genres of discourse. Political Pedagogical Project. 

Curriculum. 
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18 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O enunciado é pleno de tonalidades dialógicas, e sem levá-las em conta é 

impossível entender até o fim o estilo de um enunciado. Por que a nossa 

própria ideia – seja filosófica, científica, artística – nasce e se forma no 

processo de interação e luta com os pensamentos dos outros, e isso não pode 

deixar de encontrar o seu reflexo também nas formas de expressão 

verbalizada no nosso pensamento. (BAKHTIN, 2011, p.298). 

 

Iniciando-me na escrita sobre o surgir e o desenvolver deste trabalho científico volto-

me às origens da minha vida acadêmica. A partir do vestibular, no ano de 2004, nos espaços 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, perpasso todos os âmbitos do currículo do curso, componentes curriculares, 

textos, discussões reflexivas, momentos de estudos em grupo, diálogos com os professores e 

vejo-me envolvida em uma rede temática que muito me estimulava a prosseguir. Busquei 

envolver-me e refletir, a cada dia, nos/sobre os diversos aspectos constitutivos da instituição 

escolar: gestão, educação especial, produção de texto. 

Como trabalho monográfico de conclusão do curso de graduação, refleti sobre o 

papel do gestor na organização pedagógica da escola e, assim, fui percebendo que a gestão é 

constituída também por projetos institucionais e políticas públicas que devem proporcionar 

um melhor desenvolvimento do processo educacional. Posteriormente, observei como essa 

dimensão de gestão era fundamental para o ensino, de forma geral, e para a linguagem como 

objeto de ensino, em particular. 

Sendo assim, a partir de trabalhos realizados no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, tais como as escritas das etapas da alfabetização, as atividades de construção de 

sequências didáticas, mergulhei no universo da produção textual. Fui, pouco a pouco, 

aprofundando e alargando os conhecimentos, a partir de cursos de aperfeiçoamento, práticas 

de leitura de obras que tratavam sobre o assunto e, por fim, por meio dos estudos do mestrado. 

No Curso de Mestrado em Educação (Programa de Pós-Graduação em Educação - 

PPGEd/UFRN), tive o privilégio e a oportunidade de participar do CONTAR – Grupo de 

Pesquisa em Ensino de Língua Portuguesa e Matemática -, de eventos direcionados à reflexão 

sobre a prática da produção textual em sala de aula e ações de extensão do Programa de Pós-

Graduação em Letras (PPGEL). Todos estes momentos fizeram frutificar em mim o 

encantamento, o desejo, a vontade de conhecer mais sobre os gêneros do discurso e as 

políticas escolares para a produção textual. 
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Gradualmente, aperfeiçoei as reflexões a respeito da escrita, a partir dos gêneros do 

discurso na perspectiva sociointeracionista, baseando-me no pensamento de Mikhail Bakhtin. 

Os componentes curriculares cursados no Programa de Pós-Graduação em Educação 

(PPGEd), as leituras realizadas para a explanação nas aulas do Estágio à Docência I 

(Docência Assistida) na disciplina de Ensino da Língua Portuguesa I, bem como, as pesquisas 

realizadas na Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) e em outros espaços, fizeram-me 

crescer no conhecimento a respeito da temática aqui apresentada. 

Sabendo-se que, em nossa vida acadêmica, os assuntos se entrelaçam e que a escola 

constitui-se neste entrelaçamento, a partir de leituras e reflexões, busquei compreender melhor 

como estão estruturadas as políticas escolares para a produção de texto. Naquele momento, os 

estudos do Grupo de Pesquisa em Ensino da Língua Portuguesa e da Matemática – CONTAR 

(CNPq), já apresentavam um conjunto de produção científica que contribuía para a análise das 

políticas educacionais com ênfase na relação linguagem e ensino
1
.  

Até por volta do ano de 2014, a ênfase do Grupo era as políticas de âmbito federal, 

que se voltavam à educação básica – particularmente, centradas na leitura, na produção 

textual e na alfabetização. Os trabalhos de Leite (2014) e Leite e Barbosa (2014) analisam a 

produção de textos, a partir dos livros didáticos de Língua Portuguesa, pertencentes ao 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD/MEC), nos trazendo reflexões sobre os 

indicadores da aprendizagem e o currículo escolar.  A pesquisa de Araújo (2014) e de Araújo 

e Barbosa (2015) respondem por uma cartografia fundamental para analisarmos a leitura 

como objeto de políticas públicas no Brasil Colônia, Império, República, até os anos 1990.  

A pesquisa de Gomes (2015) traz uma reflexão fundamental para se entender o 

trabalho na perspectiva de letramento promovido pelo Programa Pacto pela Alfabetização na 

Idade Certa (PNAIC). Além disso, destaque-se o estudo de Barbosa e Noronha (2014b) que 

                                                 
1
 Propomos a expressão “políticas educacionais com ênfase na relação linguagem e ensino” para 

nomear o conjunto de proposições institucionais ou instituídas pelos sujeitos e reconhecidas como 

práticas a serem repercutidas nas decisões e fazeres linguístico-pedagógicos dos diferentes grupos 

sociais e suas esferas. Nesse sentido, com base em Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), denominamos 

“políticas escolares” o conjunto de práticas curriculares oficiais, empíricas e ocultas que se 

materializam de diversas formas no fazer pedagógico e que estão sistematizados em documentos como 

o PPP das escolas, que se constituem como discurso oficial sobre seus princípios, orientações e 

tomadas de posição educacionais. Portanto, as políticas escolares para a produção textual são aquelas 

que orientam especificamente a produção de textos em sala de aula. É válido ressaltar que as políticas 

escolares podem estar presentes em acordos verbais, condutas e práticas, como também, podem ser 

regulamentadas em documentos escolares, tais como, atas, regimentos e relatórios, além do Projeto 

Político-Pedagógico. Sendo assim, focalizamos as políticas escolares formalizadas oficialmente na 

escola que se constituem enquanto discurso oficial sistematizado no PPP. 
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analisa o conjunto de políticas públicas federais voltadas à leitura. Desse modo, o grupo 

prosseguiu sua caminhada de pesquisa voltando-se, mais recentemente, para as dimensões das 

políticas escolares nas esferas municipais, nas quais a minha pesquisa se inclui.  

Entendia-se como fundamental refletir como as Redes de Ensino se articularam na 

formulação de seus Projetos, focalizando a produção textual como objeto dos Projetos 

Político-Pedagógicos (PPP) escolares. Para isso, voltamo-nos à Rede de Ensino do Município 

de Parnamirim/RN, pelo nosso vínculo profissional, pelo acesso pleno ao conjunto de 

documentos necessários à pesquisa e pela representatividade dessa Rede no Estado
2
. 

Como sabemos, há alguns anos, no Brasil, vêm surgindo preocupações sobre como 

as crianças aprendem a ler e a escrever e como esta aprendizagem tem contribuído para a 

formação verdadeira de um sujeito leitor e escritor que saiba usar, na sua prática cotidiana, os 

conhecimentos adquiridos na educação básica, estando a utilizar socialmente os diversos 

gêneros discursivos.  

Segundo Barbosa e Noronha (2014a, p.213), 

 

Formar produtores de texto, orientar uma escrita que rompa com a tradição 

de escrever textos escolares e focalize o contexto de uso e as especificidades 

dos gêneros, são desafios da escola, mais particularmente desenhados como 

metas curriculares após os anos de 1990, com a publicação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 

 

Portanto, há uma orientação a respeito da produção de textos em sala de aula, no 

entanto, é preciso conhecer quais documentos oficiais e leis atentam para esta questão, a fim 

de que isto seja refletido criticamente no Projeto Político-Pedagógico (PPP) de cada escola. 

Pois, como nos diz Barbosa e Noronha (2014b, p.15): 

                                                 
2
 Parnamirim/RN é uma cidade situada na região metropolitana de Natal, no Estado do Rio Grande do 

Norte (RN) /Brasil. Possui 202.456 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

IBGE,Censo/2015), sendo o município a se situar em 2º lugar, após Natal, em termos de população no 

RN. Sua taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 97.9 %. (Fonte: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/parnamirim/panorama>Acesso em 12 Jul. 2018). Nos últimos 

anos, vem se destacando nas avaliações de ensino: o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), referente à avaliação dos anos iniciais do Ensino Fundamental de 2015 é de 4,6 (Fonte: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/parnamirim/panorama>Acesso em 12 Jul. 2018); pelo quarto ano 

consecutivo o município conquistou a certificação do Selo Unicef (Fundo das Nações Unidas para a 

Infância); é aprovado  pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura); três escolas da Rede municipal receberam, em 2017, o Prêmio Gestão Escolar (Consed – 

Conselho Nacional de Secretários de Educação); o Projeto “Rio de Leitura: Parnamirim, um rio que 

flui para o mar da leitura”, também vem sendo premiado; é uma das três cidades brasileiras 

contempladas com o prêmio “Reconhecimento Município Leitor, do projeto “Trilhas”, idealizado pelo 

Instituto Natura.(Fonte: <http://www.parnamirim.rn.gov.br/premios.jsp> Acesso em 12 Jul. 2018). 

 

http://www.parnamirim.rn.gov.br/premios.jsp
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[...] as políticas públicas estão longe de ser consideradas como objetos 

pertinentes à formação inicial e continuada de professores, mesmo aquelas 

dirigidas à educação básica, que interessam sobremaneira à prática desses 

profissionais. O espaço tímido das políticas públicas da educação nos 

currículos de formação docente é uma realidade que se repete também nas 

práticas escolares. 

 

Ainda segundo as autoras, a escola é carente de uma reflexão a respeito dos 

documentos, leis, programas e marcos regulamentadores oficiais dirigidos à prática de ensino 

da linguagem. E, indo além, acredita-se que esta mesma escola também necessita de uma 

reflexão sobre os marcos que regulamentam a escrita, para que os profissionais estejam 

integrados em uma discussão a este respeito, sejam na reflexão ou na elaboração conjunta de 

políticas  voltadas à produção de textos. 

Assim, diante deste contexto, partiremos das seguintes questões de pesquisa: 

 

1. Quais os principais documentos legais regulamentadores e orientadores 

relativos à produção textual (leis, programas e marcos nacionais)? 

2. O que explicitam os Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das escolas sobre a 

produção textual nas diferentes áreas? 

3. Quais referências os PPP fazem às políticas nacionais e municipais (Proposta 

Curricular de Parnamirim/RN, 2008)?  

 

Mediante estas questões de pesquisa, o nosso objeto de estudo são as políticas 

escolares voltadas à produção textual, conforme explicitado nos PPP das escolas. Nesse 

sentido, analisamos 35 (trinta e cinco) PPP de escolas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

(1º ao 5º ano) da Rede Municipal de Ensino de Parnamirim/RN (datados de 2001 a 

2017/2018), o que corresponde a 76% (setenta e seis por cento) do total de escolas de Ensino 

Fundamental desse sistema. 

 Estaremos apoiados na perspectiva teórica dos gêneros do discurso de Mikhail 

Bakhtin e triangularemos os dados a partir da Proposta Curricular do município de 

Parnamirim/RN intitulada “Currículos e qualidade social na Educação Básica: construindo 

coletivamente” (datada de 2008) e dos documentos, programas e marcos regulamentadores 

oficiais nacionais, a fim de pesquisar e identificar o que trazem sobre a produção de textos nas 

instituições escolares, e mais especificamente, acerca das políticas públicas nacionais, através 

do Ministério da Educação (MEC) para a formação de uma cultura da escrita na Educação 

Básica. 
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Sendo assim, o objetivo geral da pesquisa consiste em identificar, nos Projetos 

Político-Pedagógicos, os parâmetros orientadores relativos à produção de textos nos diferentes 

componentes curriculares. 

Partindo das questões de pesquisa elencadas anteriormente, tendo o propósito de 

respondê-las, adotamos os seguintes objetivos específicos: 

 

I – Identificar os documentos, leis, programas e marcos regulamentadores oficiais 

nacionais voltados ao fomento da produção textual; 

II - Verificar o que explicitam os Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das escolas do 

município de Parnamirim/RN sobre a produção de texto nas diferentes áreas; 

III - Analisar como as políticas nacionais de produção de textos e a Proposta 

Curricular do município de Parnamirim/RN (2008) são consideradas nos PPP. 

 

Conforme Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), há razões para relacionar o sistema 

educativo e as escolas: as políticas educacionais, diretrizes e currículos estão imersos em 

valores e intencionalidades que influenciam na prática dos professores e, consequentemente, 

na formação dos alunos. Desta forma, necessitam ser criticamente analisados.  

Indo além, os docentes e demais profissionais da escola podem ou não aderir a tais 

políticas, promovendo um diálogo entre elas e formular práticas formativas e inovadoras. 

Portanto, “Em um caso e em outro, é preciso conhecer e analisar as formas pelas quais se 

inter-relacionam as políticas educacionais, a organização e gestão das escolas e as práticas 

pedagógicas na sala de aula.” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 40). 

Faz-se necessário, então, que além do conhecimento pedagógico e dos saberes e 

competências docentes, os professores conheçam e sejam capazes de formular políticas e 

diretrizes que norteiam o seu trabalho, atuando também nas transformações necessárias ao 

bom desenvolvimento da escola.  

Diante disto, consoante Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), pode-se dizer que há as 

diretrizes que regem o sistema de ensino, seja ele nacional ou local, e existe, ainda, a 

possibilidade destas orientações serem questionadas, a fim de se obter êxito na busca por uma 

educação emancipatória. 
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Será possível, pois, construir um conjunto de saberes sobre as políticas educacionais, 

o sistema escolar por meio do Projeto Político-Pedagógico
3
 e a prática da sala de aula, 

enfatizando-se as orientações para a produção textual através da perspectiva dos gêneros do 

discurso proposta por Mikhail Bakhtin. Tal pensamento é originado do fato de que as escolas 

são componentes de um sistema público, dirigido por princípios, diretrizes, e normas 

pedagógicas que orientam a educação nacional. Estes documentos estão sujeitos às decisões 

políticas e devem ser assegurados na educação para todos, através dos documentos 

institucionais que devem ser analisados criticamente, dando autonomia às escolas. 

Pode-se dizer então, que  

 

É certo que a sala de aula representa o principal espaço de atuação dos 

professores, mas a prática docente não ocorre apenas ali. Ressalta-se, 

portanto, a importância de compreender as ligações do espaço escolar com o 

sistema de ensino e com o sistema social, para articular as práticas 

pedagógico-didáticas com as demais práticas sociais concorrentes. 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p.47). 

  

A escola, a prática docente nela implicada e o sistema de ensino nacional e municipal 

estão intimamente ligados à vida social e, sendo assim, necessitam buscar práticas escolares, 

em especial, de produção textual, que preparem os indivíduos para a vida em sociedade.  

Nesse sentido, os PPP das escolas consistem numa fonte de análise importante para 

observarmos como as escolas e, de modo geral, o sistema de ensino constroem suas políticas 

educacionais com ênfase na relação linguagem e ensino, de modo a atender a aprendizagem 

da produção textual no espaço escolar. Nossa pesquisa permitirá, com isso, realizar uma 

análise de cada um desses documentos, levantando as interfaces que estabelecem com as 

políticas nacionais, ao mesmo tempo, reconhecendo como são construídas as políticas centrais 

que atravessaram a educação pública municipal, voltada, aqui, particularmente para a 

produção de textos. 

Diante desta explanação é pertinente a consideração de que a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) preconiza que cada instituição escolar deverá 

elaborar o seu Projeto Político-Pedagógico, tendo em vista que ele é o documento que dá 

                                                 
3 Há variações de nomenclatura entre os diversos autores que tratam sobre o Projeto Político-

Pedagógico (PPP). Alguns nomeiam “projeto pedagógico”, outros, “projeto escolar” e ainda “projeto 

pedagógico-curricular”. Salientamos, então, que na presente dissertação utilizaremos o termo Projeto 

Político-Pedagógico, por considerarmos ser a nomenclatura mais completa quanto à apresentação de 

uma abordagem que implica um planejamento pedagógico e também político das práticas escolares, 

bem como, por ser esta a nomeação dada aos documentos que constituem o corpus da pesquisa. 
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identidade à escola e orienta as ações pedagógicas e administrativas da unidade escolar. O 

PPP deve ser construído por toda a comunidade escolar (gestão, corpo docente, discentes, 

funcionários, responsáveis pelos alunos) e, após sua elaboração, deve ser um documento de 

fácil acesso e, principalmente utilizado pelos professores para a organização de sua prática em 

sala de aula. Sendo assim, o PPP deve conter as concepções que norteiam o trabalho realizado 

na escola, bem como, os conteúdos (documento curricular) que devem ser socializados 

através do processo de ensino-aprendizagem.  

Não é suficiente que o PPP contenha as diretrizes para a produção textual. Também 

não é suficiente mencionar o trabalho com os gêneros discursivos para se afirmar que o 

Projeto Político-Pedagógico propõe uma prática social da escrita, apesar de este já ser um 

aspecto importante contemplado. É necessário que os professores considerem este Projeto 

como uma política escolar importante e norteadora para o ensino das diferentes áreas e 

proponham atividades com a produção de textos na perspectiva do uso social. Com isto, é 

perceptível as dificuldades encontradas quanto à elaboração deste documento. Dificuldades 

estas que vão desde o envolvimento escolar à organização inicial e cumprimento do 

cronograma de elaboração, devido o tempo disponibilizado para isto, e até à efetiva conclusão 

e execução do Projeto por parte dos que fazem a escola.  

Em alguns casos, o PPP não é elaborado/conhecido/considerado pelos professores 

e/ou não apresenta o currículo como essencial, estando este incompleto, ou de forma integral 

como anexo do documento. Mas, mesmo diante deste contexto, não se pode reduzir o valor e 

a importância que o Projeto Político-Pedagógico possui, como política local e escolar que, a 

partir de diretrizes centrais, oficiais e nacionais, ou, até mesmo municipais, rege o ensino 

escolar e responde pelo ensino ministrado em uma Rede Municipal, como é o caso do 

município de Parnamirim/RN. 

Entretanto, qual a real importância dada aos PPP nas vivências escolares? Qual a 

verdadeira relação entre concepção e execução deste importante documento escolar? Sabemos 

que há outros documentos oficiais que norteiam as práticas escolares e estamos conscientes de 

que o Projeto Político-Pedagógico, sua concepção, elaboração e execução são repletos de 

êxitos e falhas, como o é a realidade escolar. Isto não implica dizer que o PPP está próximo 

ou distante da realidade da instituição. O Projeto reflete a complexidade da realidade escolar e 

da sala de aula e, se esta natureza contraditória, por um lado, é uma questão problemática do 

ponto de vista pedagógico, por outro, é importante do ponto de vista da pesquisa. 

Considerando que este distanciamento entre elaboração e execução é existente ou pode existir, 

o PPP é relevante para a pesquisa, pois evidencia os problemas da escola: a possível 
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fragmentação e falta de articulação entre os sujeitos e a contradição entre o discurso e a 

prática, que podem ser reais no ambiente de ensino.  

Assim, tratamos, pois, nesta pesquisa, de um documento importante da escola, com 

suas peculiaridades de contribuição para a prática docente. Um documento que, inclusive, 

pode ser tomado, desde sua elaboração, proposição e execução, como reflexo das dificuldades 

da Rede de Ensino em pensar e gerir a educação como sistema. Assim, tomaremos o PPP 

como dados principais de pesquisa e, visando atender os nossos objetivos específicos, 

trabalharemos a partir da sua triangulação com a Proposta Curricular de Parnamirim/RN 

(2008) e com documentos orientadores nacionais, a saber: 

 

 

 

 

 

Desta forma, espera-se que as reflexões aqui entrecruzadas colaborem, 

 

  Com a Rede de Ensino Escolar do município de Parnamirim/RN, por meio 

da identificação de quais concepções e princípios devem ser priorizados na 

elaboração do PPP para a efetiva produção textual; 

  Com os professores da Rede, como auxílio na revisão e no aperfeiçoamento 

da sua prática de ensino da produção de textos nas diferentes áreas, 

permitindo avanços na busca por uma produção textual pautada na 

perspectiva dos gêneros do discurso; 

Projeto 
Político-

Pedagógico 

 Proposta 
Curricular de 
Parnamirim - 

RN (2008) 

Documentos 
regulamentadores 

e orientadores 
nacionais relativos 
à produção textual 

Figura 1 – Triangulação dos dados 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 
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 Com os pesquisadores que, interessados na temática da produção textual e 

dos gêneros discursivos, percebam nesta pesquisa um referencial para suas 

reflexões. 

 

É importante ressaltar, ainda, que o presente estudo propõe uma reflexão em torno das 

políticas públicas para a produção textual, enfocando, principalmente, as políticas escolares, 

ou seja, as ações e os documentos internos de cada instituição escolar, em busca da efetivação 

da produção de textos, por meio de atividades com os gêneros do discurso.  

Compreendendo que tais práticas devem estar inseridas, e mais, explicitadas no 

Projeto Político-Pedagógico de cada escola, tecemos uma reflexão em torno da função 

extremamente relevante que possui o PPP como projeto de implantação e consolidação das 

práticas discursivas em cada turma do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. Ao mesmo 

tempo, o PPP é o discurso oficial das escolas, acerca das suas concepções e previsão de ações 

com base no que já existe de repertório construído e a construir.  

Para tanto, realizamos uma pesquisa bibliográfica que, conforme Marconi e Lakatos 

(1992), é o levantamento da bibliografia já publicada sobre o tema a ser tratado e tem como 

finalidade fazer contato entre o pesquisador e o material escrito sobre determinado assunto, 

auxiliando o cientista nas análises da sua pesquisa. 

Como referencial teórico-metodológico, os estudos foram alicerçados em Antunes 

(2003), Bakhtin (1998; 2011), Koch (2006), Leite (2014), Leite e Barbosa (2014), Libâneo, 

Oliveira e Toschi (2012), Marcuschi (2008; 2011), Meurer e Roth (2002), Sacristán (2000), 

Schnewly e Dolz (2011), Veiga e Resende (2006), Weber (2003), Lankshear e Knobel (2008), 

Therrien e Therrien (2004), Romanowsky e Ens (2006), Flick (2009), Severino (2007), Lüdke 

e André (1986), Bogdan e Biklen (1994), dentre outros.  

 Tais referenciais, em seus estudos e/ou em seu corpo textual, focalizam a reflexão a 

respeito dos gêneros do discurso, da produção textual a partir da perspectiva dos gêneros 

discursivos. Ou seja, como precisam estar organizados nas atividades de ensino de um 

professor, na perspectiva de formação de um aluno produtor de texto, de um cidadão capaz de 

utilizar a escrita social e eficazmente, em seu cotidiano; preconizam sobre políticas públicas, 

currículo e projeto político-pedagógico, que estão intimamente ligados à meta de organização 

das políticas escolares, bem como, tratam dos procedimentos metodológicos desta pesquisa, 

colaborando também com a análise dos dados. 

 Pensar e organizar o currículo escolar englobando o estudo e a reflexão a respeito da 

produção textual, precisa ser considerado algo de extrema importância e que deve ser 
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analisado pelo corpo docente da escola. Tal procedimento trará à tona a relevância de políticas 

escolares para a produção de textos, tendo em vista que conteúdos, objetivos, habilidades e 

metodologias utilizadas na instituição escolar devem estar explicitadas no Projeto Político-

Pedagógico (PPP) das instituições escolares, mas não somente explicitados; devem estar 

presentes no cotidiano da vivência do processo de ensino-aprendizagem. E, nesses termos os 

PPP
4
 assim se posicionam: 

 

O currículo escolar é um importante material de apoio para a realização do 

processo de ensino-aprendizagem, que vincula-se às diretrizes orientadoras 

dos sistemas de ensino, possibilitando a definição de conteúdos de 

conhecimento, em consonância com o currículo nacional, bem como a sua 

parte diversificada e peculiar, tendo em vista o estabelecimento escolar ao 

qual se refere, suas características físicas, regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e da clientela (PPP 12, 2012, p.27).
5
 

 

O currículo é um projeto que reflete o jeito de ser e de fazer da escola. Ele 

torna evidente as intenções e planos de ação a partir de um conjunto de 

estratégias organizadas e ordenadas com um propósito educativo levando à 

prática. O currículo contempla a aquisição do saber, o desenvolvimento de 

competências e habilidades, atitudes formativas de maneira articulada. Por 

isso, torna-se um referencial, um instrumento útil e necessário para orientar a 

prática pedagógica, pois fornece informação sobre o que, quando e como 

ensinar e, decorrente disso, como avaliar. [...] O currículo deve estar 

organizado com o objetivo de formar cidadãos conscientes, ativos, 

participativos e críticos. (PPP 23, 2016, p.17). 

 

[...] o currículo constitui-se das oportunidades providas pela escola e dos 

significados vivenciados pelos educandos nas situações de aprendizagem 

que lhes permitam ampliar a visão de mundo. (PPP 27, 2007, p.41). 

  

 Percebemos então, que a amostra de PPP acima mencionada, apresenta uma 

concepção de currículo baseada no entendimento de que este é um elemento importante da 

escola, que deve estar relacionado às diretrizes dos sistemas de ensino, tem a função de 

orientar a prática pedagógica para a formação de cidadãos participativos e é um dos elementos 

                                                 
4
 Ressaltamos que os documentos analisados (Projetos Político-Pedagógicos) serão objeto de reflexão 

no decorrer de toda a dissertação. 
5
 Foi dada aos PPP uma nova nomenclatura, uma vez que, através de números, sistematizamos os 

dados coletados, a fim de facilitar a visualização e compreensão do que foi construído. A partir da 

Lista de numeração dos Projetos Políticos-Pedagógicos (Apêndice A), o leitor poderá identificar, mais 

claramente, qual a origem das citações e das informações constantes no decorrer desta dissertação e no 

Apêndice I. Os trechos retirados dos Projetos Político-Pedagógicos, de forma integral, têm a indicação 

de página do documento impresso. Para os documentos impressos que não possuem numeração nas 

páginas, indicamos a página referente ao arquivo digital do documento.  
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centrais do Projeto Político-Pedagógico, guiando assim, o processo de ensino-aprendizagem 

na busca por inserir o discente nas situações do cotidiano, de forma significativa. 

 Logo, esta dissertação está estruturada de forma que temos este capítulo introdutório 

(capítulo 1); no capítulo 2, fazemos um levantamento das principais pesquisas já realizadas 

sobre a temática, apresentamos o referencial teórico e metodológico a partir de dois blocos 

que referem-se às principais concepções sobre as quais norteamos esta pesquisa e o percurso 

metodológico trilhado, respectivamente; no capítulo 3, expomos a análise dos dados fazendo 

relação com os fundamentos teóricos e, nas Considerações Finais, concluímos com a síntese 

interpretativa dos resultados obtidos e orientações para futuras pesquisas.  

 Por fim, com base nesta apresentação, buscaremos discorrer, nesta dissertação, em 

torno das políticas escolares para a produção textual sistematizadas nos Projetos Político-

Pedagógicos das escolas do município de Parnamirim/RN, destacando orientações dadas na 

proposta curricular de cada escola e projetos contidos no corpus da pesquisa. Esperamos que 

o entrelace de concepções, reflexões e resultados que aqui serão expostos contribuam 

significativamente para o aprimoramento dos conhecimentos dos que sobre esta pesquisa se 

debruçarem. 
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2 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO: CAMINHOS DAS POLÍTICAS 

ESCOLARES PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL 

  

Levando-se em conta que, no capítulo anterior, tratamos de aspectos introdutórios, 

realçamos a relevância da temática da pesquisa e apresentamos a importância dos Projetos 

Político-Pedagógicos para a identificação de políticas escolares para a produção textual, 

destacamos, neste capítulo, o levantamento teórico realizado em bancos de dados. 

Consideramos que este mapeamento é importante para que possamos conhecer as pesquisas já 

realizadas e as lacunas existentes quanto ao teor da pesquisa que aqui se delineia. Além disso, 

apresentaremos o caminho percorrido através das leituras realizadas e da trajetória 

metodológica utilizada para fins de sistematização e análise de dados. 

 

2.1 Caminhos trilhados para a fundamentação teórica e metodológica 

 

Com a preocupação de perceber como esta dissertação poderá contribuir para a 

ampliação do conhecimento científico, realizamos o levantamento da produção já existente 

sobre a temática da pesquisa. De acordo com Lankshear e Knobel (2008), usar textos para 

fundamentar o estudo, proporciona a leitura para conhecer outras pesquisas importantes que 

estejam debruçadas sobre o assunto a respeito do qual estamos estudando; leitura de 

conceitos-chave para o assunto tratado e leitura de relatos de projetos e métodos de pesquisa, 

ferramentas e procedimentos de coleta de dados. 

É importante ressaltar que 

  

Esses procedimentos também proporcionam indícios ao pesquisador, quanto 

à forma e a intensidade do debate em um campo, quais são as questões-

chave, as perspectivas e abordagens concorrentes, etc. Isso pode ser muito 

útil como sistema de organização das próprias leituras para compor o projeto 

de pesquisa e selecionar métodos de trabalho. (LANKSHEAR; KNOBEL, 

2008, p. 85-86). 

 

Corroborando com esta reflexão, são destacadas concepções de alguns autores. 

Portanto, de acordo com Therrien e Therrien (2004, p. 3), este levantamento consiste em 

“Mapear e discutir uma certa produção científica/acadêmica em determinado campo do 

conhecimento”, por meio de levantamento bibliográfico em resumos e catálogos referentes à 
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temática pesquisada que resultará em uma descrição do que já foi produzido academicamente 

sobre o tema investigado. Já Romanowsk e Ens (2006, p. 39) preconizam que 

 

[...] podem significar uma contribuição importante na constituição do campo 

teórico de uma área de conhecimento, pois procuram identificar os aportes 

significativos da construção da teoria e prática pedagógica, apontar as 

restrições sobre o campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de 

disseminação, identificar experiências inovadoras investigadas que apontem 

alternativas de solução para os problemas da prática e reconhecer as 

contribuições da pesquisa na constituição de propostas na área focalizada. 

 

 Este procedimento proporciona ao pesquisador a identificação ou o reconhecimento 

do que já há produzido sobre a temática da pesquisa a ser realizada. Trata-se de um 

mapeamento que apresentará o que vem sendo estudado na área em questão, quais 

contribuições já foram dadas e quais as lacunas existentes. Portanto, representa também a 

relevância do trabalho de pesquisa, ou seja, em que aspecto ele contribuirá para a ampliação 

do conhecimento científico. 

Sendo assim, fizemos uma busca em sites de bancos de dados específicos e de 

relevância quanto à divulgação dos dados neles contidos, tais como o site de periódicos da 

CAPES, do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, do Repositório Institucional da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que se encontra integrado à 

Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM) e à Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD), e do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

As buscas realizadas em bancos de publicações proporcionam o acesso a periódicos, 

teses e dissertações, permitindo a apreciação do pesquisador e a percepção de como a temática 

em questão está sendo desenvolvida na área acadêmica, quais teóricos têm sido mais 

utilizados, quais conceitos e resultados se fazem caros à nossa pesquisa, dentre outros 

aspectos. 

No Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES - <http:// 

http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/> -, no Portal de Periódicos desta mesma 

instituição - <http://www.periodicos.capes.gov.br/> -, no Repositório da 

UFRN/BCZM/BDTD - <http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/> - e no Banco de Teses e 

Dissertações do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGEd) da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) - <http://www.ppged.ufrn.br/teses_dissertacoes.php> - 

buscou-se trabalhos com os seguintes descritores: Projeto Político-Pedagógico, currículo, 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/
http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/
http://www.ppged.ufrn.br/teses_dissertacoes.php
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políticas escolares, ensino da escrita, políticas escolares para o ensino da escrita, anos iniciais, 

ensino fundamental e produção textual. 

Este levantamento temático propõe-se a identificar e conhecer o que há produzido e o 

que falta ser pesquisado sobre as políticas escolares para a produção textual, nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, a partir da produção de textos com base na concepção bakhtiniana 

dos gêneros do discurso. 

 No Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES, surgiram muitas pesquisas, porém 

pouquíssimas disponíveis integralmente (apenas títulos, outras vezes, apenas resumos e e-mail 

do autor) devido ao filtro temporal ter sido do ano de 2008 ao de 2016 e, portanto, englobar 

um período em que ainda não havia sido implantada a Plataforma Sucupira, originada no ano 

de 2014. Desta forma, a nossa busca foi dificultada e tornou-se mais cansativa, tendo em vista 

a necessidade de pesquisar tais teses e dissertações nos sites de outras instituições 

(universidades, bibliotecas...). Vale ressaltar que, na maior parte das vezes, não foi possível 

encontrar estes trabalhos, bem como, os seus resumos, devido à não atualização dos sites e/ou 

ferramentas de buscas com pouca acessibilidade. Sendo assim, analisamos os títulos das 

obras. 

Nesta instituição e na BDTD, foi possível observar que à medida que íamos 

realizando as buscas, os trabalhos encontrados distanciavam-se das palavras-chave utilizadas, 

como por exemplo: ao colocarmos “Projeto Político-Pedagógico”, inicialmente eram 

apresentados trabalhos que possuíam esta temática, no entanto, logo em seguida, 

apresentavam-se trabalhos com as três palavras separadamente. Diante disto, buscamos 

trabalhos realizados na área de educação, porém delimitamos a visualização, estando a 

observar dez páginas, cada uma contendo vinte pesquisas. Também devido a esta situação, no 

site do Repositório, não delimitamos descritor temporal. 

No banco de teses e dissertações do PPGEd, poucos resultados foram obtidos, devido 

à disponibilidade de teses e dissertações ser apenas do ano de 2015 (o site direciona ao 

Repositório Institucional da UFRN). No Repositório, foram encontradas 394 (trezentas e 

noventa e quatro) dissertações e 379 (trezentas e setenta e nove) teses, sobre temáticas 

variadas. Observamos todos estes arquivos, fazendo a leitura dos resumos, a partir dos títulos 

que se aproximavam do assunto desta dissertação. Não foi possível, observar as pesquisas a 

partir das palavras-chave, no entanto, atentamente, foram sendo identificadas as teses e 

dissertações pertinentes. Sendo assim, houve a identificação de 773 (setecentos e setenta e 

três) trabalhos referentes ao Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 
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No site do Repositório Institucional da UFRN que encontra-se interligado à 

Biblioteca Central Zila Mamede, bem como ao BDTD, podemos relatar que possui muitos 

trabalhos, no entanto, percebemos a inconstância na forma e na ordem como os trabalhos são 

listados, sendo possível observar que o mesmo descritor, com os mesmos filtros, buscados em 

momentos diferentes, apresentavam resultados distintos. 

Nas buscas realizadas no Portal de Periódicos da CAPES, utilizamos a mesma 

metodologia, tendo em vista que, observamos 20 páginas, contendo 10 artigos cada uma e no 

decorrer das pesquisas, as palavras-chave foram desmembradas e, aos poucos, foram 

apresentados artigos de áreas distintas à que estávamos buscando. Vale ressaltar também que, 

foram encontradas algumas dificuldades, pois a mesma busca, com os mesmos descritores, 

realizadas em momentos diferentes, originavam artigos distintos e em sequências 

diferenciadas e alguns trabalhos se repetiam em buscas a partir da mesma palavra-chave ou 

em palavras-chave diferentes.  

As buscas e leituras das teses e dissertações aconteceram a partir dos títulos e dos 

resumos dos trabalhos. Na ausência do resumo, buscamos o trabalho completo e na ausência 

do trabalho completo e do resumo, realizamos a análise do título. Quanto aos artigos, 

realizamos a leitura dos títulos e resumos e, quando necessário, fizemos a leitura do texto 

completo ou de parte dele. 

Sendo assim, apresentamos no quadro abaixo, a totalidade de trabalhos surgidos em 

cada banco de artigos, teses e dissertações, a partir dos descritores explicitados em cada 

banco: temporalidade - ano de 2008 ao ano de 2016, área de Educação, artigos revisados por 

pares, trabalhos em Língua Portuguesa e as palavras-chave apresentadas anteriormente. 

Inicialmente, trazemos a totalidade de trabalhos que surgiu a partir de cada descritor, em 

seguida, trazemos a quantidade de trabalhos relevantes e a respectiva porcentagem.  

É importante lembrar que, para cada palavra-chave, analisamos 200 trabalhos, em 

cada banco de buscas e que o site do Programa de Pós-graduação em Educação, devido 

problemas técnicos, não disponibilizou as pesquisas já realizadas. Desta forma, apenas no que 

se refere ao que há disponível do PPGEd, no Repositório da UFRN, foram observadas todas 

as teses e dissertações. 

De acordo com os dados obtidos em cada site dos procedimentos de busca, 

apresentamos os seguintes resultados: 
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Tabela 1 – Quantidades apresentadas nos bancos de buscas 

Banco de 

Dados 

Banco de Teses e 

Dissertações da 

CAPES 

Portal de Periódicos da 

CAPES 

Repositório da 

UFRN/BCZM/BDTD 

Palavras-

Chave 
Valor Valor Valor 

Projeto Político-

Pedagógico 
4106 45 7848 

Currículo 5337 
455 

2074 

Produção 

Textual 
7013 

371 
9771 

Políticas 

Escolares 
14199 

673 
7162 

Ensino da 

Escrita 
32586 

1065 
12813 

Políticas 

escolares para o 

ensino da escrita 

32648 
72 

12975 

Anos Iniciais 8483 2093 11208 

Ensino 

Fundamental 
20372 4268 10092 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 É importante ressaltar que os valores apresentados na tabela acima, revelam a 

quantidade de trabalhos que contém a palavra-chave especificada, estando ela como foi 

indicada no site ou desmembrada. Por isso, a grande quantidade de pesquisas. Diante disto, 

como relatamos anteriormente, selecionamos 10 páginas com 20 trabalhos cada uma, 

totalizando 200 trabalhos, tendo em vista que a partir da quinta ou sexta página, os descritores 

começaram a ser desmembrados, desvinculando-se assim, do tema em foco. A seguir, estão as 

tabelas que apresentam as quantidades de trabalhos que tiveram os seus títulos e resumos 

lidos, os trabalhos relevantes para esta pesquisa e suas respectivas porcentagens. 
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Tabela 2 – Quantidades analisadas e percentuais correspondentes 

Banco de 

Dados 

Banco de 

Teses e 

Dissertações 

da CAPES 

Portal de 

Periódicos da 

CAPES 

Repositório da 

UFRN/BCZM/BD

TD 

Banco de Teses e 

Dissertações do 

Programa de Pós-

graduação em 

Educação (PPGEd) 

Palavras-

Chave 
Valor % Valor % Valor % Valor % 

Projeto 

Político-

Pedagógico 

200 --- 
200 

--- 200 --- 773 --- 

3 1,5% 8 4% 2 1% 2 0,25% 

Currículo 

200 --- 200 --- 200 --- 773 --- 

3 1,5% 26 13% 1 0,5% 0 0% 

Produção 

Textual 

200 --- 
200 

--- 200 --- 773 --- 

12 6% 9 4,5% 7 3,5% 1 0,12% 

Políticas 

Escolares 

200 --- 200 --- 200 --- 773 --- 

0 0% 11 5,5% 1 0,5% 1 0,12% 

Ensino da 

Escrita 

200 --- 
200 

--- 200 --- 773 --- 

15 7,5% 28 14% 4 2% 1 0,12% 

Políticas 

escolares 

para o ensino 

da escrita 

200 --- 
72 

--- 200 --- 773 --- 

1 0,5% 0 0% 0 0% 0 0% 

Anos Iniciais 

200 --- 200 --- 200 --- 773 --- 

4 2% 4 2% 3 1,5% 0 0% 

Ensino 

Fundamental 

200 --- 200 --- 200 --- 773 --- 

9 4,5% 8 4% 4 2% 2 0,25% 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 
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 Sendo assim, a quantidade de trabalhos que possuem significância para a temática 

desta pesquisa, está disponibilizada na Tabela abaixo. 

Tabela 3 – Quantidade de trabalhos encontrados 

Banco de 

Dados 

Banco de 

Teses e 

Dissertações 

da CAPES 

Portal de 

Periódicos da 

CAPES 

Repositório 

da 

UFRN/BCZ

M/BDTD 

Banco de Teses e 

Dissertações do 

Programa de 

Pós-graduação 

em Educação 

(PPGEd) 

TOTAL 

Palavras-

Chave 
Valor Valor Valor Valor Valor 

Projeto 

Político-

Pedagógico 

3 8 2 2 15 

Currículo 3 26 1 0 30 

Produção 

Textual 
12 9 7 1 29 

Políticas 

Escolares 
0 11 1 1 13 

Ensino da 

Escrita 
15 

28 
4 1 48 

Políticas 

escolares 

para o 

ensino da 

escrita 

1 0 0 0 1 

Anos 

Iniciais 
4 4 3 0 11 

Ensino 

Fundament

al 

9 8 4 2 23 

TOTAL 47 94 22 7 --- 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 Nota-se, através das Tabelas 1 e 2 que a quantidade de pesquisas relacionadas à 

temática tratada nesta dissertação é bastante pequena, não ultrapassando os 14% (quatorze por 

cento) de teses e dissertações pesquisadas. Quantos às quantidades de pesquisas encontradas, 

percebe-se, apesar dos valores totais, que não ultrapassam o valor de 48 trabalhos, quando 

referindo-se ao tema “ensino da escrita”. 

Coforme as tabelas acima apresentadas, no Portal de Periódicos da CAPES, 

encontramos 45 (quarenta e cinco) trabalhos referentes à “Projeto Político-Pedagógico”, 

porém destes, apenas 8 (oito) tratam o PPP como documento que contém o currículo da 

escola. Vale salientar que, nenhum destes refere-se a pesquisas sobre a produção de textos e 

que a maioria deste grupo de artigos considera o PPP mediante o seu aspecto avaliativo, de 
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autonomia da escola e gestão pedagógico-administrativa. Entretanto, possuem relevância para 

a pesquisa, pois apontam a compreensão da importância do currículo para as práticas 

escolares. 

Quanto a “currículo”, por se tratar de uma temática abrangente, vemos que enfatizam 

as teorias do currículo, currículo atrelado à avaliação e apenas, 26 (vinte e seis) trabalhos 

enfocam o currículo enquanto campo da política curricular e práticas educacionais, bem 

como, a relação com os documentos oficiais. Vale salientar que consideramos neste grupo, 

alguns trabalhos que falam sobre o currículo atrelado à matemática e à educação indígena, por 

exemplo. Destes, 2 (dois) tratam de letramento e alfabetização e currículo e consideram 

também, a então construção da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A relevância 

destes trabalhos, para a pesquisa, se dá devido à temática envolver a política curricular e o 

currículo e as práticas educacionais. 

Sobre “produção textual”, foram encontrados vários trabalhos. No entanto, a maioria 

deles, direcionada aos anos finais do Ensino Fundamental e ao Ensino Médio, além de artigos 

sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a produção de texto para a formação de 

professores na graduação. Diante disto, os 9 (nove) trabalhos considerados, tratam da 

produção de textos nos anos iniciais do Ensino Fundamental e enfocam a produção através 

dos gêneros discursivos, letramento e etapas da produção, como por exemplo, a revisão de 

textos, contribuindo assim, para a compreensão da importância da produção textual do 1º ao 

5º ano. 

Com relação à palavra-chave “políticas escolares”, considerando-a não como política 

educacional oficial nacional ou municipal, mas como política originada e vivenciada na 

escola, não foram encontrados trabalhos. No entanto, 11 (onze) trabalhos discorrem sobre a 

relação existente entre políticas educacionais e currículo, cotidiano escolar, trabalho docente, 

enfatizando a relevância das políticas públicas oficiais, tendo em vista a repercussão destas no 

cotidiano escolar e no ensino de Língua Portuguesa. Sendo assim, contribuem para a 

compreensão das políticas escolares como práticas do cotidiano das escolas. 

Sobre “ensino da escrita”, a maioria dos trabalhos trata do ensino nos anos finais do 

Ensino Fundamental, bem como, convergem para o trabalho com a ortografia e a escrita no 

tocante à formação de professores. Apenas 28 (vinte e oito) tratam do ensino da escrita do 1º 

ao 5º ano de escolaridade, englobando, assim, as propostas para as disciplinas de Matemática 

e Ciências e a função social da escrita, a partir da produção de texto por meio dos gêneros 

discursivos: sequências didáticas, alfabetização e letramento, gêneros e gramática. 
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Contribuem para esta pesquisa, à medida que apontam procedimentos metodológicos em 

torno da produção textual a partir de gêneros utilizados socialmente. 

Ao registrarmos no site de busca de periódicos a expressão “políticas escolares para 

o ensino da escrita”, foi possível perceber que, em todos os trabalhos identificados, houve o 

desmembramento da expressão, de forma que os artigos apresentados tratavam ou de políticas 

educacionais, ou de ensino, ou de escrita, dentre outros. Sendo assim, não foram encontrados 

trabalhos dentro desta perspectiva, o que demonstra a carência de pesquisas que tratem da 

temática que nos propomos a estudar. 

Em “anos iniciais”, surgiram vários artigos, porém apenas 4 (quatro) tratam da 

produção de texto nos anos iniciais. Os outros trabalhos identificados focam em todas as 

temáticas relativas aos anos iniciais do ensino fundamental, e foi possível perceber uma 

grande quantidade de trabalhos voltados à formação de professores e ao ensino da 

matemática. Da mesma forma, em “ensino fundamental” foram apresentados vários artigos 

sobre as diversas temáticas relativas a esta etapa da escolarização, em especial, trabalhos que 

versam sobre o Ensino Fundamental de nove anos e as mudanças decorrentes desta 

transformação, sobre os fundos de financiamento, formação de professores, anos finais do 

ensino fundamental, currículo e leitura. Sendo assim, apenas 8 (oito) trabalhos discorrem a 

respeito da produção textual por meio de temáticas como: alfabetização e letramento, escrita 

em documentos escolares (PPP), prática de produção de textos interdisciplinar, apontado 

assim para a importância de serem produzidos textos a partir da realidade social e nas 

diferentes áreas. 

Na pesquisa realizada no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, ao informarmos 

o descritor “anos iniciais”, apareceram muitos trabalhos. Porém destes, apenas 4 (quatro) têm 

relevância para a temática desta pesquisa, por tratarem de políticas de currículo e 

alfabetização, escrita e produção de textos a partir dos gêneros do discurso e os documentos 

oficiais como reguladores do currículo escolar. Os demais trabalhos apresentam uma 

multiplicidade de temáticas relacionadas aos anos iniciais do Ensino Fundamental. As 

pesquisas relevantes apontam para práticas que enfatizam a produção textual, demonstrando 

assim a importância dada a estudos nesta área. 

Ao colocarmos “currículo”, surgiram 3 (três) trabalhos que tratam, da análise de 

documentos curriculares e análise de documentos com políticas públicas para o currículo. Em 

“ensino fundamental”, pode-se destacar 9 (nove) pesquisas que tratam, em sua maioria, da 

comparação entre documentos oficiais federais e documentos oficiais municipais e escolares. 

Destacamos também aqueles que possuem esta metodologia, mesmo que não tratem da 
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produção textual. Os trabalhos que surgiram destes dois descritores mostram a importância de 

pesquisas que apresentem como os documentos oficiais são considerados nos documentos 

municipais e na escola. 

Sobre o descritor “políticas escolares”, não foram encontrados trabalhos referentes à 

temática desta pesquisa, tendo em vista que, foram indicados trabalhos sobre gestão 

democrática e práticas escolares, em todo o Ensino Fundamental. Apenas 1 (um) trabalho, 

mas que trata da educação no Ensino Médio, pesquisa sobre como o currículo oficial da rede 

Estadual Paulista influencia na prática docente. Esta ausência de trabalho demonstra a 

carência de estudos em torno das práticas escolares como políticas locais que devem estar 

documentadas. 

No descritor “Projeto Político-Pedagógico”, foram identificados alguns trabalhos que 

tratavam de análise de PPP. No entanto, não foi possível ler os resumos dos trabalhos, devido 

à não localização destes. Muitas das pesquisas apresentadas relatavam sobre gestão 

democrática e como o PPP reflete-se na sala de aula. Sendo assim, apenas 3 (três) trabalhos 

tratam o Projeto Político-Pedagógico como uma política pública educacional ou política 

curricular e expressa a importância de pesquisá-lo. Tais pesquisas apresentam a relevância do 

PPP como instrumento que sistematiza e norteia as práticas escolares.  

Quanto ao descritor “Produção Textual”, pela leitura do título de alguns trabalhos, 

foi possível perceber que eram pertinentes. No entanto, não foi possível realizar a leitura de 

seus resumos devido à ausência destes trabalhos na Plataforma Sucupira. Ainda assim, foram 

identificados 12 (doze) trabalhos que tratam da produção de textos na perspectiva 

sociointeracionista e apresentam análise de práticas de produção textual como interação social 

e análise de documentos oficiais, como currículos (inclusive, de outras áreas) e livros 

didáticos. Dentre estes, o de Leite (2014), decorrente de estudos do Grupo de Pesquisa 

CONTAR (UFRN/PPGEd). Tais pesquisas demonstram a importância de estudos em torno da 

prática de elaboração de textos que sejam utilizados socialmente. 

Ao ser colocada a expressão “ensino da escrita” surgiram 15 trabalhos referentes à 

produção de texto, por meio dos gêneros do discurso, produção textual em matemática, 

produção de textos e projeto político-pedagógico, produção textual e alfabetização, produção 

de texto e livro didático, etapas da produção escrita e práticas docentes para a produção de 

textos. Os demais trabalhos referem-se à educação inclusiva e produção de textos no Ensino 

Fundamental – Anos Finais. As pesquisas relevantes demonstram que a produção textual deve 

ser uma prática efetivada em sala de aula, desde a alfabetização, em outras áreas, como a 

matemática, e deve ser estruturada a partir das etapas da escrita. 
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Com a expressão “políticas escolares para o ensino da escrita”, apenas 1 (um) 

trabalho faz referência à produção textual presente no currículo e no Projeto Político-

Pedagógico da escola. Os demais trabalhos tratam da análise do currículo das secretarias de 

educação, relação entre currículo municipal e diretrizes nacionais, gestão democrática e PPP e 

políticas públicas diversas. Este único trabalho destacado apresenta a relevância da interação 

entre PPP e produção de textos nas instituições escolares. 

No Repositório Institucional da UFRN, encontramos vários trabalhos, incluídos 

aqueles referente ao Programa de Pós-graduação em Educação (PPGEd). Vale ressaltar que, 

entre os descritores, os trabalhos se repetiam e surgiram artigos e livros. Ao colocarmos o 

descritor “anos iniciais”, surgiram várias teses e dissertações que tratam das diversas 

temáticas ligadas aos anos iniciais do Ensino Fundamental. Apenas 3 (três) trabalhos falam 

sobre a produção textual por meio dos gêneros do discurso em Língua Portuguesa e também 

em Matemática. Os trabalhos destacados são relevantes para esta pesquisa, pois apontam a 

importância da produção de textos acontecer também em outras áreas de ensino. 

Com o descritor “currículo”, a maioria dos trabalhos trata da formação de professores 

e saberes docentes. Sendo assim, apenas 1 (um) trabalho discorre sobre a produção escrita por 

meio da literatura, demonstrando assim, a importância da produção textual não ser restrita à 

gramática, abrangendo outras esferas da Língua Portuguesa. Já em se tratando da temática 

“ensino fundamental”, a maioria dos trabalhos discorre sobre pesquisas realizadas no âmbito 

dos anos finais do Ensino Fundamental, em especial, na área da leitura, e sobre formação de 

professores e os gêneros do discurso na aprendizagem no ensino de matemática. Apenas 4 

(quatro) trabalhos foram encontrados que versam sobre produção e reescrita de textos e 

gêneros do discurso e matemática nos anos iniciais. Dentre eles, destacamos a pesquisa de 

Gomes (2015), integrante do Grupo de Pesquisa CONTAR (UFRN/PPGEd). Tais trabalhos 

colaboram com a compreensão da necessidade de pesquisas sobre a produção de textos em 

outras áreas. 

Com a expressão “políticas escolares”, apenas 1 (um) trabalho apresentou-se com a 

temática, tendo em vista que revela a importância do Projeto Político-Pedagógico como ação 

escolar e prática educativa que impulsiona mudanças, contribuindo assim para a delimitação 

da temática da presente dissertação. Os demais trabalhos voltam-se para as variadas políticas 

públicas, gestão educacional e avaliação institucional.  

Com a expressão “Projeto Político-Pedagógico” surgiram várias pesquisas que já 

haviam sido identificadas em outros descritores e muitos trabalhos referentes ao ensino por 

meio de projetos ou relacionados à gestão e às práticas pedagógicas, dentre outros assuntos. 
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Assim, apenas 2 (dois) trabalhos mostraram-se relevantes para os nossos estudos, pois se 

referem ao PPP como meio de protagonismo dos profissionais da escola e PPP como ação 

educativa escolar (este último é o mesmo trabalho citado no descritor “políticas escolares”), 

afirmando assim a importância da temática desta dissertação. 

A partir do registro da palavra-chave “produção textual”, surgem várias teses e 

dissertações referentes ao ensino de leitura e à produção de textos no Ensino Fundamental – 

Anos Finais, análise do discurso, atividades de escrita na área jurídica e na área da saúde, 

ensino da Língua Inglesa e letramento. Apenas 7 (sete) trabalhos versam sobre a produção de 

textos de 1º ao 5º ano, proposta de produção textual nos livros didáticos e a relação entre 

produção de textos e aprendizagem. Tais pesquisas são relevantes, pois apontam a 

necessidade de efetivar a produção de textos na sala de aula. 

Da mesma forma, ao ser colocada a expressão “ensino da escrita” foram indicados 

trabalhos referentes à produção textual nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio, 

formação de professores, leitura e escrita em matemática, ensino de ortografia, dentre outros 

temas. Apenas 4 (quatro) trabalhos tratam da produção de textos nos anos iniciais do ensino 

fundamental e apontam a importância de, nos anos iniciais, serem produzidos textos que são 

utilizados socialmente (gêneros do discurso). Ressalta-se ainda que, muitos dos trabalhos 

apresentados a partir do descritor “produção textual” apareceram também em “ensino da 

escrita”. 

Diante da expressão “políticas escolares para o ensino da escrita” não encontramos 

trabalhos que tratassem desta temática, levando assim, em consideração, o PPP como uma 

política escolar voltada ao ensino a partir da produção de textos. Os trabalhos apresentados 

tratavam de vários assuntos, dentre os quais: gestão, políticas públicas (de forma geral), 

aspectos históricos da educação. Isto demonstra a carência de pesquisas em torno da 

compreensão do PPP enquanto documento que contém as políticas escolares. 

Sobre as teses e dissertações encontradas no Repositório Institucional da UFRN e 

que são, especificamente, do Programa de Pós-graduação em Educação (PPGEd), podemos 

afirmar que sobre “anos iniciais” e “currículo” não foram encontrados trabalhos relevantes 

para a temática desta pesquisa. Sobre “ensino da escrita”, foi identificado apenas um trabalho 

que aponta a necessidade de haver um trabalho em torno da produção de textos na área da 

matemática. 

Para “ensino fundamental”, dois trabalhos são relevantes, pois tratam de estudos 

sobre a proficiência escrita em Matemática, revelando assim a importância da temática desta 

dissertação. Para “políticas escolares”, um trabalho trata da importância do PPP para a prática 
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docente. Em “políticas escolares para o ensino da escrita” não foram encontrados trabalhos, o 

que demonstra a carência de pesquisa nesta área. Sobre “projeto político-pedagógico”, 2 

(dois) trabalhos se destacaram por apontar o PPP como um planejamento de políticas e como 

uma documentos sistematizador de políticas para a escrita. Estes demonstram a relevância dos 

estudos desta dissertação sobre as políticas locais para a produção de textos. Para “produção 

textual”, apenas 1 (um) trabalho foi encontrado e aponta a necessidade de um trabalho efetivo 

de produção de textos a partir da variedade de gêneros do discurso. Tal pesquisa demonstra a 

importância de pensarmos políticas escolares para a produção textual. 

Este levantamento de produções científicas contribuiu para a identificação do que já 

há produzido sobre a temática desta dissertação, bem como, para a observação das lacunas 

existentes. As leituras dos trabalhos permitiram a ampliação dos conhecimentos a respeito do 

que aqui está sendo proposto e foi possível delimitar o tema, considerando as políticas 

escolares, a produção de texto nas diferentes áreas, por meio dos gêneros do discurso, o 

currículo e o Projeto Político-Pedagógico.  

No mapeamento das pesquisas nas bases de dados, fica claro que da grande 

quantidade de trabalhos encontrados, poucos se preocupam em estudar a produção textual nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, o PPP enquanto política escolar e a produção de textos 

por meio dos gêneros do discurso do 1º ao 5º ano de escolaridade. Além disso, foi possível 

perceber a carência de pesquisas sobre a produção de textos nas diferentes áreas, pois as 

poucas que surgiram tratavam apenas de Matemática; a respeito do Projeto Político-

Pedagógico enquanto política local e sobre a ligação existente entre o PPP, o currículo nele 

contido e a produção de textos. 

Sendo assim, há uma carência de pesquisas que considerem estes aspectos, 

entrelaçando-os, e é evidente a ausência de pesquisas a respeito, o que destaca ainda mais a 

importância desta dissertação de forma a contribuir e preencher a lacuna existente para a 

compreensão de quais são e como são organizadas e efetivadas as políticas escolares para a 

produção textual. 

    Percebendo a importância do trabalho nas diferentes áreas com os variados gêneros 

discursivos, suas diferentes situações comunicativas e funcionalidade, bem como, 

considerando a essencial necessidade de pensar-se a respeito do entrelaçamento entre políticas 

públicas educacionais e políticas escolares para a produção textual é que se dará, a seguir, o 

devido prosseguimento teórico-metodológico. 
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2.2 Trajetória teórica 

 

 Conhecer e compreender os aspectos teóricos referentes à temática do Projeto 

Político-Pedagógico, currículo, políticas públicas e as concepções bakhtinianas, torna-se 

pertinente para as análises das políticas escolares para a produção textual apresentadas nos 

PPP. 

Sendo assim, a seguir, retomaremos conceitos importantes para esta pesquisa, 

fazendo o entrelaçamento de temáticas com o intuito de construir um quadro teórico que 

balize a sistematização dos dados e as análises, a partir da vinculação entre PPP e produção de 

gêneros. 

 

2.2.1 O Currículo e os gêneros do discurso 

  

O currículo
6
 como parte componente do PPP deve possuir aspectos de política 

escolar para a produção de textos. Tratar sobre a temática do currículo traz à tona 

pensamentos diversos que nos remetem às antigas formas de pensá-lo, bem como, às novas 

concepções que se tem deste importante elemento educacional. A prática referente ao 

currículo manifesta-se através de ações didáticas, políticas, econômicas, administrativas, 

segundo o que nos diz Sacristán (2000) e, portanto, é necessário prudência ao teorizar sobre 

ele. 

Quando se fala em currículo, pensa-se em uma amplitude de características que 

podem ser: conhecimentos ou matérias a serem atingidas pelos discentes em uma determinada 

série; programa de atividades que foram planejadas; resultados pretendidos para a 

aprendizagem; plano escolar com atitudes, conhecimentos, valores...; experiência recriada 

pelos alunos e tarefas e habilidades a serem dominadas; programa de conteúdos. 

Sendo assim, consoante Sacristán (2000), o currículo pode ser analisado a partir dos 

seguintes pontos: 

 

 Função social como ligação entre a escola e a sociedade; 

                                                 
6
 É válido ressaltar que, em se tratando de currículo, e das políticas públicas, destacamos a não 

neutralidade destes, tendo em vista serem permeados por uma determinada visão de mundo e de 

educação, a partir da qual se decide sobre qual conteúdo deve ou não ser ensinado, permitindo 

observar assim que, o currículo, conforme preconiza Silva (2015) é um documento permeado por 

relações de poder, campo de contestação e formação de identidade. 
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 Projeto ou plano educativo, que seja pretendido ou que seja realmente 

praticado, e que é composto por experiências e conteúdos; 

 Expressão formal deste projeto, contendo conteúdos, orientações, sequências; 

 Campo prático, através do qual há relação entre teoria e prática; 

 Atividade discursiva, do campo acadêmico e de pesquisa. 

 

Diante destes critérios de definição de currículo, seguimos os estudos tendo como 

base a concepção de currículo enquanto projeto pretendido e composto por experiências e 

conteúdos e expressão formal com conteúdos e orientações. No entanto, crê-se que os 

conteúdos em si não formam, pois precisam ser complementados por metodologias e maneiras 

de pensar que direcionem à sociodiscursividade preconizada por Bakhtin; estar 

contextualizado na prática e, ao mesmo tempo, contextualizá-la.  

O currículo, além de ser uma forma de ter-se acesso ao conhecimento, não é algo 

estático, tendo em vista o seu total contato com a cultura, com a sociedade. Ele é, pois,  

 

[...] uma práxis antes que um objeto estático emanado de um modelo 

coerente de pensar a educação ou as aprendizagens necessárias das crianças 

e dos jovens, que tampouco se esgota na parte explícita do projeto de 

socialização cultural nas escolas. É uma prática, expressão, da função 

socializadora e cultural que determinada instituição tem, que reagrupa em 

torno dele uma série de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se 

encontra a prática pedagógica desenvolvida em instituições escolares que 

comumente chamamos ensino. (SACRISTÁN, 2000, p. 15-16). 

 

Percebe-se então, o caráter dinâmico do currículo, passível de mudanças e 

atualizações, como de transformações. A forma de elaboração e realização deste importante 

documento baseia-se na reflexão sobre a ação educativa, bem como na análise dos conteúdos 

e das formas dos mesmos. Estes procedimentos abrem portas para o conhecimento de qual 

seja a missão da instituição escolar, já que 

 

As funções que o currículo cumpre como expressão do projeto de cultura e 

socialização são realizadas através de seus conteúdos, de seu formato e das 

práticas que cria em torno de si. Tudo isso se produz ao mesmo tempo: 

conteúdos (culturais ou intelectuais e formativos), códigos pedagógicos e 

ações práticas através dos quais se expressam e modelam conteúdos e 

formas. (SACRISTÁN, 2000, p. 16). 

 

O currículo, então, detém a função de socialização dos conteúdos e ações que 

permeiam as atividades escolares, de forma a constituir uma educação voltada à construção de 



44 

 

um sujeito envolvido em sua cultura, capaz de vivenciar as relações sociais e delas participar 

ativamente. 

Considerando que o Projeto Político-Pedagógico das escolas é um documento que, 

como o nome sugere, traz implícito e/ou explícito aspectos políticos, no tocante à forma de 

conceber a educação, pode-se afirmar que o currículo (componente do PPP), bem como, as 

políticas públicas, expressam uma opção educacional, incluída em um contexto político, 

escolar e social, de forma geral. Os conteúdos representam as concepções que a escola possui, 

através dos objetivos, das orientações e propostas elencadas no currículo e, 

consequentemente, no PPP da instituição. 

Através do currículo, o conhecimento é socializado, refletindo escolhas que 

concordam ou não com os ideais dos grupos socialmente dominantes. A partir disto e, indo 

além, cita-se um dos âmbitos das práticas curriculares: a atividade político-administrativa.  

Segundo Sacristán (2000), a administração responsável pela educação, normatiza o 

currículo, considerando-o como originado a partir de intervenções políticas e, em alguns 

momentos, sendo considerado como obrigatório ou com pouca autonomia. Isto mostra que o 

currículo possui determinantes externos, como por exemplo, os referenciais curriculares 

estabelecidos pelos estados e municípios para a sua Rede de Ensino. 

Sendo assim, e compreendendo-se que o currículo vai além da prática do processo de 

ensino-aprendizagem, não é suficiente estabelecer conteúdos e metodologias, tendo em vista 

que há de se ter uma política educativa, programas para melhoria da educação, a partir de 

situações concretas. 

Nestes estudos, percorrendo os caminhos aqui trilhados, podemos apresentar e 

reconhecer o currículo como configurador da prática institucional, bem como, da sala de aula. 

Ele é a ponte que liga dois lados: teoria e ação, ou seja, teoria e prática; o que se pensou e o 

que se faz; é o meio para se alcançar determinados objetivos, ao mesmo tempo em que ele 

mesmo é o objetivo.  

De acordo com Sacristán (2000, p. 49), deve- se considerar o currículo “[...] como 

um artefato intermediário e mediador entre a sociedade exterior às escolas e as práticas sociais 

concretas que nelas se exercitam como consequência do desenvolvimento do currículo.”. 

Desta forma, o currículo e os conteúdos nele contidos é elemento integrador entre a vida 

social e a escola. 

Ressaltando as reflexões de Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 489), o currículo é 

considerado a “[...] concretização, a viabilização das intenções e orientações expressas no 

projeto pedagógico.”. Sabendo-se que existem várias definições de currículo, compreende-se 
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geralmente que ele se apresenta como um documento que indica o que a sociedade produziu 

com fins de formação do aluno e que se espera ser ensinado e aprendido na escola.  

Sendo assim, Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), discorrem sobre currículo, trazendo 

as seguintes concepções: 

 

Figura 2 – Aspectos do currículo 

 

Fonte: Adaptado de Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) 

 

Observando a Figura 2, é válido dizer que, na maioria das vezes, as escolas 

trabalham com o currículo oficial; porém, tendo como definidores deste currículo, os pais e 

professores, pode-se dizer que o currículo utilizado seja o real. Confrontando estes dois 

aspectos através do projeto pedagógico-curricular (Projeto Político-Pedagógico), devemos 

considerar, então, a cultura organizacional da escola como importante elemento curricular. 

Tão importante é o currículo oculto que reflete as práticas cotidianas dos alunos, e as 

aprendizagens não-formais. 

Com esta pesquisa se terá acesso ao currículo oficial/formal elaborado pelas escolas 

do município de Parnamirim/RN, de acordo com a categorização de Libâneo, Oliveira e 

Toschi (2012). É importante observar que esse currículo, apresentado nos PPP (corpus da 

pesquisa), ora como parte integrante de sua composição, ora como anexo, é um documento 

estruturado pelo corpo docente da escola e que possui extrema relevância, tendo em vista seu 

aspecto político (o que ensinar, que cidadão formar, quais conhecimentos transmitir/formar).  

CURRÍCULO 

FORMAL OU OFICIAL 

Estabelecido pelos sistemas de 
ensino, está expresso em 

diretrizes curriculares, nos 
objetivos e conteúdos das áreas 

ou disciplinas de estudos. 

Exemplos: Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN),  

propostas curriculares de 
estados e municípios. 

REAL 

Acontece na sala de aula e é 
proveniente de um projeto 
pedagógico e dos planos de 

ensino 

OCULTO 

 

Refere-se às práticas e 
experiências vivenciadas na 

escola e na sala de aula. 
Afetam a aprendizagem dos 

alunos, o trabalho dos 
professores, são provenientes 

da experiência cultural, valores 
e significados oriundos do 

meio social. 
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Ele apresenta-se como o sustentáculo das práticas efetivadas na escola, em especial, 

em cada sala de aula, apesar de, em algumas situações, não ser bem fundamentado, não ser 

realmente considerado/conhecido pelo professor ou não representar, de fato, o currículo 

utilizado nas aulas. Ainda assim, não perde a sua importância enquanto política escolar para a 

produção textual e guia para a elaboração da prática docente e formação de verdadeiros 

escritores, que utilizem a escrita eficazmente, em diferentes situações comunicativas que se 

apresentem na vida em sociedade. Vale ressaltar também que o currículo oficial é composto 

por procedimentos metodológicos, atividades, conteúdos, objetivos, habilidades que devem 

nortear o trabalho em sala de aula e que indicam como este trabalho é realizado e através de 

qual perspectiva teórica. 

No planejamento do currículo, é importante perceber alguns princípios elencados por 

Libâneo, Oliveira e Toschi (2012): 

 

 O currículo deve ser democrático, garantindo uma base cultural e científica 

comum de formação moral e cidadania; 

 Representa o cruzamento de culturas e, portanto, de conhecimentos. A escola 

torna-se lugar de síntese entre a cultura sistematizada (formal) e a cultura 

experienciada na família; 

 Possibilita a construção de um espaço democrático através da 

interculturalidade; 

 Propõe o pensar sobre valores, modos de viver e hábitos que precisam ser 

modificados; 

 Promove nos alunos competências que os tornem plenos e autônomos, 

facilitando seu êxito profissional; 

 E demonstra que a organização curricular necessita enriquecer o currículo pela 

interdisciplinaridade e projetos comuns.  

  

Sendo a educação escolar estruturada, é necessário haver a organização do currículo 

que é um direito de cidadania, já que, segundo Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), todo 

cidadão deve apropriar-se dos saberes sistematizados, sendo garantido assim, uma formação 

básica comum para todos. Tem-se, no entanto, de se observar e atentar para o fato de que o 

currículo formal e o oculto tornem-se realmente o currículo praticado dentro das instituições e 

estejam em consonância ao que é proposto nas diretrizes nacionais e municipais. 
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Como discorrem os autores supracitados, a relação currículo-ensino, bem como os 

planos de ensino e o Projeto Pedagógico-Curricular (Projeto Político-Pedagógico) são 

fundamentais para atingir a efetivação da aprendizagem dos alunos, que é o foco da escola. 

Segundo eles “O projeto pedagógico-curricular é um documento que expressa as intenções, os 

objetivos, as aspirações de um processo de escolarização e inclui a proposta curricular.” 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 426), bem como, os conteúdos por meio do 

currículo e de planos de ensino, projetos e formas de trabalho/metodologias.  

O currículo e, consequentemente, o PPP devem considerar a cultura organizacional 

da escola, o contexto das interações sociais, bem como os objetivos elencados pela sociedade, 

pois 

 

[...] o currículo supõe a concretização dos fins sociais e culturais, de 

socialização, que se atribui à educação escolarizada, ou de ajuda ao 

desenvolvimento, de estímulo e cenário do mesmo, o reflexo de um modelo 

educativo determinado, pelo que necessariamente tem de ser um tema 

controvertido e ideológico, de difícil concretização num modelo ou 

proposição simples. (SACRISTÁN, 2000, p. 14). 

 

Ou seja, o currículo está intimamente ligado à sociedade; influencia as vivências 

sociais, é influenciado por elas e assim, pode interferir na elaboração pedagógica que tem 

como meta a preparação básica do cidadão para a vida fora da instituição escolar. Para tanto, 

faz-se necessário, a abordagem de conteúdos e objetivos com maior complexidade. 

O currículo também é apresentado sob forma de política; tanto quanto à seleção de 

conteúdos, formas de trabalho e orientações, como também, a sua estruturação em 

conformidade com o sistema educativo no qual está inserido.  

Sobre isto, pode-se dizer que  

 

A política sobre o currículo é um condicionamento da realidade prática da 

educação que deve ser incorporado ao discurso sobre o currículo; é um 

campo ordenador decisivo, com repercussões muito diretas sobre essa 

prática e sobre o papel e margem de atuação que os professores e alunos têm 

na mesma. Não só é um dado da realidade curricular, como marca os 

aspectos e margens de atuação dos agentes que intervêm nessa realidade. O 

tipo de racionalidade dominante na prática escolar está condicionada pela 

política e mecanismos administrativos que intervêm na modelação do 

currículo dentro do sistema escolar. (SACRISTÁN, 2000, p. 107). 
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 A discussão aqui fomentada principalmente através dos autores Libâneo, Oliveira e 

Toschi (2012) e Sacristán (2000), é colocada nos PPP de forma que é possível compreender 

que: 

 

Quadro 1 – Concepção de currículo nos PPP 

Concepção de Currículo 

 

[...] o currículo deve ser construído com base no projeto político pedagógico da Escola, que 

viabilizará a sua operacionalização, orientando as atividades educativas, as formas como excutá-las, 

além de definir suas finalidades. Desse modo, no processo de elaboração do currículo, a Escola 

define as concepções de ser humano, de sociedade e de educação, assim como a metodologia e as 

estratégias de operacionalização do seu fazer escolar, conforme os princípios do projeto político 

pedagógico. (PPP 26
7
, 2016, p.17) 

 

 

Currículo é ação, é trajetória, é caminhada construída coletivamente e em cada realidade escolar de 

forma diferenciada. É um processo dinâmico, mutante, sujeito a inúmeras influências, portanto, 

aberto e flexível. Essa concepção de currículo veicula toda uma concepção de pessoa, sociedade, 

conhecimento, cultura, poder e de situação das classes sociais, às quais os indivíduos pertencem; 

portanto referida sempre a uma proposta político-pedagógica que explicita intenções e revela 

sempre graus diferenciados da consciência e do compromisso social. Sua prática é expressão da 

função socializadora e cultural de uma instituição no conjunto de atividades, mediante as quais um 

grupo assegura que seus membros adquiram a experiência social historicamente acumulada e 

culturalmente organizada. Constitui-se não só nas oportunidades que a escola provê, mas 

igualmente, no modo pelo qual o educando vive essas oportunidades, no sentido de ampliar sua 

maneira de ver o mundo. Assim, é sempre uma construção social, uma prática que revela seu 

compromisso com os sujeitos, com a história, com a sociedade e com a cultura. (PPP 32, 2007, 

p.16) 

 

 

O currículo escolar na Educação Básica numa visão mais aprofundada, reflete todas as experiências 

em termos de conhecimento que são proporcionadas aos alunos ao largo da sua vida escolar. O 

currículo deve ser encarado como elemento central do processo de educação institucionalizada. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, 2008, p. 12) 

 

 

É fundamental definirmos o que se entende por Currículo, pois este é entendido como um 

instrumento que deve levar em conta as diversas possibilidades de aprendizagem não só no que se 

refere à seleção de metas e conteúdos, mas também na maneira de planejar as atividades e ações 

pedagógicas intencionalmente selecionadas a serem vivenciadas pela escola. Ele é um conjunto de 

determinações que caracterizam os procedimentos a serem seguidos, visando a concretização do 

processo ensino-aprendizagem. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, 2008, p. 19) 

 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

                                                 
7 

Ver a Lista de numeração dos Projetos Político-Pedagógicos (Apêndice A) para a correspondência 

entre o número do PPP e a respectiva escola. 
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Assim, é inegável o aspecto político do currículo e suas consequências para o ensino, 

tendo em vista que, a partir do currículo, segundo a amostra de PPP mencionada no Quadro 

acima, a escola define suas concepções, metodologias, estratégias, que sofrem influências e 

estão permeadas por intencionalidades.  

Pode-se dizer que, ainda consoante Sacristán (2000), essas prescrições de orientações 

curriculares são importantes por tornar possível conhecer o que acontece na realidade 

pedagógica de uma instituição escolar e, também, nas possíveis interferências nas demais 

áreas de desenvolvimento do currículo. Sacristán (2000) apresenta, então, o seguinte quadro. 

 

Figura 3 – Distribuição de atribuições curriculares 

Fonte: SACRISTÁN (2000, p. 146) 

  

Analisando a Figura 3, é possível identificar diferentes e variados níveis de 

distribuição de atribuições curriculares que vão, desde as responsabilidades do Estado até o 

que é considerado de feitio do professor, em sua sala de aula. Entre estas duas extremidades, 

observa-se a instituição escolar como participante deste movimento de contribuição, a partir 

da elaboração do Projeto Político-Pedagógico, exercendo a sua autonomia com base nos 

mínimos curriculares estabelecidos pelos governos, em suas políticas públicas, programas e 

leis para a Educação. 
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Dando prosseguimento, tratando-se das práticas docentes em torno da produção de 

textos por meio dos gêneros discursivos na escola, é primordial que se pense a inserção desta 

forma de trabalho no currículo escolar. Ao citar tal currículo, enfatizamos não somente os 

planejamentos de aulas semanais dos professores ou o Plano Anual para determinada série, 

mas vamos além, apresentando a necessidade de inclusão e prática destes conteúdos a partir 

da explicitação das estratégias no Projeto Político-Pedagógico da instituição escolar (PPP). 

Ao ser enfatizado no PPP, importante documento que norteia a vida escolar por meio 

de referenciais teórico-metodológicos, estará considerando-se políticas escolares para a 

produção textual, buscando afirmar a ênfase dada nos últimos anos a uma educação que busca 

formar indivíduos capazes de comunicar-se com eficiência, por meio dos gêneros do discurso. 

Sendo assim, Leite e Barbosa (2014) preconizam que é válido ressaltar que a 

inserção dos gêneros como objeto de ensino reproduzirá as praticas sociais, tais como elas são 

dentro da sala de aula. No entanto, é preciso adaptá-las às características intrínsecas à escola e 

buscar aproximar o máximo possível da realidade social. Desta forma, a programação do 

estudo em Língua Portuguesa, tem a função de 

 

[...] ampliar a competência do aluno para o exercício cada vez mais pleno, 

mais fluente e interessante da fala e da escrita, incluindo, evidentemente, a 

escuta e a leitura. Em função desse objetivo é que se vai definir o conteúdo 

programático em torno do qual professor e aluno realizam sua atividade de 

ensino e aprendizagem (ANTUNES, 2003, p. 110-111). 

 

 É importante, pois, que o professor, não somente de forma isolada, mas em 

conjunto, reflita e questione-se sobre  

 

[...] o que merece ser privilegiado: quais gêneros escolher para trabalhar em 

sala de aula? Quais são os mais relevantes em cada nível de ensino? Como 

organizá-los ao longo de cada ano letivo? Quais critérios podem ser 

organizados para fazer essa organização? (LEITE; BARBOSA, 2014, p. 71).  

 

Pensando assim, o educador estará preocupando-se em formar os alunos de forma 

integral. Alguns autores trazem sugestões de forma de organização do trabalho com os 

gêneros discursivos no currículo escolar, a fim de que o corpo discente conheça, aprecie, 

compreenda e produza tais textos, na escola e fora dela, percebendo que os gêneros do 

discurso estão interrelacionados. Dentre estas maneiras, está a citada por Schnewly e Dolz 

(2011), que consiste na progressão temporal do ensino, seja na divisão dos gêneros entre os 

diferentes ciclos do ensino ou o tratamento de um mesmo gênero em diferentes ciclos em 
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forma de espiral, ou seja, continuamente, elevando, pouco a pouco, o nível de complexidade. 

Este trabalho se dá por meio de agrupamentos não cristalizados dos gêneros, tomando como 

critérios as características comuns entre eles.  

Tendo em vista que, esta metodologia de trabalho é uma sugestão, cabe à escola 

organizá-lo conforme as suas necessidades, sempre pondo como essencial a apresentação de 

desafios novos aos alunos e considerando as propostas lançadas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) para a Língua Portuguesa que também trazem sugestões de gêneros 

adequados para o ensino da linguagem escrita para o 1º e 2 º ciclos do Ensino Fundamental, 

propondo a abordagem de diferentes e variados gêneros discursivos adequando-se o grau de 

complexidade dos objetivos do processo de ensino-aprendizagem ao nível de 

desenvolvimento dos estudantes. 

Assim, o gênero do discurso deve estar presente no currículo, pois compreendemos 

que “[...] é utilizado como meio de articulação entre as práticas sociais e os objetos escolares 

[...]” (SCHNEWLY; DOLZ, 2011, p. 71), a fim de trazer ao aluno o entendimento da 

realidade social alicerçada na linguagem escrita por meio de textos diversos. 

 

2.2.2 Políticas Públicas: refletindo e historicizando 

 

As políticas públicas, em especial, as políticas educacionais, têm o “poder” de 

influenciar diretamente nas salas de aula e, sendo do Estado a responsabilidade de elaborá-las, 

sabemos que explicitam projetos sociais e políticos. Faz-se necessário, no entanto, diferenciar 

projetos ou políticas de Estado e projetos ou políticas de governo. O primeiro consiste em 

ações realizadas pelo governo, independentemente do grupo político que esteja no poder; o 

segundo trata de prioridades de certo grupo que se encontra no governo, em determinado 

momento. 

Diante disto, conforme Weber (2003), no início dos anos 1980, após a conquista de 

eleições diretas para governadores e prefeitos de capitais, consolidou-se a compreensão da 

importância da educação escolar para a construção de uma sociedade democrática. Em 1983, 

com a posse dos governadores eleitos através de um processo democrático, houve certo 

alinhamento entre os debates e produções acadêmicas e as políticas voltadas à educação que 

começaram a ser definidas e implementadas. 

Conforme eram organizadas as políticas, mecanismos de comunicação de gestão 

educacional também foram surgindo, bem como, instâncias formadoras e associações 
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científicas e representativas dos docentes. Tal crescimento demonstrou a preocupação com a 

formação inicial, continuada e condições de trabalho dos professores. 

Nos últimos anos, o país reconheceu, pouco a pouco, a educação como direito social 

básico. A escola, neste contexto, passa a ser considerada formadora, espaço de acesso ao 

conhecimento, à tecnologia e aos bens culturais produzidos no decorrer das épocas, ou seja, 

 

[...] a escola começa a ser concebida como lugar de ensino, de 

aprendizagem, de organização do pensamento, de acesso à cultura, de 

incorporação de conteúdos básicos, de desenvolvimento de habilidades e de 

competências, enfim, de socialização das novas gerações. (WEBER, 2003, p. 

13). 

 

Frente a este olhar sobre a instituição escolar, buscou-se pagar a dívida social de 

acesso e permanência da escola e de toda a população com idade escolar, priorizando assim, a 

busca por uma educação cada vez melhor e de qualidade. Neste caminhar foi produzida a Lei 

de Diretrizes e Bases da educação (LDB), o Plano Decenal de Educação Para Todos, bem 

como, os Planos Estaduais e Municipais de Educação, dentre outros. 

Tais documentos trouxeram diretrizes que concernem à universalização do acesso ao 

ensino de qualidade com políticas de superação da evasão e da repetência, além da busca por 

melhores materiais de ensino, formação de currículos e para professores; dignificação do 

trabalho docente e valorização do magistério, a partir da implementação de planos de cargos e 

carreiras e formação continuada; e a democratização da gestão educacional e escolar, através 

da organização de formas de participação da sociedade como um todo e da comunidade 

escolar, gestão dos recursos e administração escolar. 

Tais transformações, ocorridas em meados de 1980, são diferentes das que 

aconteceram durante a década de 1990 e próximo ao ano de 1995. Weber (2003) preconiza 

que no primeiro momento, as políticas eram mais voltadas para o plano estadual ou 

municipal, com o apoio da academia, a partir de eventos para o debate sobre a educação.  

No segundo momento, o Ministério da Educação (MEC) assume a responsabilidade 

de coordenar as políticas para a educação, a partir da elaboração do Plano Decenal de 

Educação para Todos (1993-2002), bem como, da formulação de normas para os diferentes 

níveis de ensino, alocação de recursos para cada escola, estabelecimento de diretrizes 

curriculares nacionais e avaliação do desempenho escolar. Vale salientar que o MEC inspirou-

se em experiências educacionais de outros países, a partir de recomendações de órgãos 

internacionais por meio de acordos assinados. 
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Para a escola e, em especial, para a sala de aula, as políticas educacionais 

repercutiram de forma a tornar o aluno o principal alvo destas ações. A instituição escolar 

passou a ter autonomia, ou seja, fatores internos foram valorizados, em detrimento dos 

externos a ela; foi valorizada como local de aprendizagem, organização do pensamento, do 

espírito crítico e busca de conhecimento contextualizado pelas vivências. 

Sendo assim, começa-se a entender então, a importância de dar ao aluno a iniciativa 

de promover a sua aprendizagem, tendo a escola como ambiente estimulador e mediador no 

enfrentamento das questões contemporâneas. Para tanto, fez-se necessária outra dinâmica 

escolar e preparação dos professores, por meio de metodologias e recursos diversificados e a 

busca pelo enfrentamento das dificuldades quanto às condições sócio-econômicas e culturais 

das famílias. 

A fim de ter-se uma escola de qualidade, buscou-se condições para a realização de 

atividades pedagógicas, formação docente, democratização da gestão e a execução de 

políticas educacionais descentralizadas. Assim, tem-se observado que  

 

[...] a congregação de fatores como características do corpo docente, 

envolvimento da comunidade circundante, prioridades definidas em projetos 

pedagógicos orientados pela melhoria da qualidade, por ensejarem a abertura 

de espaço político para o exercício da cidadania, tem resultado em 

diferenciações escolares indutoras de novas dinâmicas de aprendizagem que 

extrapolam o âmbito do alunado. (WEBER, 2003, p. 19). 

 

Portanto, diversos fatores agrupados e interrelacionados às prioridades selecionadas e 

apresentadas no Projeto Político-Pedagógico, resultam em novas formas de aprendizagem e 

na ampliação de oportunidades para que o aluno seja, de fato, cidadão. 

De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), as novas concepções de 

globalização e mercado requerem também da educação, uma nova metodologia de formação 

dos educandos. Sendo assim, busca-se um trabalhador com diversas habilidades de 

comunicação, integração, flexibilidade e, já que esta formação não poderá se dar de maneira 

rápida, surge a educação básica, ou seja, a educação fundamental, que ganha centralidade nas 

políticas educacionais e tem como função “[...] desenvolver as novas habilidades cognitivas 

(inteligência instrumentalizadora) e as competências sociais necessárias à adaptação do 

indivíduo ao novo paradigma produtivo, alem de formar o consumidor competente, exigente, 

sofisticado.” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 115-116). 

Porém, diferentemente de algumas concepções que tratam da educação, enquanto 

relações econômicas, podemos dizer que ela está em busca de um novo paradigma, de novas 
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ideias, de novos horizontes que buscam não uma economia de qualidade, mas sim, uma 

pedagogia de qualidade onde “A escola não é empresa. O aluno não é cliente da escola, mas 

parte dela. É sujeito que aprende, que constrói seu saber, que direciona seu projeto de vida.” 

(SILVA, 1995 apud LIBÂNEO, OLIVEIRA E TOSCHI, 2012, p. 132). 

Para além do que foi dito, podemos ressaltar ainda que “[...] a escola implica 

formação voltada para a cidadania, para a formação de valores – valorização da vida humana 

em todas as dimensões.” (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p. 132). 

Sendo assim, a educação e, portanto, as políticas públicas, tem por objetivo 

promover o domínio dos conhecimentos, desenvolver capacidades cognitivas, suprir as 

necessidades individuais e sociais dos alunos, inserindo-os no mundo e dando a eles poder de 

participação em busca de uma sociedade fundada na igualdade e na justiça.  

Para tanto, é importante dizer que construir uma escola pública requer organização 

curricular e pedagógica, pois a educação está ligada à vida social e às transformações sociais, 

nas relações entre os indivíduos e nos movimentos de diversas instituições. Sendo os 

educadores interessados em promover projetos educacionais que busquem sanar as 

necessidades da sociedade, teremos educadores que buscam, segundo Libâneo, Oliveira e 

Toschi (2012), transformar a sociedade em busca de eliminar as divisões sociais existentes, 

formar sujeitos críticos, autônomos; desenvolver uma educação integral e formar para o 

exercício da cidadania. 

Nesta perspectiva de inclusão social, em que os interesses da população são 

contemplados com democracia e qualidade social, há que constituir-se um estado social 

democrático que deverá atuar por meio de políticas públicas sociais e educacionais. A 

comunidade escolar em geral, então, é peça primordial, pois serão também criadores e 

participantes no estabelecimento de programas, projetos e demais ações em busca de uma 

educação transformadora e formadora. 

Dito isto, busca-se a construção do Projeto Político-Pedagógico e seu currículo, a fim 

de haver a articulação entre os diversos espaços e agentes escolares, a partir da gestão 

democrática, com objetivo de conseguir alcançar as metas estabelecidas para a instituição 

educativa. Nesta busca, os saberes historicamente produzidos e sistematizados serão 

apropriados pelos estudantes que desenvolverão valores, conhecimentos e atitudes necessários 

a uma vida cidadã. 

Para que o PPP comporte políticas escolares para a produção textual, é preciso 

pensar também nas políticas públicas elaboradas para este fim, incluindo nas diversas áreas, 

atividades e ações em concordância com os documentos oficiais para a produção de textos. 



55 

 

De acordo com Oliveira (2011, p. 71),  

 

[...] as políticas públicas em educação têm sido objeto de debate permanente 

desde a segunda metade do século XX. Tal debate extrapola o que 

poderíamos considerar o âmbito das políticas educacionais, alcançando 

outros domínios tais como as políticas econômicas e sociais em geral. 

 

A partir do conceito de política pública de Thoening (2006 apud Oliveira, 2011), as 

políticas educacionais podem ser definidas como programas de ação governamental, baseadas 

em valores e ideias que se direcionam aos públicos escolares e são colocadas em prática pela 

administração e pelos profissionais da educação. Ou seja, segundo este autor, as políticas 

públicas para a educação são elaboradas pelo governo e efetivadas pelos profissionais da 

educação. Vemos então, a emergência da responsabilidade atribuída, especificamente, à rede 

de escolas, secretaria de educação, unidades escolares e, por último, mas não menos 

importante, se não, um dos mais importantes, ao professor. 

De acordo com Barbosa e Noronha (2014b), as políticas públicas são importantes 

para a realidade escolar e devem ser elaboradas a partir das necessidades e dos avanços da 

sociedade, pois repercutem no cotidiano da escola. Tais políticas, no entanto, não devem ser 

atribuídas somente ao governo nacional, mas também às gestões públicas em todos os demais 

âmbitos: estadual, municipal, aos gestores escolares e professores.  

Sendo assim, não é suficiente termos a política pública escrita em leis, decretos, 

resoluções, programas... É urgente que ela emirja de ações colegiadas e propostas e, para sua 

implementação, se torna imprescindível a ação conjunta entre todos os governos e dos sujeitos 

da educação. 

Araújo e Barbosa (2015) discorrem falando sobre a evolução histórica das políticas 

públicas, e ressaltam que a década de 1990, foi marcada por várias transformações na 

educação do Brasil, através das quais o MEC buscou mudanças curriculares na escola. Essas 

mudanças têm início no Plano Decenal de Educação Para Todos (1993-2003), construído a 

partir da Conferência Mundial de Educação para Todos de Jomtien – Tailândia, em março do 

ano de 1990 e que trouxe como tema uma educação de qualidade para todos. Segundo Araújo 

e Barbosa (2015, p. 63-64), 

 

O plano assume em suas diretrizes a necessidade de um ensino público de 

qualidade, cujas garantias básicas de aprendizagem sejam efetivadas. Dentre 

suas ações, destacam-se as condições de trabalho do professor, sua 

qualificação e a urgência da implementação de recursos que possibilitem seu 
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desempenho intelectual, de forma que favoreçam o desenvolvimento de 

competências básicas exigidas pelo sistema educacional.  

 

A Declaração Mundial sobre Educação para Todos (Conferência de Jomtien, 1990), 

documento de organismo internacional, no artigo 1, destaca que cada pessoa deve estar em 

condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas 

necessidades básicas de aprendizagem: a leitura e a escrita, os conteúdos básicos da 

aprendizagem (conhecimentos, habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres 

humanos desenvolvam suas potencialidades, participem plenamente do desenvolvimento, 

dentre outros aspectos.  

Dessas mudanças, foram surgindo algumas ações, tais como a aprovação da nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/96) que impulsionou a elaboração 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), cujo objetivo é orientar e regulamentar o 

ensino: 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de 

qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua 

função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema 

educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, 

subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, 

principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato 

com a produção pedagógica atual.[...].  

O conjunto de proposições aqui expressas responde à necessidade de 

referenciais a partir dos quais o sistema educacional do País, se organize, a 

fim de garantir que sejam respeitadas as diversidades [...] tendo como meta o 

ideal de uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado nos 

princípios democráticos. Essa igualdade implica necessariamente o acesso á 

totalidade dos bens públicos, entre os quais o conjunto dos conhecimentos 

socialmente relevantes. (BRASIL, 1997e, p.13) 

 

De mãos dadas com todas essas transformações, surgia a preocupação com a forma 

como estava sendo ensinada a língua materna e com os materiais adquiridos pelo MEC para 

as escolas públicas. Isto se deu devido aos diálogos teóricos a respeito da concepção de língua 

de base estruturalista, ao entendimento de língua como atividade discursiva, além das 

orientações recentes sobre o ensino de língua, constantes nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais que traz o texto, principalmente, como unidade de análise e o gênero discursivo 

como objeto de ensino da língua. Esses momentos de reflexão foram além das universidades e 

chegaram até os professores de ensino básico, influenciando as suas práticas. 
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2.2.3 Políticas públicas educacionais para a produção textual 

 

Com o intuito de indicar quais políticas públicas para a produção de textos estão 

sendo implementadas, foram realizadas buscas nos sites do Ministério da Educação (MEC) - 

<http://www.pacto.mec.gov.br> -, Câmara dos Deputados -  http://www2.camara.leg.br -, 

Senado Federal - http://www12.senado.leg.br -, Assembleia Legislativa do Estado do Rio 

Grande do Norte - < http://www.al.rn.gov.br> -, Câmara dos Vereadores do Município do 

Natal - http://www.cmnat.rn.gov.br/ -, dentre outros sites que tratam da legislatura e da 

educação.  

A partir dos conteúdos dos sites pesquisados, foi possível identificar os seguintes 

documentos, programas, leis e sistemas de avaliação: 

 

Quadro 2 – Documentos e programas oficiais I 

Documentos e 

Programas 
Descrição 

Parâmetros 

Curriculares Nacionais 

(PCN) 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de 

qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo o País. Sua 

função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema 

educacional, socializando discussões, pesquisas e recomendações, 

subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, 

principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor 

contato com a produção pedagógica atual. 

 

Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade 

Certa 

(PNAIC) 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso 

formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados 

e municípios de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até 

os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental. 

 

Programa Nacional 

Biblioteca da Escola 

(PNBE) 

 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola tem o objetivo de promover o 

acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio 

da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de 

referência. 

 

Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) 

 

O Programa Nacional do Livro Didático tem como principal objetivo 

subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição 

de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica. Após a 

avaliação das obras, o Ministério da Educação (MEC) publica o Guia de 

Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas. O 

guia é encaminhado às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, 

aqueles que melhor atendem ao seu projeto político pedagógico. 

 

Pró-letramento 
 

O Pró-Letramento é um programa de formação continuada de professores 

http://www.pacto.mec.gov.br/
http://www2.camara.leg.br/
http://www12.senado.leg.br/
http://www.al.rn.gov.br/
http://www.cmnat.rn.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12368:programa-nacional-biblioteca-da-escola&catid=309:programa-nacional-biblioteca-da-escola&Itemid=574
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12368:programa-nacional-biblioteca-da-escola&catid=309:programa-nacional-biblioteca-da-escola&Itemid=574
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12368:programa-nacional-biblioteca-da-escola&catid=309:programa-nacional-biblioteca-da-escola&Itemid=574
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12391:pnld&catid=318:pnld&Itemid=668
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12391:pnld&catid=318:pnld&Itemid=668
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para a melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e 

matemática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental. 

 

Programa de Formação 

de Professores 

Alfabetizadores 

(PROFA) 

 

O Programa de Formação de Professores Alfabetizadores é um curso de 

aprofundamento, destinado a professores e formadores, que se orienta 

pelo objetivo de desenvolver as competências profissionais necessárias a 

todo professor que ensina a ler e escrever. 

 

Programa Livro 

Acessível 

 

Promove a acessibilidade, no âmbito do Programa Nacional Livro 

Didático – PNLD e Programa Nacional da Biblioteca Escolar - PNBE, 

assegurando aos estudantes com deficiência visual matriculados em 

escolas públicas da educação básica, livros em formatos acessíveis. 

 

Programa Brasil 

Alfabetizado 

 

Voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos, o programa é 

uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação 

da escolaridade. 

 

Prova Brasil 

 

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP/MEC). Têm o objetivo de avaliar a qualidade do ensino 

oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes 

padronizados e questionários socioeconômicos. 

Nos testes aplicados no quinto e nono anos do ensino fundamental, os 

estudantes respondem a itens (questões) de língua portuguesa, com foco 

em leitura, e matemática, com foco na resolução de problemas. 

 

Programa Gestão da 

Aprendizagem Escolar 

GESTAR I (Anos 

Iniciais) 

 

O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar – GESTAR I apresenta-se 

como um conjunto de ações articuladas a serem desenvolvidas junto a 

professores habilitados para atuar do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, 

que estejam em exercício nas escolas públicas do Brasil. Nesse contexto, 

o GESTAR I tem a finalidade de contribuir para a qualidade do 

atendimento ao aluno, reforçando a competência e a autonomia dos 

professores na sua prática pedagógica e tem como objetivo geral do 

provocar transformações nas práticas de aprendizagem dos alunos, para 

que construam conhecimentos e desenvolvam capacidades de uso da 

língua e da matemática, adquirindo ferramentas para: elaborar formas de 

pensar; analisar e criticar informações, fatos e situações; relacionar-se 

com outras pessoas; julgar e atuar com autonomia nos âmbitos político, 

econômico e social de seu contexto de vida. 

 

Programa Nacional do 

Livro Didático para 

Educação de Jovens e 

adultos 

(PNLD EJA) 

 

 

Disponibiliza livros didáticos aos alfabetizandos e estudantes jovens, 

adultos e idosos das entidades parceiras do Programa Brasil Alfabetizado, 

das escolas públicas com turmas de alfabetização e de ensino 

fundamental e médio na modalidade EJA. 

Concurso Literatura para 

Todos 

 

Estimula a criação de obras literárias específicas para leitores jovens, 
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adultos e idosos, ampliando o acesso das pessoas em processo de 

alfabetização à literatura. 

Fonte: Ministério da Educação 

  

Em Araújo e Barbosa (2015) também encontramos leis e decretos que de forma 

indireta tratam sobre políticas públicas que embasam o ensino da escrita, ou seja, da produção 

de textos. É o caso, por exemplo, do programa de material didático. Sobre este, podemos citar 

a obra de Leite (2014) que trata, especificamente do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), dispondo sobre como são tratados os gêneros discursivos nas atividades propostas 

por este material. 

 

Quadro 3 – Documentos e programas oficiais II 

Documentos e Programas Descrição 

LEIS E DECRETOS – A PARTIR DA 

DÉCADA DE 1990 
DESCRIÇÃO 

Lei nº10.753, de 30 de outubro de 2003 Institui a Política Nacional do Livro 

Decreto nº 7.084, de 27 de janeiro de 2010 
Dispõe sobre os programas de material didático e dá 

outras providências. 

Fonte: Araújo e Barbosa (2015, p. 83 e 84) 

 

Consoante Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), a avaliação da educação básica ou 

educacional em larga escala também faz parte das políticas desenvolvidas em vários países e, 

em especial, no Brasil. Eles avaliam o desempenho escolar por meio de testes padronizados e 

está prevista no artigo 9º, inciso IV, da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

nº 9394/96). É importante ressaltar que este tipo de avaliação também pode ser criado pelos 

estados e municípios:  

 

Art. 9º A União incumbir-se-á de: IV - estabelecer, em colaboração com os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, competências e diretrizes para a 

educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os 

currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 

comum; [...] (BRASIL, 1996). 

 

Assim, a elaboração do currículo está inserida nas políticas públicas, sendo 

estabelecido por lei a sua construção em colaboração com estados e municípios, para que haja 

o comprometimento, organização administrativa e coerência entre as diretrizes curriculares 

apresentadas. 

Dentre os mecanismos de avaliação nacionais, específicos para os anos inicias e 

finais do Ensino Fundamental, podemos apresentar a seguir: 
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Quadro 4 –Políticas de avaliação 

Avaliação Descrição 

Sistema de Avaliação da 

Educação Básica 

(SAEB) 

 Criado em 2008; 

 Desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudo e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP); 

 Coleta dados sobre alunos, professores, diretores de escolas 

públicas e privadas; 

 Aplicado a cada dois anos; 

 Alunos de 5º e 8º anos e 3ª série do Ensino Médio; 

 Língua Portuguesa (leitura) e Matemática (resolução de 

problemas) 

Prova Brasil 

 Realizada em junto com o SAEB (Sistema de Avaliação da 

Educação Básica); 

 Aplicada no 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série 

do Ensino Médio; 

 Desenvolvida pelo INEP; 

Provinha Brasil 

 2º ano do Ensino Fundamental; 

 Avaliação diagnóstica; 

 Meta do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE); 

 Função: acompanhar, avaliar e melhorar a qualidade da 

alfabetização e do letramento inicial. 

Índice de Desenvolvimento 

da Educação (IDEB) 

 Mede a qualidade da escola e da rede de ensino; 

 Criado em 2007; 

 Avalia se o aluno aprendeu, não repetiu o ano e frequentou 

a sala de aula. 

Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos 

(PISA) 

 Programa de avaliação comparada; 

 Objetivo: obter indicadores da efetividade dos sistemas 

educacionais de cada país participante; 

 Realizado pela OCDE (Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) e INEP; 

 Acontece a cada três anos; 

 Avalia o desempenho de alunos de escola públicas e 

privadas; 

 Alunos de 15 anos de idade, em média. 

Fonte: LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI (2012, p.266-268) 

 

 Além destes, há também o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

que é responsável por vários programas, entre eles, os listados abaixo: 

 

Quadro 5 – Programas oficiais 

Programa Descrição 

Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE) 

 

Transfere recursos às escolas públicas estaduais e 

municipais e de educação especial mantidas por 

organizações não-governamentais,  para aquisição de 

material, manutenção do prédio, capacitação e 

aperfeiçoamento dos profissionais, avaliação da 

aprendizagem, implantação de projetos pedagógicos e 

desenvolvimento de atividades educacionais diversas. 
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Incluso neste programa está o Mais Educação que tem 

por objetivo a formação integral das crianças de 

escolas públicas com baixo índice de IDEB. Neste há a 

realização de oficinas, dentre elas a de letramento e 

numeramento. 

 

Programa Nacional Biblioteca da Escola 

(PNBE) 

 

 

Distribui obras de literatura e de referência 

(enciclopédias e dicionários) às escolas de educação 

básica da rede pública de ensino. Tem por objetivo 

democratizar o acesso às fontes de informação de 

alunos e professores leitores. 

 

Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) 

 

Há o PNLD, PNLEM (Ensino Médio) e PNLA 

(Alfabetização de Jovens e Adultos); distribui livros 

consumíveis e reutilizáveis; há também o PNLD em 

Braille que atende alunos cegos do ensino fundamental 

de escolas públicas e de escolas sem fins lucrativos. 

 

Fonte: LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI (2012, p. 394 - 398) 

 

 A partir destes quadros, podemos perceber a relevância das políticas públicas 

nacionais que fomentam, direta ou indiretamente, a produção textual na sala de aula. Tais 

documentos e diretrizes necessitam ser considerados e conhecidos, a fim de que sirvam de 

base estrutural para a construção dos Projetos Político-Pedagógicos e seu currículo, e não só 

isto, mas também a efetivação de suas orientações para o contexto do processo de ensino da 

produção de textos. 

 

2.2.4 Concepções bakhtinianas para pensar as políticas de produção textual no espaço escolar  

 

Viver em sociedade e interagir neste meio social é algo que constantemente estamos 

a realizar. Participar desta interação requer a compreensão de que  

 

A vida social contemporânea exige que cada um de nós desenvolva 

habilidades comunicativas que possibilitem a interação participativa e crítica 

no mundo de forma a interferir positivamente na dinâmica social. Essas 

habilidades são exercitadas, por exemplo, quando fazemos uma “solicitação 

formal”, oral ou escrita, ao banco, ou ao síndico, para que revejam os altos 

preços cobrados pela prestação do apartamento ou do condomínio; ou 

quando elaboramos um “anúncio pessoal” escrito ou gravado para publicar 

em serviços telefônicos, jornais ou sites da Internet para buscarmos um/a 

parceiro/a amoroso/a; ou ainda quando escrevemos uma “carta do leitor” ao 

jornal que lemos para reclamar à administração pública sobre os buracos ou 

a falta de iluminação na nossa rua. (MEURER; ROTH, 2002, p. 10-11). 
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 Sendo assim,  

 

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas por que são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em 

cada campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 

que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 

determinado campo. (BAKHTIN, 2011, p. 262). 
 

Ao falarmos sobre linguagem, recorremos então, ao pensamento de Mikhail Bakhtin. 

Para ele, a linguagem é um processo constante onde há interação, é mediada pelo diálogo e a 

língua materna é conhecida a partir dos enunciados que ouvimos e reproduzimos no contato 

com as pessoas com quem convivemos. 

De acordo com esta concepção, a língua só existe, pois há os locutores que falam ou 

escrevem e ouvem ou lêem. Cria-se então, uma situação de comunicação, e o ensino desta 

linguagem se dá ao passar pelas relações sociais e dialógicas. Segundo Leite (2014), o 

pensamento bakhtiniano relata o homem como um ser de linguagem, caracterizado por ser 

ativo, criativo e crítico, e que se encontra interagindo em uma vida social. 

Sendo assim, a linguagem faz parte do ser humano que está em constante contato 

com o próximo através de uma interação verbal; e não se constitui em um campo neutro, já 

que é heterogênea e envolvida pelas intenções de outrem. Desta forma, Di Fanti (2003, p.103) 

preconiza que, conforme a concepção bakhtiniana, 

 

a língua não se reduz a um sistema padronizado, mas sim se materializa em 

vozes sociais que se cruzam, em diferentes dialetos, jargões profissionais, 

linguagens de gerações familiares. Há linguagens de momentos, de lugares, 

transitórias, que possuem estruturas e finalidades próprias a determinados 

contextos. A linguagem, assim, está em movimento, ou seja, há uma 

orquestração discursiva que a constitui. 
 

Vê-se então, que a linguagem não é estática, parada, sem movimento. Ao contrário, 

ela é dinâmica, transitória, depende do tempo, do local, e é constituída a partir de diversos 

aspectos, pois de acordo com Bakhtin (2011, p.297), 

 

Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados com os 

quais está ligado pela identidade da esfera de comunicação discursiva. Cada 

enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados 

precedentes de um determinado campo [...]: ela os rejeita, confirma, 

completa, baseia-se neles, subentende-os como conhecidos, de certo modo 

os leva em conta. [...] Por isso, cada enunciado é pleno de variadas atitudes 

responsivas a outros enunciados de dada esfera da comunicação discursiva. 
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 Sendo assim, assumindo-se o sociointeracionismo como concepção que norteia as 

reflexões aqui apresentadas e percebendo a linguagem em uma dimensão interacional, pode-

se dizer que a concepção interacionista, enfatiza o aspecto discursivo da língua, por meios das 

práticas vividas na sociedade. A partir deste pensamento, a escola, o docente e, 

consequentemente, a concepção pedagógica adotada, conteúdos, objetivos e atividades devem 

oportunizar o surgimento de novas capacidades linguísticas no aluno, que é o sujeito da 

aprendizagem.  

 Desse modo, nos perguntamos como os PPP buscam trazer orientações à comunidade 

escolar, levando-a a pensar a linguagem como interação, como possibilidade de orientar os 

sujeitos na produção textual, percebendo que a aprendizagem ocorre através da linguagem. 

Com isto, alguns PPP apresentam, como concepção de aprendizagem, a perspectiva 

sociointeracionista, com base em Vygotsky, enfatizando o trabalho com as práticas sociais.  

Portanto, pode-se inferir que a produção textual será permeada por esta sociabilidade 

preconizada no corpo textual dos Projetos Político-Pedagógicos, abaixo mencionados. 

 

Quadro 6 – Concepção de aprendizagem no Projeto Político-Pedagógico 

Concepção de Aprendizagem 

 

Vygotsky e seus seguidores estudaram o desenvolvimento das capacidades intelectual superiores do 

homem, acreditando que a linguagem atuaria como principal fator para que esse desenvolvimento 

ocorresse. Analisando a linguagem como um conjunto de símbolos com caráter histórico e social, 

enfatizaram a importância da informação e da interação linguística para a construção do 

conhecimento. (PPP 19, 2014, p. 19). 

 

 

Para Vygostky (1988), sócio-interacionista, a ação da criança é essencial para o seu 

desenvolvimento. Ela atribui significado aos objetos, não a partir dos estímulos do meio ambiente, 

mas através da interação com os elementos da sua cultura e do seu meio social. O curso do seu 

desenvolvimento cognitivo é influenciado pelo meio sócio-cultural da criança, e as referências 

semânticas representadas pelas palavras e conceitos urgentes no grupo social determinam o 

conteúdo e a forma, tanto das estruturas linguísticas do seu pensamento. Dessa forma, a criança 

participa ativamente da construção de sua própria cultura e de sua história, construindo 

conhecimentos, sua identidade, a partir de relações interpessoais. (PPP 22, 2007, p 18.). 

 

 

Assim, concluímos que o indivíduo age sobre o meio de acordo com suas capacidades e com 

determinadas significações que atribui a cada situação. Cada uma das experiências vividas faz com 

que ele transforme suas capacidades e significações já elaboradas, abrindo-se para novos 

conhecimentos, modificando sua forma de agir. Na busca desta interação, homem e mundo se 

constituem por intermédio de linguagens. Essa linguagem que permeiam as relações, que estão em 

nossa cultura. (PPP 27, 2007, p. 36). 

 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 
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 A partir desta amostra, observa-se que a linguagem na perspectiva destes PPP é 

fundamental para a aprendizagem, mas não há especificidade quanto à influência do 

sociointeracionismo especificamente no trabalho com a produção de textos. Embora esta seja 

uma evidência de que este aspecto precisa ser considerado, não podemos deixar de afirmar 

que já é um passo importante. Com esta reflexão, pode-se dizer que o momento da escrita 

acontece em meio a uma interação com um outro que não está presente, mas existe e deve ser 

considerado. 

O texto escrito, conforme as formulações bakhtinianas (BAKHTIN, 2011), é um 

dado primário e ponto de partida para a realidade do pensamento e das vivências humanas. 

Desta forma, o texto escrito torna-se fruto da sua relação com o contexto social, 

dialogicamente com outros interlocutores e demais textos. Ele possui uma intenção 

comunicativa e realiza essa intenção através da presença do locutor: intenção comunicativa, 

destinatário, relação dialógica entre textos e no interior do texto e a esfera social onde está a 

interagir. É, então, uma manifestação da linguagem que entrelaça as muitas vozes sociais. 

Já os gêneros do discurso, conforme Mikhail Bakhtin (2011), são tipos relativamente 

estáveis de enunciados, sendo tão variados à medida que crescem as formas de comunicação, 

as intenções comunicativas ou quando estas se tornam mais complexas. Explica ainda que tais 

gêneros podem passar por transformações, pois apresentam um caráter sócio-histórico e 

cultural ao se relacionarem com as situações sociais vividas. 

Leite e Barbosa (2014, p. 55-56) preconizam que 

 

[...] os gêneros do discurso não podem ser tratados independentemente de 

sua relação com as atividades humanas, uma vez que se incorporam às 

situações vividas nas práticas sociais – reportagem jornalística para retratar 

um fato real ocorrido, receita culinária para orientar no preparo de uma 

comida, classificados para divulgar produtos e serviços, regulamentos para 

orientar o comportamento das pessoas, cumprimentos diários para manter 

um contato social, etc. 
 

Ou seja, os gêneros discursivos acompanham as intenções e interações verbais, são 

variáveis, múltiplos e flexíveis, tendo em vista que as relações sociais assim também o são, 

mudam e se reestruturam de acordo com as necessidades. Desta forma, são ao mesmo tempo 

estáveis, pois resultam de atividades sociais organizadas ao longo do tempo, e instáveis, 

estando a adaptar-se às novas situações. Portanto, os gêneros do discurso são marcados pela 

práxis humana cotidiana. 
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Assim sendo, ressaltamos a importância da estruturação de um Projeto Político-

Pedagógico – e currículo/documento curricular - que contribua para que estas ideias sejam 

postas em prática, tendo em vista que, a partir de Bakhtin, será possível implementar, nas 

escolas, em especial, nas salas de aula, o estudo sobre os gêneros do discurso, 

proporcionando, aos estudantes, o contato com textos diversos e a partilha de saberes que 

consolidarão tais práticas de letramento. 

Tratando-se de enunciados, gêneros do discurso e texto na perspectiva bakhtiniana, é 

possível compreender aspectos sociodiscursivos interligados, pois 

 

Todos os diversos campos da atividade humana estão ligados ao uso da 

linguagem. Compreende-se perfeitamente que o caráter e as formas desse 

uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é 

claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego da língua 

efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, 

proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. 

Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada 

referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da 

linguagem,ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e 

gramaticais da língua, mas, acima de tudo por sua construção composicional. 

Todos esses três elementos – o conteúdo temático, o estilo, a construção 

composicional- estão indissoluvelmente ligados no todo do enunciado e são 

igualmente determinados pela especificidade de um determinado campo da 

comunicação. Evidentemente, cada enunciado particular é individual, mas 

cada campo da utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis 

de enunciados, os quais denominamos gêneros do discurso. (BAKHTIN, 

2011, p. 261-262). 

 

Diante disto, para Bakhtin (2011), o enunciado constitui-se como um elo na cadeia 

complexa e contínua da comunicação discursiva. Ele surge a partir de outros enunciados 

preexistentes, relaciona-se com eles, por meio de relações polêmicas, interacionais e pelas 

mais variadas atitudes responsivas. Sendo assim, o enunciado é único e historicamente 

irrepetível, pois podemos citá-lo apenas uma vez, tendo em vista que está imerso em um 

contexto que também não pode se repetir (tempo, interlocutores e seus conhecimentos, 

espaço, mensagem...). 

Os gêneros do discurso, nesta perspectiva, são considerados tipos relativamente 

estáveis de enunciados, estruturados a partir da temática, do estilo e da composição e que não 

podem ser tratados separadamente das atividades humanas, pois são vivenciados nas práticas 

sociais, de diversas formas e nas mais variadas situações de comunicação.  

São reconhecidos por seu caráter flexível e variável, tendo em vista que, apesar de 

serem formas estabilizadas ao longo do tempo através de atividades sociais reiteradas, 



66 

 

possuem a peculiaridade de se transformarem conforme há transformação das atividades 

humanas, a fim de suprir as necessidades das relações dialógicas. Sendo assim, os gêneros do 

discurso não são imutáveis nem estáticos, pois a forma de atuação é sociodiscursiva. São, 

contrariamente, mutáveis, transformam-se conforme as mudanças sociais e devem ser 

ensinados a partir de uma escrita funcional, ou seja, que tenha utilidade nas vivências em 

sociedade. 

O texto, como enunciado, também é concebido a partir das relações dialógicas. Para 

Bakhtin (2011), o texto, seja ele oral ou escrito, é o ponto de partida para a realidade das 

vivências humanas e pode ser tratado como fenômeno linguístico, abstraindo-se o seu aspecto 

dialógico, social e os interlocutores ou pode ser abordado como fenômeno dialógico, 

individual, que não é repetível, sendo caracterizado desta forma, como um enunciado. 

Assim, “Nesse tipo de abordagem, o texto é concebido a partir de sua relação viva e 

concreta com a comunicação discursiva, ou seja, manifestando-se num contexto social e num 

vínculo dialógico com outros interlocutores/textos de uma dada esfera.”. (LEITE; 

BARBOSA, 2014, p. 61). 

Consideraremos então, a concepção de texto que mostra a importância do uso dos 

gêneros e demais elementos que constituem as situações de produção, evidenciando, portanto, 

a noção de texto baseada em sua qualidade enunciativa e possuidor de uma intenção 

comunicativa que deve se concretizar e ser realizada.  

Esta intenção comunicativa acontece a partir da contextualização do uso dos gêneros 

discursivos que está presente nas relações sociais e, portanto, podem ser tratados como 

partícipes do letramento. Nesta perspectiva, é possível mencionar alguns PPP que trazem em 

seu corpo textual orientações para a produção textual utilizando-se, possivelmente, os gêneros 

do discurso. 

 

Quadro 7 – Orientações para a produção textual através dos gêneros discursivos no Projeto Político-

Pedagógico 

Produção textual através dos gêneros discursivos 

Elaboração de um livro de histórias da turma. (PPP 26, 2016, p.39) 

Produzir textos escritos coesos e coerentes, considerando o leitor e o objeto da linguagem, 

começando a identificar o gênero e o suporte que melhor atendem a intenção comunicativa (PPP 27, 

2007, p.45) 

Transação em forma de tópicos, de uma lista de regras que favoreçam o bom relacionamento entre 

professor e aluno; (PPP 32, 2007, p.82) 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 
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 A partir desta amostra de PPP, verifica-se que há a busca de construção de uma prática 

docente que oriente a produção textual na perspectiva da escrita com função social, 

importante elemento de socialização e de ajuste à intencionalidade comunicativa. 

 Compreendemos que a comunicação se dá através de algum gênero ou verbalmente por 

meio de textos. Estamos assim, submetidos a uma grande variedade deles, que precisam ser 

levados até às práticas escolares de escrita, tendo em vista que é um meio de socialização e de 

participação social. 

 

2.2.5 A produção textual na sala de aula: reflexões sobre a escrita 

  

Tendo discutido anteriormente as principais ideias de Bakhtin sobre enunciado, 

gêneros do discurso e texto como enunciado, percebe-se que vivemos em um meio repleto de 

relações dialógicas e que os gêneros discursivos estão constantemente presentes nas relações 

sociais, no cotidiano da escola e fora da instituição escolar.  

Sendo assim, as crianças, desde pequenas, têm contato com textos que circulam no 

meio social, tais como, propagandas, panfletos, bilhetes, contos de fadas, textos jornalísticos, 

bem como, a própria interação verbal com seus pais, familiares ou professores, que se 

constituem como situações comunicativas nas quais estão inseridas diariamente. 

Desta forma, compreendendo a dimensão social do texto, entendemos também a 

linguagem como elemento importante do ensino e objeto deste no âmbito escolar, vinculando 

as atividades pedagógicas às vivências cotidianas na sociedade. Percebe-se então, a 

importância de não restringir-se o trabalho em sala de aula aos aspetos linguísticos do texto, 

pois estão articulados à dimensão social e 

 

A língua materna - sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – 

não chega ao nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas, mas 

de enunciações concretas que nós mesmos ouvimos e nós mesmos 

reproduzimos na comunicação discursiva viva com as pessoas que nos 

rodeiam. (BAKHTIN, 2011, p. 282-283). 

 

Assim sendo, na sala de aula, não devemos nos deter apenas aos aspectos 

ortográficos e gramaticais da língua, mas abordá-los a partir de uma relação dialógica com 

enunciações que utilizamos na nossa realidade de interações verbais cotidianas, na prática 

social, priorizando a interligação entre os saberes escolares e os contextos sociais vivenciados 

pelos educandos. Essa é uma preocupação que parece ser foco dos PPP analisados, a saber: 
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Quadro 8 – Concepção de ensino no Projeto Político-Pedagógico 

Concepção de Ensino 

 

Algumas normas didáticas podem nortear o trabalho docente, dentre elas: Incentivar sempre a 

participação dos alunos, criando condições para que eles se mantenham numa atitude reflexiva; 

Aproveitar as experiências anteriores dos alunos, para que eles possam associar os novos conteúdos 

assimilados às suas vivências significativas; Adequar o conteúdo e a linguagem ao nível de 

desenvolvimento cognitivo da turma; Oferecer ao aluno oportunidade de transferir e aplicar o 

conhecimento aprendido a casos concretos, particulares, nas mais variadas situações; Verificar 

constantemente, por intermédio da avaliação contínua, se o aluno assimilou e compreendeu o 

conteúdo desenvolvido. (PPP 22, 2007, p. 37) 

 

 

Assumimos uma educação que apresente vários caminhos e deixe liberdade de opção ao educando 

dentro dos padrões democráticos e éticos. Em que os conteúdos aprendidos sejam apresentados de 

forma interdisciplinar e que tenham relação concreta com o cotidiano. (PPP 25, 2008/2009, p.9) 

 

 

Buscaremos educar e ministrar conhecimentos aos alunos com base em algumas concepções 

teóricas. Dentre elas, privilegiamos o interacionismo, o qual considera que os elementos biológicos 

e sociais não podem ser dissociados e exercem função mútua. Na interação contínua e estável com 

os outros seres humanos, a criança desenvolve todo um repertório de habilidades. Passa a participar 

do mundo simbólico dos adultos, comunica-se através da linguagem, compartilha a história, os 

costumes e hábitos do seu grupo social. O desenvolvimento humano se dá numa rede de relações, 

num jogo de interações em que diferentes papéis complementares são assumidos e atribuídos pelos 

e aos vários participantes. O que um sujeito é em cada momento está ligado às interações que ele 

estabelece com outros sujeitos, aos papéis que assume em relação aos outros, e os outros em relação 

a ele. Papéis estes, que são definidos segundo ideias e valores de determinados grupos em confronto 

com outros grupos. (PPP 26, 2016, p.13) 

 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

Como vemos, as citações ilustram o que se coloca como aspecto recorrente nos 

documentos. Seguindo a perspectiva teórica sociointeracionista, a maioria dos PPP apresenta 

uma concepção de ensino que focaliza o aluno como centro da prática pedagógica, que seja 

capaz de participar do entrelaçamento social através da linguagem e comunicar-se através 

dela. 

Propomos a formação integral de um aluno que seja capaz de atuar na sociedade por 

meio dos textos, ou seja, dos gêneros discursivos, sabendo utilizá-los adequadamente a cada 

situação comunicativa, priorizando a construção de um aluno-escritor. Conforme orientações 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, para a escola, como espaço de acesso ao 

conhecimento, é dada a responsabilidade e função de revisar a sua prática de ensino que 

porventura ainda considere a língua como algo sem vida e os textos como regras a serem 

copiadas, instituindo em lugar disto, a possibilidade de proporcionar ao aluno a aprendizagem 

a partir da diversidade de textos que circulam na sociedade, pois a educação que se 
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compromete com o exercício da cidadania deve criar condições para que haja o 

desenvolvimento da capacidade do discente em usar a linguagem de forma eficaz, a fim de 

satisfazer suas necessidades pessoais, sejam elas ações efetivas do cotidiano, a transmissão e 

busca de informação ou o exercício da reflexão.  

Conforme os PCN, que foram e são o divulgador de uma nova visão do ensino dos 

gêneros discursivos, é papel da escola, proporcionar aos alunos o acesso à diversidade de 

textos existentes, ensinar a produzi-los e interpretá-los incluindo-se assim, textos de diferentes 

disciplinas que estão presentes no cotidiano escolar. Partindo-se desta metodologia de 

trabalho na prática docente, cabe à escola, ensinar o discente a considerar o contexto 

comunicativo no qual está inserido, sabendo quais variedades e registros são pertinentes a 

cada situação de comunicação, produzindo assim, o efeito pretendido. 

Segundo orientações de Brasil (1997), ensinar a produzir textos se torna uma tarefa 

complicada quando é realizada fora da relação e ou integração com textos verdadeiros, com 

leitores e escritores reais e em situações em que a comunicação seja realmente necessária. Por 

isso, a importância dada à busca por fazer circular dentro da escola textos da realidade social, 

situações comunicativas contextualizadas e reais, com um destinatário real e com uma 

finalidade, tendo em vista que a diversidade textual que existe além dos muros da instituição 

escolar, deve estar a serviço da expansão do conhecimento letrado do aluno. 

Nos PPP, de modo geral, essa preocupação é considerada a partir da proposição de 

orientações, nas diferentes áreas, que organizam a produção textual a partir da perspectiva 

sociointeracionista preconizada por Bakhtin, ou seja, por meio da utilização dos gêneros do 

discurso.  

Os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), a partir da sua publicação e 

divulgação, trouxe o texto como unidade de ensino. Tal perspectiva vai além da simples 

sequenciação de conteúdos, através da qual se ensina letras, sílabas, palavras, regras 

ortográficas, gramática de forma isolada, ensinando-se textos sem função comunicativa, com 

apenas um destinatário: o professor, sem finalidade, sem interlocutor e fora de contexto. 

Textos com fins apenas didáticos.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais trazem então, a proposta de produção e 

interpretação de textos, enfocando-os como unidade básica de ensino. Ou seja, o texto é a 

base para a formação de um bom escritor, pois tem a característica de ser um instrumento 

grandioso através do qual, ensina-se a viver em sociedade e a partir dele, enfoca-se os 

aspectos linguísticos, sempre conforme a necessidade apresentada para a elaboração textual, 

em determinado contexto de produção. 
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Leite e Barbosa (2014) preconizam que sendo a sala de aula um local de interação 

verbal, o texto é o lugar onde se materializa as relações dialógicas que acontecem entre 

professor e aluno. É possível perceber, então, que a produção de texto enquanto diálogo é uma 

atividade produtora de sentidos, contrariando concepções anteriores que traziam o texto como 

“[...] mero estoque de palavras ou de regras gramaticais/ortográficas que somente visam à 

fixação de uma escrita correta, mas sim uma prática que permite ao aluno articular pontos de 

vista com seus possíveis interlocutores, constituindo sentidos que não preexistem à 

interlocução.” (LEITE; BARBOSA, 2014, p. 65). 

Neste enfoque, para que o discente produza um texto de forma espontânea, 

verdadeira, adequada e com entusiasmo, é necessário que ele saiba o que tem a dizer, tenha 

um motivo para dizer o que quer falar e tenha para quem dizer o que quer falar. Serão 

definidos assim, os possíveis ou reais interlocutores do texto, o aluno terá propósitos claros de 

produção, destinatário real e a prática de produção textual abandonará a escrita mediante 

objetivos meramente escolares: escrever para aprender, para obter nota ou simplesmente para 

atender a uma solicitação do professor – muitas vezes, único leitor dos textos produzidos na 

sala de aula.  

Nesse sentido, a Proposta Curricular de Parnamirim/RN traz as seguintes orientações 

para o trabalho com o texto na sala de aula, quando se considera a dimensão pragmática de 

uso da linguagem com sentido social: “Ampliar as linguagens oral e escrita em suas diferentes 

formas (incluindo a linguagem culta), sendo capaz de adequá-laa diferentes contextos de 

participação social, interpretando e inferindo as intenções de quem as produz.” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, 2008, p. 43). 

Dessa forma, mesmo não contendo um item teórico que explicite como deve ser a 

produção de textos, este documento apresenta no conteúdo curricular dos anos iniciais, 

objetivos, conteúdos conceituais e procedimentais que deixam transparecer o direcionamento 

em torno da prática social da escrita, por meio dos gêneros discursivos. 

Diante disso, os gêneros do discurso, como norteadores do ensino-aprendizagem 

colaboram para a formação de um aluno produtor de textos e leva-o à socialização das 

práticas de linguagem na escola e em outras situações de comunicação. De acordo com Leite 

e Barbosa (2014) então, o trabalho com os gêneros traz a oportunidade de fazer a associação 

entre a escrita e a vida em sociedade, baseada na concepção dialógica da linguagem conforme 

é explicitada por Bakhtin.  

 O objetivo desta prática nas salas de aula, de forma interdisciplinar, é proporcionar 

ao corpo discente o domínio dos variados gêneros e, para tanto, o professor precisa estar 
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atento às decisões didáticas que fará, as atividades que escolherá, buscando trazer aos 

estudantes situações de escrita o mais próximas possível da situação original de produção do 

gênero do discurso escolhido e fazendo-os compreender e refletir que na produção de texto é 

preciso considerar: quem escreve, para quem, com qual finalidade, em qual contexto, em que 

suporte, qual o estilo de linguagem que será utilizado... 

Antunes (2003) discorre dizendo que, no que se refere às atividades com a escrita, 

ainda é possível perceber um processo de aquisição que não considera a interferência do 

sujeito aprendente; a prática de escrita mecânica e centrada nas habilidades motoras ou na 

memorização de regras ortográficas; a prática de escrita artificial, com criação de listas e 

frases descontextualizadas, por exemplo; a prática de escrita sem função nem valor 

interacional e, por fim, a prática de uma escrita improvisada, que não é planejada, nem 

revisada. 

Diante disso, faz-se necessário dar continuidade ao processo de transformação desta 

realidade e, para tanto, é indispensável uma ação “[...] ampla, fundamentada, planejada, 

sistemática e participada (das políticas públicas – federais, estaduais e municipais – dos 

professores como classe e de cada professor em particular)” (ANTUNES, 2003, p. 33-34), a 

fim de se conseguir organizar uma escola que cumpra o papel social que lhe é inerente de 

capacitar os indivíduos para o exercício pleno da cidadania. 

Para tanto, a escola, os seus professores, devem refletir sobre quais as suas 

concepções, prioridades, objetivos, procedimentos metodológicos utilizados, a fim de ampliar 

as competências comunicativas do aluno. E isso se dará, por meio da organização do trabalho 

em torno dos gêneros discursivos, estruturando o ensino nas diferentes áreas a partir da 

produção de texto voltada para a formação de um estudante capaz de comunicar-se 

adequadamente e de forma eficaz. 

Como se vem discorrendo até aqui, os gêneros do discurso devem ser objeto de 

ensino-aprendizagem. Conforme Antunes (2003) preconiza, a única pretensão da instituição 

escolar deve ser chegar aos usos sociais da língua, uso tal como ocorre na vida, no cotidiano. 

É primordial ressaltar que este trabalho, que deve ser contínuo e em todos os níveis de 

escolaridade, precisa ser organizado de forma sistemática e responsável, para que não se torne 

apenas um amontoado de informações não refletidas, mal compreendidas e desconexas. 

Sendo assim, o docente deve compreender que para um texto ser escrito, ou melhor, 

bem escrito, não basta apenas a decodificação das ideias, mas é imprescindível o 

planejamento, a revisão e a reescrita.  
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A natureza interativa da escrita impõe esses diferentes momentos, esse 

vaivém de procedimentos, cada um implicando análises e diferentes decisões 

de alguém que é sujeito, que é autor de um dizer e de um fazer, para outro ou 

outros sujeitos, também ativos e cooperantes. (ANTUNES, 2003, p. 56).  

 

A produção de textos, então, deve considerar sim, os aspectos linguísticos, mas para 

cumprir a função comunicativa à qual o texto está destinado, atentando para a coesão e a 

coerência necessárias para que haja uma verdadeira situação de comunicação interlocução 

entre pessoas, entre textos e contextos. 

Indo um pouco mais adiante, Antunes (2003) recomenda que o professor em sua sala 

de aula, seja na aula de português ou em outro componente curricular, deve realizar 

intervenções a fim de que haja: 

 

Quadro 9 – Intervenções para a produção textual 

Uma produção textual de autoria dos alunos: que estes se sintam sujeitos de um dizer que circula na 

escola, superando a única condição de leitores do que foi produzido e exercitando a participação 

social pela escrita 

Uma produção de textos: que estabeleça vínculos comunicativos, relacionando-se com o ambiente 

social em que os alunos estão inseridos 

Uma produção de textos socialmente relevantes: correspondentes aos diferentes usos sociais da 

escrita, ao que é produzido na sociedade em geral e não somente dentro da escola 

Uma produção textual funcionalmente diversificada: ensinar que há diferenças nas escolhas das 

palavras, na estrutura sintática das orações e dos períodos, dependendo da função que o texto tem a 

cumprir 

Uma produção textual que tem leitores: os textos são ações da linguagem e devem ter algum 

destinatário real e diversificado 

Uma produção textual contextualizada adequadamente: o texto deve estar adequado à situação 

comunicativa na qual está inserido 

Uma produção textual metodologicamente adequada: os alunos devem ter tempo para planejar e 

construir seus textos e habituar-se a estes procedimentos 

Uma produção textual orientada para a coerência global: atentar para os aspectos de organização e 

compreensão do texto, sentido, relevância do que é dito, adequação das expressões, dentre outros 

aspectos 

Uma produção textual adequada também em sua forma de apresentar: estar atento aos aspectos 

ortográficos, sinais de pontuação, organizando-os em estreita relação com a coerência e o valor 

informativo e expressivo do texto 

Fonte: Adaptado de Antunes (2003) 
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Desta forma, de acordo com Antunes (2003), os PPP consideram estes aspectos 

focalizando tanto aspectos gramaticais/coesivos, quanto aspectos estruturais e de uso social do 

gênero discursivo. No entanto, podemos ressaltar que apesar de sugerir atividades para a 

produção textual, poucos Projetos deixam claro que isto acontecerá além do espaço escolar. 

Portanto, tratam de atividades, na maioria das vezes, realizadas entre anos de escolaridade ou 

entre alunos da mesma turma. 

Assim sendo, na escola, a produção de textos deve buscar trazer aos alunos a 

compreensão e prática real de escrita, enquanto atividade interativa, proporcionando a 

compreensão de qual seja a verdadeira função dos textos na sociedade. 

 Percebendo-se a escrita como atividade de interação entre duas ou mais pessoas, o 

que um faz interfere no fazer do outro e, corroborando com Antunes (2003), desta forma o 

que se escreve fica caracterizado como dialógico, negociável e dinâmico. Nesta visão 

interacionista há, então, parceria entre os sujeitos, através da organização das ideias em 

conjunto, bem como, a comunhão das ideias. 

 

2.2.6 Projeto Político-Pedagógico e produção textual: como se articulam? 

  

 Tendo como objetivo perceber quais políticas escolares para a produção textual 

estão ou devem estar presentes nas instituições escolares, a partir do que discorremos sobre as 

concepções bakhtinianas, é possível considerar que o Projeto Político-Pedagógico é a base da 

escola, é seu guia, direção e rumo a ser tomado e nele deve estar organizado o pensamento da 

escola e sua estrutura curricular, em conformidade com os documentos oficiais para a 

educação.  

O PPP é um projeto, e mais, um plano organizacional que abrange as várias áreas 

componentes da estrutura institucional de uma escola; vê-se então a sua importância e 

relevância para o bom desenvolvimento das práticas escolares, em especial, práticas de 

produção de textos. 

Corroborando com este pensamento, Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) preconizam 

que o planejamento prevê tudo que será feito com relação aos aspectos da organização 

escolar, priorizando as atividades que requerem maior atenção. Resultante disto está 

apresentado o projeto pedagógico-curricular (Projeto Político-Pedagógico) que consiste em 

um documento propositor de uma direção de âmbitos políticos e pedagógicos ao trabalho 
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constituído na escola. Tal documento apresenta metas, ações, procedimentos e instrumentos 

de ação. 

Sendo assim, os autores supracitados trazem a definição destes dois aspectos: 

pedagógico e curricular. Segundo eles, o projeto é pedagógico e curricular, pois 

 

[...] formula objetivos sociais e políticos e meios formativos para dar uma 

direção ao processo educativo, indicando por que e como se ensina e, 

sobretudo, orientando o trabalho educativo para as finalidades sociais e 

políticas almejadas pelos grupos de educadores. É curricular porque propõe, 

também, o currículo, o referencial concreto da proposta pedagógica [...], ou 

seja, a projeção dos objetivos, orientações e diretrizes operacionais previstas 

nele. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012, p.470-471). 

 

Portanto, o currículo/documento curricular proposto e o Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) no qual está inserido possuem íntima ligação, e se unem em busca de interligar 

objetivos e estratégias de ensino a partir do que é exigido pela sociedade e das necessidades 

dos alunos, sejam a partir de critérios filosóficos, políticos, culturais ou pedagógicos. 

Consoante Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), podemos afirmar que o Projeto 

Político-Pedagógico considera o que já está instituído, como por exemplo: legislação, 

métodos, currículos nacionais, conteúdos e tem algo de instituinte, pois é locus de novas 

práticas, reinventando a escola, de acordo com as necessidades dela. 

O Projeto Político-Pedagógico reflete intenções, objetivos, desejos e ideais de uma 

equipe escolar. Desta forma, atenderá, no processo de escolarização, às necessidades dos 

alunos, a partir de uma atividade conjunta para a formação humana dos discentes. A escola 

precisa então, ter padrões de conduta e caminhar em unificação de pensamentos e concepções, 

bem como, apresentar unidade teórico-metodológica. 

E é esse entendimento que os próprios PPP que analisamos trazem da sua função: 

 

Quadro 10 – Concepção de PPP nos Projetos Político-Pedagógicos 

Concepção de Projeto Político-Pedagógico 

 

[...] numa sociedade dinâmica quanto a que vivemos hoje, se faz necessário uma constante 

reformulação das suas linhas e diretrizes de atuação, com vistas a acompanhar a evolução 

tecnológica e social, e tudo isso se traça neste documento que passa a ser a nossa referência maior. 

O Projeto Político Pedagógico, da nossa escola, é o nosso horizonte a ser atingido através dos 

caminhos pré-definidos, os quais devem ser sempre reavaliados e reformulados conforme as 

transformações sociais e tecnológicas em nossa sociedade. Pelo fato de ser reavaliado 

constantemente, demanda um trabalho compartilhado por todo o conjunto de atores da comunidade 

escolar na medida das suas importâncias no processo ensino-aprendizagem, cada um com sua 

contribuição direta ou indiretamente. Torna-se estritamente essencial a existência do PPP na escola, 
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como espinha dorsal e linha norteadora de todas as ações que envolvem o processo ensino-

aprendizagem, visto que define onde estamos, estabelece onde pretendemos chegar e quais as 

estratégias pensadas por todos para se conseguir, sem que se perca de vista o dinamismo do 

conhecimento atual numa sociedade tão contemporânea quanto a que vivemos. (PPP 25, 2008/2009, 

p.3) 

 

 

[...] o projeto político-pedagógico deixa de ser algo construído e em seguida arquivado ou 

encaminhado às autoridades como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é construído e 

vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola. 

Pensar um projeto de educação implica pensar o tipo e qualidade da escola, a concepção de homem 

e de sociedade que se pretende construir. Esse trabalho por ora apresentado propõe-se a ser um fator 

de motivação de uma reflexão a cerca da realidade da escola no que se refere ao atendimento às 

necessidades demandadas da comunidade na qual a escola está inserida, quer sejam pedagógicas ou 

sociais. Este projeto resulta, pois, do ideal de uma nova sociedade e do reconhecimento claro das 

necessidades sociais dos seres humanos que nos cercam, consistindo basicamente em oferecer 

formação para a vida, ou seja, uma formação cidadã à clientela estudantil que busca e precisam 

encontrar formas de aprendizagem qualitativas e significativas para viverem com dignidade e bem-

estar. São preocupações deste projeto: o desenvolvimento das funções básicas de ensino de 

qualidade, pesquisa, e difusão da cultura e do trabalho numa sociedade globalizada, o respeito às 

diversidades, a inclusão social e o desejo pela qualidade de vida. A natureza processual da educação 

faz desse projeto pedagógico um instrumento de trabalho, quanto norteia e abrange todos os 

aspectos educativos do ser humano: pedagógicos e políticos. (PPP 32, 2007, p.7) 

 

 

O objetivo geral da reelaboração desse Projeto Político Pedagógico (PPP) é organizar, sistematizar e 

nortear todo o trabalho desenvolvido nesta instituição escolar, criando condições para que todos os 

alunos desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir 

instrumentos de compreensão da realidade e participação em relações sociais, políticas e culturais 

diversificadas e mais amplas; [...]. (PPP 33, 2007, p. 15) 

 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

Por meio desta amostra de concepções trazidas no corpo textual dos PPP, nota-se a 

compreensão que cada escola - e espera-se que também, cada participante do processo de 

elaboração – tem da importância deste Projeto enquanto balizador dos processos educacionais 

da instituição de ensino e, portanto, instrumento de sistematização dos conteúdos. 

As decisões a serem tomadas quanto ao PPP, devem possuir princípios com pontos 

de partida comuns, havendo entre os professores um consenso em torno de opções sociais, 

políticas e pedagógicas, do papel da escola que é tanto social quanto cultural. Deve haver 

também objetivos, ou seja, pontos de chegada comuns, estabelecidos por meio da 

identificação das necessidades pessoais e sociais dos alunos quanto à escolarização. 

Pensando desta forma, reiteramos o pensamento de que a escola necessita estabelecer 

uma linha teórica de trabalho e isto deve ser considerado também no ensino desenvolvido 

para a produção textual por meio dos gêneros discursivos. Deve-se saber qual direção tomar e 

esta direção deve ser o norte de todos os professores para que, a cada ano de escolaridade, 
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haja a continuidade do desenvolvimento escolar dos alunos. Não sendo assim, veremos 

constantes quebras que originarão barreiras, dificuldades quanto à formação de um aluno 

produtor de textos. 

Sendo assim, a forma como concebemos a linguagem, o papel dos gêneros 

discursivos e as propostas de produção textual é que vão definir os caminhos de ser aluno e 

professor nas diferentes áreas. Ou seja, conforme Antunes (2003), tendo-se o texto como 

objeto de aprendizagem, a partir disto, haverá a escolha dos objetivos e escolha das atividades 

pedagógicas oportunizadas. Priorizando os momentos de produção textual, consideramos que 

o PPP deve explicitar como trata a produção textual na escola, e os direcionamentos para que 

cada professor, em sua sala de aula, atue de maneira a formar alunos escritores. Ou seja, 

proporcionar aos estudantes a formação da capacidade de utilizar a escrita socialmente e de 

maneira contextualizada. 

Conforme Veiga e Resende (2006, p. 9), 

 

O projeto pedagógico exige profunda reflexão sobre as finalidades da escola, 

assim como a explicitação de seu papel social e a clara definição de 

caminhos, formas operacionais e ações a serem empreendidas por todos os 

envolvidos com o processo educativo. [...] os profissionais, do seu cotidiano, 

observam o que ocorre, ouvem o que é dito, lêem o que é escrito, levantam 

questões, observam e registram tudo. Documentam o não-documentado, 

procurando entender como ocorrem no interior da escola e das salas de aula 

as relações pedagógicas, como é concebido, executado e avaliado o currículo 

escolar, quais atitudes, valores e crenças são perseguidos, quais as formas de 

organização do trabalho pedagógico. 

 

Diante disto, o que deve ser realizado em cada sala de aula, em cada componente 

curricular (ou área de ensino), o tratamento dado a cada assunto, deve estar explanado no 

Projeto Político-Pedagógico e em seu currículo, a fim de documentar ações pedagógicas que 

também precisam estar elencadas nos documentos oficiais para a produção textual.  

Segundo Veiga e Resende (2006), esse esforço coletivo implica buscar pressupostos 

teóricos e metodológicos em relação ao papel da escola na educação da população e na 

contribuição que irá oferecer para o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1996). 

Como apresentado acima, o PPP está intimamente ligado aos documentos oficiais 

para a educação, em especial, à Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, a Lei nº 

9394/96. Este documento prevê, no seu art. 12, que “[...] os estabelecimentos de ensino, terão 

a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica [...]” (BRASIL, 1996), 
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mostrando assim, que a escola é responsável por refletir no trabalho desenvolvido, a sua 

intencionalidade educativa. Portanto, através do PPP, a instituição escolar demonstra qual tipo 

de cidadão quer formar e com quais competências quer dotá-lo. 

Desta forma, a maneira como o Projeto Político-Pedagógico da escola apresenta o 

trabalho para a produção textual, deixa implícito qual tipo de cidadão a escola quer formar ou 

está formando. A dimensão pedagógica do Projeto escolar, consoante Veiga e Resende 

(2006), faz referência às medidas, que em sua essência, são pedagógicas, necessárias ao 

trabalho de elaboração, desenvolvimento e avaliação do Projeto e devem estar em 

concordância com as políticas públicas vigentes e as orientações dos sistemas de ensino.  

Dentre estas medidas, podemos citar a seleção e organização dos conhecimentos 

curriculares, observadas as diretrizes gerais do Conselho Nacional de Educação e tomar 

decisões quanto à concepção, execução e avaliação do currículo. 

Consoante Veiga e Resende (2006, p. 25), a partir do projeto pedagógico (Projeto 

Político-Pedagógico), 

 

A escola tem que pensar o que pretende, do ponto de vista político e 

pedagógico. Há um alvo a ser atingido pela escola: a produção e a 

socialização do conhecimento, das ciências, das letras, das artes, da política e 

da tecnologia, para que o aluno possa compreender a realidade 

socioeconômica, política e cultural, tornando-se capaz de participar do 

processo de construção da sociedade.  

 

Para tanto, é preciso que tome início a partir da prática social e considere a educação 

como responsabilidade do poder público para com todos os habitantes, com o intuito de 

formar um cidadão participativo em uma determinada sociedade. O PPP, como construção 

coletiva, define critérios de seleção e organização dos conteúdos, considerando também as 

políticas formativas formuladas pelo Estado, preservando assim, a unidade nacional.  

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases) nº 9394/96, traz em suas linhas, no artigo 13, a 

ideia de que os docentes detêm a responsabilidade de participar da elaboração, execução e 

avaliação do Projeto Político-Pedagógico, estando assim a unir o fazer pedagógico com a 

reflexão que resulta, conforme Veiga e Resende (2006), em propostas, planos de ensino, 

atividades e novas formas de organização do trabalho pedagógico na sala de aula de cada 

professor.  

Tais resultados, apontados por Veiga e Resende (2006), consistem na elaboração de 

políticas escolares em busca da melhoria do processo de ensino-aprendizagem, no tocante, 

especialmente, às práticas de produção de textos a partir dos gêneros discursivos.  
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2.3 Trajetória metodológica 

 

A partir da trajetória teórica, baseando-nos em teóricos que tratam dos conceitos-

chave para o nosso estudo, embasamos o percurso metodológico que agora será apresentado e, 

assim, retrataremos como se deu o traçar da pesquisa, a identificação do corpus e as etapas de 

coleta, sistematização e análise dos dados.  

 

2.3.1 A trajetória da pesquisa qualitativa  

 

A pesquisa com o Projeto Político-Pedagógico das unidades escolares do município 

de Parnamirim/RN teve como abordagem a pesquisa qualitativa de dados. De acordo com 

Flick (2009), tudo na vida se torna objeto de registro e produz dados e, apesar de documentos 

e registros não serem produzidos para fins de pesquisa, as suas informações podem ser 

utilizadas nela. Sendo assim,  

 

[...] os documentos também podem ser analisados de modo qualitativo. [...] 

Da mesma forma como ocorre com outras abordagens de pesquisa 

qualitativa, pode-se utilizar os documentos e a análise de documentos como 

uma estratégia complementar para outros métodos como a entrevista ou a 

etnografia. Ou pode-se, ainda, utilizar a análise de documentos como método 

autônomo. Neste último caso, a pesquisa contará com a informação sobre 

aquela realidade em estudo que estiver documentada neste tipo de dados. 

(FLICK, 2009, p. 231). 

 

Diante da explanação destas duas formas de pesquisa, ressaltamos a última, que trata 

da análise de documentos como método autônomo, a partir da leitura documental e análise e 

interpretação contextualizada do texto ali explicitado. Conforme Flick (2009), a partir dos 35 

(trinta e cinco) PPP analisados, foram realizados: 

 

a)  leitura geral de cada Projeto Político-Pedagógico; 

b)  destaque a trechos que apresentavam dados importantes para a pesquisa, de 

acordo com as questões de pesquisa e os objetivos propostos; 

c) organização de tabelas com os dados coletados em cada PPP; 

d) categorização dos dados, a partir do agrupamento do que há de comum entre as 

informações coletadas. 
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Scott (1990 apud Flick, 2009), preconiza que os documentos possuem duas 

dimensões: autoria, ou seja, quem produziu o documento, e o acesso aos documentos. Sobre a 

autoria, pode-se dizer que existem documentos pessoais e oficiais; os oficiais podem ser 

privados ou públicos e, quanto à acessibilidade a eles, podem ser classificados em fechado, 

restrito (apenas alguns grupos profissionais podem acessá-lo), arquivo aberto (todos podem 

acessar, mas apenas em um arquivo específico) e pode ser publicação aberta (acessível a 

quem interessar). 

Os PPP utilizados são de caráter de arquivo aberto, tendo em vista que estão 

arquivados e/ou armazenados nos setores de inspeção escolar e de gestão escolar, da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) do município locus da pesquisa e é de 

acesso público, nestes setores ou nas respectivas instituições escolares. 

Vale salientar que conforme Flick (2009), o uso de documentos como dados vai além 

da análise de textos, tendo em vista que não são apenas uma representação dos fatos ou da 

realidade, pois alguém ou uma instituição os produziu com um objetivo e um uso. Portanto, 

eles são meios de comunicação e nesta perspectiva, o pesquisador deve indagar-se a respeito 

do contexto de produção do material a ser analisado, conforme discorre Miotello (2012), ao 

enfatizar que não deve-se despersonalizar os textos, operando apenas com formalizações pois, 

citando as teorizações de Bakhtin, fala que “O sentido é personalista: nele sempre há dois 

(como mínimo dialógico)” (BAKHTIN, 2011, p. 410). 

Sendo assim,  

 

A compreensão dos enunciados integrais e das relações dialógicas entre eles 

é de índole inevitavelmente dialógica (inclusive a compreensão do 

pesquisador das ciências humanas); o entendedor (inclusive o pesquisador) 

se torna participante do diálogo ainda que seja um nível especial (em função 

da tendência da interpretação e da pesquisa) [...]. (BAKHTIN, 2011, p. 332). 
 

A partir destas considerações sobre os documentos, salientamos a construção de um 

corpus, utilizando-se uma amostragem ou seleção de documentos, que consoante Flick 

(2009), estão sempre associados a outros documentos, ou seja, entre eles há uma 

intertextualidade e, desta forma, acontece a construção das realidades sociais. 

Os documentos, então, são construídos a partir da interação dialógica existente entre 

estes e outros textos ou enunciados e como preconiza Flick (2009), consistem em uma versão 

da realidade construída para um objetivo. Eles devem ser considerados como 

contextualizadores da informação e dispositivos metodologicamente desenvolvidos para uma 

versão sobre o evento. Sendo assim, não são arbitrários. Este autor considera ainda que o 
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layout faz parte do dispositivo comunicativo do documento e deve ser considerado, pois é 

conteúdo textual.  

Vale salientar que, conforme Flick (2009, p. 236), “Analisar um documento é, muitas 

vezes, um modo de utilizar métodos não intrusivos [...]”, tendo em vista que, diferentemente 

das pesquisas com seres humanos, não se trata de adentrar aspectos particulares, psicológicos 

ou pessoais de certos indivíduos. 

Bogdan e Biklem (1994) descrevem a investigação qualitativa como descritiva e que 

analisa os dados em toda sua riqueza, considerando a forma como foram transcritos e/ou 

registrados; os investigadores interessam-se pelo processo e não somente pelo produto dos 

estudos; os dados são analisados de forma indutiva, ou seja, não há a busca por comprovação 

de hipóteses, pois as abstrações são construídas à medida que os dados são coletados 

organizados e agrupados. 

A utilização de documentos oficiais escolares, especificamente falando-se do Projeto 

Político-Pedagógico, mostra-se, conforme Bogdan e Biklen (1994), favorável à pesquisa, 

tendo em vista que, a pesquisa qualitativa não busca verdades ou o retrato perfeito da escola. 

Assim, 

 

O seu interesse na compreensão de como a escola é definida por várias 

pessoas impele-os para a literatura oficial. Nesses documentos os 

investigadores podem ter acesso à “perspectiva oficial”, bem como às várias 

maneiras como o pessoal da escola comunica. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 

p. 180). 

 

De acordo com os autores supracitados, os documentos internos (muitas vezes 

organizados pelas secretarias administrativas), ou seja, que circulam dentro de um sistema 

escolar, podem apresentar informações sobre a gestão da instituição, bem como, das regras e 

regulamentos oficiais. Embora algum documento seja secreto, a informação contida nele não 

é e a comunicação externa, produzida para o acesso do público, é importante para a 

compreensão das perspectivas oficiais sobre programas, administração escolar, dentre outros 

aspectos.  

 Assim, através das análises empreendidas em torno dos Projetos Político-Pedagógicos 

do município de Parnamirim/RN (trianguladas com a Proposta Curricular de 

Parnamirim/RN), utilizamos um documento prioritariamente de âmbito escolar e de extrema 

importância neste ambiente, tendo em vista que, apresenta a forma de trabalho da instituição.  

O PPP é um documento oficial perpassado por ideais diversos impressos pelo 

coletivo no momento da sua construção, bem como, da sua execução, em um processo 
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dialógico constante; estão interligados, tendo em vista que foram elaborados tomando-se 

como parâmetro as mesmas orientações de estrutura, dentro de uma Rede de Ensino. Além 

disto, os Projetos apesar de não mostrarem uma realidade perfeita da instituição escolar, 

apresentam a perspectiva oficial da escola e direciona-se a documentos oficiais de maior 

amplitude territorial. 

 A pesquisa, então, é qualitativa de dados, pois analisamos os PPP em sua totalidade e à 

medida que fomos fazendo a leitura e releitura deles, foram surgindo e sendo organizados, 

analisados e interpretados os dados indutivamente, não se tendo a pretensão de testar ou 

comprovar hipóteses, mas buscando-se identificar e compreender aspectos que mostrem como 

acontece a orientação da produção textual nas escolas da Rede de Ensino de Parnamirim/RN e 

que referências fazem aos documentos oficiais nacionais e municipais sobre a temática. 

 Para tanto, em cada etapa da pesquisa, em cada leitura feita, realizamos 

contextualizações, interpretações, no intuito de perceber, a cada PPP analisado, semelhanças e 

diferenças entre eles e construir categorias de análise que apresentassem os aspectos 

observados, de acordo com as questões de pesquisa e dos objetivos almejados. 

É importante destacar que os dados coletados são considerados dados escritos, que 

como preconizam Lankshear e Knobel (2008), incluem o que há de potencial para 

fundamentar decisões, sejam elas, presentes ou futuras acerca de políticas educacionais, de 

grades curriculares; potencial para oportunizar a leitura do relato de desenvolvimento de uma 

política, de uma prática, de um currículo, bem como sobre desejos e/ou intenções de um 

determinado período (MAY,1997 apud LANKSHEAR E KNOBEL, 2008). 

Sendo assim, o Quadro 11 descreve sucintamente, aspectos dos dados escritos. 

 

Quadro 11 – Dados escritos 

DADOS ESCRITOS 

Método Propósito e 

instrumentos 

Tipos de dados coletados Usados em 

Localização de 

documentos de 

políticas e 

diretrizes 

educacionais. 

Concentra-se na análise 

de documentos de 

políticas e diretrizes 

educacionais (em uma 

série de níveis 

administrativos, em 

geral abarcando do 

plano federal ao 

contexto escolar e de 

sala de aula), com a 

finalidade de melhor 

entender ou criticar os 

Documentos de políticas 

educacionais, incluindo 

documentos oficiais do 

governo, documentos de 

política administrativa e de 

currículo das secretarias, 

em educação de nível 

estadual, documentos de 

políticas administrativas e 

de currículo, no âmbito da 

escola. 

Estudos de análise 

política, estudo de 

caso e etnográfico. 
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procedimentos, 

processos e resultados 

administrativos, as 

intervenções na 

educação orientadas por 

essas políticas, e os 

processos de reforma ou 

o desenvolvimento e os 

processos de 

implementações 

efetivas dessas políticas. 

Fonte: Adaptado de Lankshear e Knobel (2008, p. 211) 

 

O Quadro 11 apresenta, com ressalvas, de maneira clara e objetiva, o tipo de dados 

obtidos nesta pesquisa, tendo em vista que, trata-se de documento de políticas educacionais 

em âmbito federal, municipal e no contexto escolar, com fins de estudos das políticas, sua 

implementação e desenvolvimento. 

Nesse contexto, os PPP e a metodologia de tratamento a eles dispensada, podem ser 

apresentados a seguir: 

 

Quadro 12 – Dados escritos – Projeto Político-Pedagógico 

DADOS ESCRITOS 

Método Propósito e 

instrumentos 

Tipos de dados 

coletados 

Usados em 

Localização de 

documentos de 

políticas escolares: 

Projetos Político-

Pedagógicos das 

escolas do 

município de 

Parnamirim/RN. 

Consiste na análise de 

documentos oficiais 

escolares, 

considerados a 

identidade da escola e, 

portanto, síntese de 

uma política escolar. 

Tem-se a finalidade de 

identificar quais 

orientações para a 

produção textual estão 

contidas nestes 

documentos. 

Políticas escolares, 

contidas, em âmbito 

local/escolar, no 

currículo e demais 

projetos da instituição 

de ensino, contidos nos 

Projetos Político-

Pedagógicos. 

Estudos de análise de 

políticas públicas 

educacionais, 

especificamente, políticas 

escolares e produção 

textual. 

Fonte: Adaptado de Lankshear e Knobel (2008, p. 211)/Dados sistematizados para a pesquisa 

 

Organizada a partir da listagem de materiais disponíveis para consulta e que 

tratassem da temática em questão, 

 

Realizamos a pesquisa bibliográfica que acontece a partir [...] do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, 

como livros, artigos, teses, etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas 

já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos 
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tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O pesquisador trabalha a 

partir das contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos 

textos. (SEVERINO, 2007, p. 122). 

 

Por meio do levantamento bibliográfico e das referências presentes em algumas 

obras, procedeu-se com a leitura atenciosa e reflexiva do material selecionado, a fim de que, 

com embasamento teórico pertinente, fosse possível discorrer sobre gêneros do discurso, 

políticas públicas, Projeto Político-Pedagógico, produção de texto e currículo. 

Sendo assim, de acordo com Pizzani et al (2012), a pesquisa bibliográfica revisa as 

principias teorias que tratam da temática da pesquisa e pode ser elaborada a partir de 

periódicos, livros, artigos, dentre outras obras. Acerca de quais sejam os objetivos deste tipo 

de metodologia, as autoras preconizam que proporciona a aprendizagem a respeito de 

determinada área do conhecimento, oferece meios para a escrita sobre o assunto em questão e, 

acrescentando-se a isto, dá a oportunidade de identificação do que já existe escrito sobre a 

temática da investigação. 

Para tanto, é necessário, como discorre Pizzani et al (2012), ter-se definido o tema da 

pesquisa e, só então, vai-se em busca das fontes que podem ser primárias (trabalhos originais 

e publicados pela primeira vez), secundárias (trabalhos não originais e que citam outras obras) 

ou terciárias (índices de trabalhos já realizados). Em seguida, busca-se a informação nos 

textos coletados; há a seleção do material que interessa à temática e, por fim, é realizada a 

leitura. 

Vale ressaltar que segundo as autoras, a pesquisa bibliográfica é fundamental para o 

desenvolvimento de um estudo, não pode ser aleatória, devendo estar interligada 

atenciosamente ao objeto de estudo. 

 Assim, a etapa referente à pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de leituras de 

diversas obras/livros que tratam dos gêneros discursivos na perspectiva de Bakhtin 

(sociointeracionista), bem como, de Projeto Político-Pedagógico, textos de periódicos sobre a 

temática do currículo, leituras sobre as políticas públicas para a produção textual constantes 

no site do Ministério da Educação (MEC), dissertação de mestrado de componentes do Grupo 

de Pesquisa CONTAR, dentre outros materiais.  

Tais fontes foram privilegiadas na construção desta pesquisa por tratar-se de textos 

que contribuíram para a contextualização, reflexão, verticalização do tema aqui apresentado, 

bem como, por alguns deles ser resultado de pesquisas desenvolvidas no âmbito das políticas 

públicas e sobre gêneros discursivos, a partir da linha de estudos do Grupo de Pesquisa 

CONTAR. 
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 Ressalta-se, no entanto, que apesar do vasto material sobre currículo e PPP, poucos 

faziam o entrelaçamento destes com políticas públicas para a produção de texto ou políticas 

escolares para a produção textual, sendo necessário que fossem realizadas interligações, a fim 

de buscar apresentar a relação existente entre estes aspectos da educação. 

Como já preconizamos anteriormente, utilizamos Projetos Político-Pedagógicos de 

instituições escolares de Ensino Fundamental, a fim de identificar a presença de aspectos para 

a produção textual nestes documentos. Desta forma, 

 

Na pesquisa documental [...] tem-se como fonte documentos no sentido 

amplo, ou seja, não só documentos impressos, mas sobretudo  outros tipos de 

documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. 

Nestes casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento 

analítico, são ainda matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai 

desenvolver sua investigação e análise. (SEVERINO, 2007, p. 122-123) 

 

Foram analisados textos documentais escolares que consistem em matéria-prima para 

esta dissertação, tendo em vista que, não tinham tido tratamento de análise anteriormente e 

apresentaram-se como um dos elementos constitutivos de um enunciado de maior amplitude, 

o qual “[...] decorre da natureza da palavra, que sempre quer ser ouvida, sempre procura uma 

compreensão responsiva e não se detém na compreensão imediata, mas abre caminho sempre 

mais e mais à frente (de forma ilimitada)”. (BAKHTIN, 2011, p. 333.). 

Com isto, ainda de acordo com Bakhtin (2011), o texto é compreendido como aberto, 

não existindo palavra inicial e palavra final, nem havendo limites para a contextualização, por 

meio do dialogismo, referindo-se tanto ao passado quanto ao futuro. 

Nesta perspectiva, abordando-se conceituações a respeito da pesquisa documental, 

relatamos o que fala Lüdke e André (1986), quando preconizam que a análise documental 

consiste na utilização de diversos materiais, desde leis e regulamentos, normas, pareceres até 

estatísticas e arquivos escolares, dentre outros. Ela é uma fonte rica e estável e tais materiais 

podem ser utilizados diversas vezes, trazendo assim, mais confiabilidade aos estudos, bem 

como, aos resultados obtidos. 

Sendo assim, 

 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser 

retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do 

pesquisador. [...] Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, 

mas surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre esse 

mesmo contexto. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 39). 
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Nesta direção, é possível relatar que a partir dos momentos vivenciados na pesquisa, 

produzimos, para registrar, um diário do pesquisador dos dias em que estava no locus de 

coleta do corpus da pesquisa, com o objetivo de fazer a memória da pesquisa e refletir a 

respeito de todas as etapas de estudos, documentando assim, as experiências, dificuldades e 

fatos importantes que foram acontecendo. Sobre isto, Flick (2009, p. 269) diz que 

 

Fatos importantes e questões de menor relevância ou fatos perdidos na 

interpretação, na generalização, na avaliação ou na apresentação dos 

resultados, vistos a partir das perspectivas do pesquisador individual, 

também devem ser incorporados. Comparar essa documentação e as 

diferentes opiniões nelas manifestadas torna o processo de pesquisa mais 

intersubjetivo e explícito. Além disso, os diários, podem ser usados como 

“memorandos”[...]. Uma documentação desse tipo não é apenas um fim em 

si mesma ou um conhecimento adicional, servindo também à reflexão sobre 

o processo de pesquisa. 

 

Sobre estes registros, Bogdan e Biklen (1994) preconizam que consistem no registro 

de ideias, estratégias, reflexões e torna-se como um diário pessoal que auxilia no 

acompanhamento do desenvolvimento do projeto de pesquisa.  

Segundo estes autores, este diário é composto por duas partes que se complementam: 

a parte descritiva (descreve fatos, conversas, o ambiente como um todo) e a parte reflexiva 

(sentimentos, problemas, ideias, impressões...), reflexões sobre a análise (aquilo que estar a 

aprender), sobre o método, procedimentos e estratégias empregadas, a respeito do ponto de 

vista do observador e apresentação de pontos de clarificação. Assim, relatamos a seguir, uma 

amostra das informações tomadas no decorrer dos dias de produção da pesquisa, considerando 

que os registros feitos descrevem o processo de busca e construção do corpus da pesquisa, 

desde a identificação do município locus até às dificuldades encontradas neste trajeto. 

Na busca em alguns municípios da região metropolitana de Natal/RN, passei por 

duas secretarias de educação, conversando com funcionários dos setores responsáveis por este 

arquivamento e, constatei que, em uma destas secretarias, acessar o PPP não seria possível, 

devido à ausência destes neste órgão. No entanto,  

 

Dirigindo-me à cidade de Parnamirim/RN e após ter atingido o objetivo de 

encontrar os documentos necessários à pesquisa, no mês de março de 2016, 

direcionei-me até à Secretaria Municipal de Educação do local selecionado 

e, a fim de obter informações a respeito dos Projetos, entrei em contato com 

a responsável pelo setor pedagógico e algumas de suas assessoras sobre este 

material e o referencial curricular municipal. Junto aos setores de gestão e 

inspeção escolar, obtive a informação de que há uma Minuta e está sendo 

elaborado o referencial curricular municipal, concomitantemente à 
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formulação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). (GOMES, 2017, 

p. 1). 

 

No início do ano de 2017, novamente entrei e contato com o setor 

responsável pelo recebimento e arquivamento do Projeto Político-

Pedagógico do município de Parnamirim/RN. De acordo com o chefe do 

setor, devido ao período de transição de administração da prefeitura da 

localidade citada, bem como da administração da Secretaria de Educação e 

Cultura e, em específico, do setor de inspeção escolar, sugeriu que 

contatasse mais à frente. 

Em Março de 2017, dirigi-me à SEMEC e conversei com os dois 

responsáveis pelo setor, que disponibilizaram os documentos necessários à 

pesquisa, os PPP, dando o consentimento por meio do recebimento da carta 

de solicitação, termo de autorização, carta de anuência/termo de concessão e 

termo de confiabilidade que encaminhamos a eles. Sendo assim, foi possível 

iniciar a digitalização dos documentos, bem como a análise, a partir do final 

do mês de março. Vale salientar que, não foi possível retirar os documentos 

da secretaria, pois são de exclusividade do setor responsável. No entanto, foi 

autorizada a digitalização, no período da manhã e da tarde. (GOMES, 2017, 

p. 1). 

 

Em uma conversa com a então secretária adjunta da Educação, foi obtida a 

informação referente à estrutura da pasta da educação do município de Parnamirim/RN. 

Identificamos a existência de 46 (quarenta e seis) escolas de Ensino Fundamental, 20 (vinte) 

Centros Municipais de Educação Infantil, cerca de 1783 (mil setecentos e oitenta e três) 

professores, 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) funcionários e uma média de 28000 (vinte e 

oito mil) alunos.   

Os PPP utilizados, no entanto, são apenas das escolas de Ensino Fundamental, o que 

correspondem a 39, ou seja, 59% do total de escolas da Rede, 84,7% do total de escola desse 

nível de ensino (Ensino Fundamental). Tendo em vista que, de acordo com informações 

obtidas na SEMEC e através do texto dos PPP, dos 39 (trinta e nove), 4 quatro) são de escolas 

que possuem turmas apenas de Ensino Fundamental – Anos Finais e/ou Ensino Médio, 

analisamos 35 PPP que correspondem a 87,5 % de escolas de Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais, que por sua vez, são 40 (quarenta) instituições,  conforme demonstram os gráficos 1 e 

2, a seguir. 
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Gráfico 1 – Quantidade de PPP de escolas coletados e analisados 

 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 

Gráfico 2 – Porcentagem de PPP de escolas coletados e analisados 

 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 
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Figura 4 – Escolha da Rede de Ensino 

 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

De acordo com os diálogos que ocorreram com os técnicos da SEMEC (Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura), foi obtida a informação de que  

 

Os Projetos Político-Pedagógicos e a Proposta Curricular disponibilizados 

são datados de 2000 a 2017/2018 e 2008, respectivamente, momentos nos 

quais houve mobilização das escolas em torno da construção destes. Cada 

instituição enviou uma cópia para a Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura (SEMEC) e devido à mudança de pessoal técnico, o trabalho foi 

paralisado, mas será retomado, tendo em vista que, algumas escolas já têm 

atualizado os seus Projetos ou estão atualizando. (GOMES, 2017, p. 1). 

 

No ano de 2017, debrucei-me sobre essa pesquisa no campo para coleta dos dados. 

Em Março de 2017, dirigi-me à SEMEC e conversei com os dois responsáveis pelo setor, que 

disponibilizaram os documentos necessários à pesquisa (PPP), dando o consentimento por 

meio do recebimento da carta de solicitação que encaminhamos a eles (conferir, nos 

apêndices, p. 191). 

Voltando à cidade selecionada para a realização desta dissertação, encontrei mudança 

de pessoal devido à transição da administração municipal e, consequentemente, das 

secretarias de educação e do setor de arquivamento dos PPP. Neste momento, foi-me indicado 

pelo chefe do setor retornar algumas semanas à frente. No retorno, após conversar com a 

Secretária de Educação da atual gestão municipal, a chefe do setor recém-empossada, bem 

como, com o responsável do setor jurídico, portas foram abertas para a digitalização dos 

documentos. 

Parnamirim/RN 

35 PPP (2001 a 
2016/2018) de escolas 
de Ensino Fundamental 

- Anos Iniciais 

76% das escolas de 
Ensino Fundamental - 
Anos Iniciais da Rede 
Municipal de Ensino 
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Vale salientar, que a liberação para consulta já estava dada, porém para melhorias na 

análise dos dados, seria necessária a sua digitalização, tendo em vista que os PPP, apesar de 

serem de acesso público, não poderiam ser retirados da Secretaria. Sendo assim, foi possível 

iniciar a digitalização, bem como a análise inicial, a partir do final do mês de maio de 2017. 

Iniciados estes procedimentos, prioritariamente no período da tarde, foi possível estar 

no setor durante todo o dia, a fim de dar agilidade ao processo. Após concluir a digitalização 

dos vinte e seis projetos disponíveis, conversando com funcionários de outros setores, foi 

dada a informação da existência de Projetos datados dos anos de 2013 a 2015.  

Ao passar pelo setor pedagógico e constatando que a responsabilidade pelos projetos 

é de outra área, foi feita uma consulta à responsável pelo setor de gestão escolar que 

confirmou a existência dos projetos e comprometeu-se em informar-me a quantidade de 

documentos disponíveis. 

Após o conhecimento de que há mais 21 (vinte e um) PPP disponíveis, em tendo sido 

feitas as devidas negociações e haver o recebimento da autorização, iniciamos os trabalhos de 

digitalização, coleta e análise dos Projetos e dos dados neles contidos. Nas semanas seguintes, 

em visita realizada à Secretaria de Educação e Cultura, mais uma vez, foi-me informada a 

existência de mais 28 (vinte e oito) Projetos Político-Pedagógico. Estes últimos, mais 

recentes, datados de 2007 a 2016, alguns de instituições escolares cujos dados já tinham sido 

coletados e 6 (seis) de escolas cujo PPP ainda não constava na listagem realizada para fins de 

pesquisa. Desta forma, foram digitalizados 75 (setenta e cinco) PPP, formando assim, uma 

base de dados que servirão também para futuras pesquisas realizadas pelo Grupo de Pesquisa 

CONTAR. 

A pesquisa foi possível de ser realizada, primeiramente, a partir da observação da 

estrutura organizacional dos Projetos Político-Pedagógicos (consultas feitas ao sumário de 

cada documento), também por meio da observação parcial nos momentos de digitalização e, 

em seguida, analisando cada etapa componente da documentação utilizada. É importante 

destacar a dificuldade encontrada para a análise dos PPP, tendo em vista que, a maioria deles 

apresenta pouca fundamentação teórica. Sendo assim, pensando também na importância da 

produção textual nas diferentes áreas, ampliamos o nosso campo de investigação, da produção 

de texto no componente curricular de Língua Portuguesa até a produção de textos nas 

diferentes áreas do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

Conforme Bogdan e Biklen (1994, p. 114),  
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A qualidade do trabalho de campo passa pelo estabelecimento de relações, 

quer o método de investigação seja a observação participante, a entrevista ou 

a busca de documentos. [...] Mesmo quando se trabalha com registros de 

casos e com materiais de arquivo, o investigador, sempre que possível, 

desenvolve uma relação do tipo “trabalho de campo” com as pessoas que 

guardam o material. 

 

Sendo assim, em todo momento, estive em contato com os profissionais do setor 

responsável pela inspeção e gestão escolar e, com eles, fui construindo uma relação de 

colaboração e confiança mútua que proporcionou maior abertura na utilização dos 

documentos e conhecimento sobre a presença de PPP mais atualizados, datados de 2011 a 

2017/2018. 

A seguir, apresentamos um quadro que lista os PPP coletados e digitalizados e as 

respectivas datas destes documentos. 

 

Quadro 13 – Lista de PPP digitalizados 

Projeto Político-Pedagógico Data do documento 

ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO SOUZA MELO 

2008 

Sem data 

2016 

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ AUGUSTO NUNES 

2008 

2008 

2015 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS 2007 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LIMÍRIO CARDOSO 

D´ÁVILA 
Sem data 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SENADOR CARLOS 

ALBERTO DE SOUZA 

Sem data 

Sem data 

2013 

ESCOLA MUNICIPAL ADMINISTRADOR JOSAFÁ SISINO 

MACHADO 
2007 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO 

2000 

2002 

2007 

ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAIS CRUZ 
2007 

2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZANIRA MARIA 

DA COSTA CRUZ 

2001 

2007 

2010 

ESCOLA MUNICIPAL DESEMBRAGADOR SILVINO 

BEZERRA NETO 
2007 

ESCOLA MUNICIPAL POETA LUÍZ CARLOS 

GUIMARÃES 

2007 

2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENEDINA E. DO 

NASCIMENTO 

2007 

2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESORA IRENE SOARES DA 

SILVA 

1999-2000 

2001-2002 
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2008 

2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESORA ÍRIS DE ALMEIDA 

MATOS 

2007 

Sem data 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA 

FERNANDES DA ROCHA 

2002 

2003-2004 

2008/2009 

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA 

2001 

2007 

2012 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALZELINA DE SENA 

VALENÇA 

2007-2008 

2011-2012 

2014-2015-2016 

ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES SOBREIRA 2007 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES 
2007 

2014 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU FERNANDES 
2007 

2012 

ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIA 
2007 

2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO BASÍLIO 

FILHO 

2002 

2007 

2007 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUÍZ MARANHÃO 

FILHO 
2006 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEILZA GOMES DE 

FIGUEIREDO 

2007 

2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA 

BEZERRA DE SOUZA 

2007 

2016-2018 

ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MARIA DA 

CONCEIÇÃO 
2007 

 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DA COSTA NETO 

2007 

2016 

Sem data 

ESCOLA MUNICIPAL HOMERO DE OLIVEIRA DANTAS 
 

2007 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VICENTE DE PAIVA 
Sem data 

2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVANIRA DE 

VASCONCELOS PAISINHO 

2011-2013 

2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA AUGUSTA 
2002 

2007 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA FILHO 2001 

ESCOLA MUNICIPAL DR. OTÁVIO TAVARES 2000 

ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E 

SLVA 
2002 

ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 2011 

ESCOLA MUNICIPAL EDMO PINHEIRO PINTO 2016-2017 

ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANUEL 

LEMOS 
2015 
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ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA 2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EVA LÚCIA 

BEZERRA DE MENDONÇA 
2016 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCINETE DE 

GONÇALVES MAIA 
2012 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 Ressaltamos que, dentre os PPP digitalizados nos setores de Inspeção Escolar e 

Gestão Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Parnamirim/RN (SEMEC), 

há PPP que: é de escola de Educação Infantil do município e há também Projetos Político-

Pedagógicos de escolas que possuem apenas Ensino Fundamental – Anos Finais. Os PPP 

destas escolas não foram analisados.  

Sendo assim, selecionamos para a análise, os PPP de escolas de Ensino Fundamental 

– Anos Iniciais e, para as escolas que possuem mais de um Projeto Político-Pedagógico, 

analisamos o mais recente, conforme o quadro abaixo. 

 

Quadro 14 – Lista de PPP analisados 

Projeto Político-Pedagógico Data do documento 

ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO SOUZA MELO 2016 

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ AUGUSTO 

NUNES 
2015 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS 2007 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LIMÍRIO CARDOSO 

D´ÁVILA 
Sem data 

ESCOLA MUNICIPAL ADMINISTRADOR JOSAFÁ 

SISINO MACHADO 
2007 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO 2007 

ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAIS CRUZ 2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZANIRA MARIA 

DA COSTA CRUZ 
2010 

ESCOLA MUNICIPAL POETA LUÍZ CARLOS 

GUIMARÃES 
2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENEDINA E. DO 

NASCIMENTO 
2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE SOARES DA 

SILVA 
2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ÍRIS DE ALMEIDA 

MATOS 
2007 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA 

FERNANDES DA ROCHA 
2008/2009 

ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA 2012 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALZELINA DE 

SENA VALENÇA 
2014-2015-2016 
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ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES SOBREIRA 2007 

ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES 2014 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU FERNANDES 2012 

ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIA 2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO BASÍLIO 

FILHO 

2014 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEILZA GOMES 

DE FIGUEIREDO 
2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA 

BEZERRA DE SOUZA 
2016-2018 

ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MARIA DA 

CONCEIÇÃO 
2007 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DA COSTA NETO 
 

2016 

ESCOLA MUNICIPAL HOMERO DE OLIVEIRA DANTAS 
 

2007 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VICENTE DE PAIVA 2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVANIRA DE 

VASCONCELOS PAISINHO 
2016 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA AUGUSTA 2007 

ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA FILHO 2001 

ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTUR DA COSTA 

E SLVA 
2002 

ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 2011 

ESCOLA MUNICIPAL EDMO PINHEIRO PINTO 2016-2017 

ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANUEL 

LEMOS 
2015 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EVA LÚCIA 

BEZERRA DE MENDONÇA 
2016 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCINETE DE 

GONÇALVES MAIA 
2012 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

A Proposta Curricular
8
, intitulada “Currículos e qualidade social na Educação 

Básica: construindo coletivamente” é um documento construído de forma coletiva pela equipe 

pedagógica da Secretaria de Educação e Cultura do município de Parnamirim/RN, a fim de 

orientar, direcionar a elaboração do currículo escolar de cada unidade de ensino da Rede da 

referida cidade. Durante as buscas pelos PPP, a então coordenadora do setor de Gestão 

Escolar informou a existência deste documento e disponibilizou uma cópia digital dele para 

que pudéssemos ter acesso com maior detalhamento.  

                                                 
8
 As informações que caracterizam a Proposta Curricular de Parnamirim (2008) foram identificadas 

através de diálogos juntos aos técnicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município 

de Parnamirim/RN e no texto de apresentação da referida Proposta. 
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 Datada do ano de 2008, a Proposta Curricular do município de Parnamirim/RN traz 

em seu corpo textual concepções alicerçadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na Lei 

de Diretrizes e Bases de nº 9394/96 e expõe como 

concepção norteadora a teoria sociodiscursiva, 

embasando-se em Piaget, Vygotsky, Freinet, 

Emília Ferreiro e Paulo Freire e considerando o 

estudante como ativo, centro do processo de 

ensino-aprendizagem e capaz de agir nas 

diferentes e variadas situações sociais.  

Tal documento, datado do ano de 2008, 

direcionado ao Ensino Fundamental e à Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) foi construído 

coletivamente durante os anos de 2006 e 2007 

com o objetivo de orientar as práticas educativas 

do município, enfocando o que ensinar, quando, 

como e para quê, em todos os componentes 

curriculares. Surgiu a partir da institucionalização 

do sistema municipal de educação, por meio da Lei nº 1295/2006 e assim, em 2007 foram 

realizadas pesquisas, estudos e reflexões com os educadores da rede municipal, a fim de 

elaborar o documento em questão. 

Considerando o artigo 12, inciso I da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, n° 9394/96) que fala sobre a responsabilidade de cada estabelecimento de ensino 

elaborar e executar sua proposta pedagógica, a equipe técnica da Secretaria de Educação 

incentivou a elaboração e/ou revitalização dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das 

escolas. Utilizando-se de questionários para a coleta de dados nas escolas, foiorganizada uma 

seleção de conteúdos programáticos, analisada por um fórum avaliativo.  

Ressalta-se que ao citar especificamente a modalidade Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), enfoca-se a inserção do indivíduo na sociedade, como cidadãos, atendendo a diferentes 

propósitos comunicativos, por meio das diferentes condições de produção do discurso, bem 

como, apresenta na listagem de conteúdos, a prática de produção de textos orais e escritos. 

A referida Proposta Curricular nos serviu no processo de triangulação dos dados, 

juntamente aos dos documentos oficiais nacionais e os PPP para, assim, compreendermos 

melhor quais orientações são dadas sobre a produção textual. Ressaltamos ainda que a 

delimitação do campo de análise foi feita a partir do entendimento da importância da 

Fonte: Dados sistematizados para a 

pesquisa 

Figura 5 – Proposta Curricular de 

Parnamirim/RN (2008) 
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contribuição dos resultados para os envolvidos com a produção de textos em todos os 

componentes curriculares, a partir da reflexão em torno das séries iniciais do Ensino 

Fundamental. 

 

2.3.2 Os percursos da análise do corpus da pesquisa: categorias emergentes dos Projetos 

Político-Pedagógicos 

 

Após a estruturação do corpus, a fim de coletar os dados (aspectos dos textos que 

compõem os documentos coletados) e organizá-los, foram feitas várias leituras do texto do 

corpus, a partir do destaque dado a trechos dos Projetos e da Proposta Curricular de 

Parnamirim/RN (2008) que direta ou indiretamente falavam sobre a produção textual nas 

diferentes áreas, na perspectiva dos gêneros do discurso.  

Para tanto, numeramos os PPP na organização de quadros por categoria que 

explicitassem o que cada Projeto Político-Pedagógico apresentava sobre os aspectos 

pesquisados (Apêndice J). Apresentamos então, a numeração dada a cada PPP e a amostra de 

orientações para a produção textual em cada componente curricular. 

 

Quadro 15 – Numeração dos Projetos Político-Pedagógicos 

Numeração Projeto Político-Pedagógico 

PPP1 ESCOLA MUNICIPAL ADMINISTRADOR JOSAFÁ SISINO MACHADO 

PPP 2 ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO SOUZA MELO 

PPP 3 ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 

PPP 4 ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES SOBREIRA 

PPP 5 ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DA COSTA NETO 

PPP 6 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES 

PPP 7 ESCOLA MUNICIPAL JORNALISTA RUBENS MANUEL LEMOS 

PPP 8 ESCOLA MUNICIPAL POETA LUÍZ CARLOS GUIMARÃES 

PPP 9 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL FERREIRA FILHO 

PPP 10 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VICENTE DE PAIVA 

PPP 11 ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAIS CRUZ 

PPP 12 ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA 

PPP 13 ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO 

PPP 14 ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIA 

PPP 15 ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU FERNANDES 
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PPP 16 ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCINETE DE GONÇALVES MAIA 

PPP 17 ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ AUGUSTO NUNES 

PPP 18 ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SLVA 

PPP 19 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTÔNIO BASÍLIO FILHO 

PPP 20 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALZELINA DE SENA VALENÇA 

PPP 21 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENEDINA E. DO NASCIMENTO 

PPP 22 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA AUGUSTA 

PPP 23 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EVA LÚCIA BEZERRA DE 

MENDONÇA 

PPP 24 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA 

PPP 25 
ESCOLA MUNICIPA. PROFESSORA FRANCISCA FERNANDES DA 

ROCHA 

PPP 26 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE SOARES DA SILVA 

PPP 27 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ÍRIS DE ALMEIDA MATOS 

PPP 28 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVANIRA DE VASCONCELOS 

PAISINHO 

PPP 29 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LUZANIRA MARIA DA COSTA 

CRUZ 

PPP 30 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NEILZA GOMES DE FIGUEIREDO 

PPP 31 ESCOLA MUNICIPAL EDMO PINHEIRO PINTO 

PPP 32 ESCOLA MUNICIPAL HOMERO DE OLIVEIRA DANTAS 

PPP 33 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS 

PPP 34 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LIMÍRIO CARDOSO D´ÁVILA 

PPP 35 ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

Quadro 16 – Amostra de orientações para a produção de textos em Língua Portuguesa e Matemática 

Língua Portuguesa Matemática 

Redigir frases, bilhetes, convite, poemas, 

histórias inventadas pelos alunos, relatos 

individuais e coletivos, observando 

organização, ortografia. (PPP 22, 2007, p. 

48) 

Interpretar e produzir escrita numérica, levantando 

hipóteses sobre elas, com base na observação de 

regularidades, utilizando-se da linguagem oral, de 

registros informais e da linguagem matemática. (PPP 

27, 2007, p.52) 

Produção de texto: poema, conto e letra de 

música. (PPP 26, 2016, p.33) 

Construção de formas pessoais de registrar 

informações coletadas. (PPP 32, 2007, p.82) 

Produzir textos escritos coesos e coerentes, 

considerando o leitor e o objeto da 

mensagem (PPP 27, 2007, p.44) 

Organizando os dados (PPP 35, 2007, p. 34) 

 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa (Quadro completo, conferir no capítulo 3) 
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Quadro 17 – Amostra de orientações para a produção de textos em História, Geografia e Ciências 

Naturais 

História Geografia Ciências Naturais 

Construir linhas de tempo, 

relacionando a história local 

com a história regional e 

nacional. Bem como, sínteses 

cronológicas, incluindo e 

relacionando acontecimentos 

históricos. [...] (PPP 22, 

2007, p. 65) 

 

Organizar pesquisas e 

reapresentar os conhecimentos 

adquiridos em obras 

individuais ou coletivas: 

textos, exposições, desenhos, 

dramatizações, etc.;[...] (PPP 

23,2016, p.66) 

 

Observar, registrar e 

comunicar algumas 

semelhanças e diferenças 

entre os diversos ambientes 

identificando a presença 

comum de água, luz, seres 

vivos, ar, calor, solo e 

características dos ambientes 

diferentes; [...] (PPP 22, 2007, 

p. 57) 

 

Utilizar métodos de pesquisa 

e de produção de texto de 

conteúdos histórico, 

aprendendo a ler diferentes 

registros escritos, e 

iconográficos, sonoros. (PPP 

27, 2007, p. 68) 

Introdução de noções de 

legenda. (PPP 27, 2007, p.33) 

 

Observar e listar os seres 

vivos. (PPP 27, 2007, p.77) 

 

Perceber e descrever fatos 

ocorridos em casa, na escola, 

na rua, bairro e 

cidade,...);(PPP 32, 2007, 

p.77) 

 

Descrição e representação 

através de maquetes e 

desenhos; (casa, escola, trajeto 

de casa à escola) (PPP 

33,2007, p.77) 

 

 

Identificar e caracterizar os 

seres vivos e não vivos; (PPP 

32, 2007, p.78) 

 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa (Quadro completo, conferir no capítulo 3) 

 

 Concomitantemente à leitura, foi feita a interpretação contextualizada (tempo, 

espaço e propósito de cada Projeto e da Proposta Curricular de Parnamirim/RN), buscando 

obter resposta para as questões-problema originais deste estudo, partindo do raciocínio 

indutivo que parte dos dados particulares, tendo estes como orientadores do percurso a ser 

trilhado, até às generalizações. 

Em seguida, identificamos as referências teóricas e os marcos regulamentadores, 

contidos nos Projetos Político-Pedagógicos e que embasavam as concepções e diretrizes 

norteadoras de cada documento, conforme o quadro abaixo: 
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Quadro 18 – Amostra de referencial teórico e marcos regulamentadores citados nos PPP 

PPP Referências Teóricas Marcos Regulamentadores 

PPP 2 

 Freire (1979, 1992, 1997, 

2005) 

 Gadotti/Veiga (2001) 

 Gadotti (1995) 

 Paro (1992) 

 Piaget (1995) 

 Vygotsky (1991, 1995) 

 Galvão (2005) 

 Wallon (1991) 

 Soares (2003) 

 Morais (2005) 

 Magda Soares (2000) 

 Saviani (1995) 

 Froés 

 Monteiro 

 Gandi (1994) 

 

 Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE) 

 Plano de Desenvolvimento da 

Educação  (PDE) 

 Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) 

 Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB nº 

9394/96) 

 Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) 

 Constituição Federal de 1988 

 

PPP 11 

 Paulo Freire (1997) 

 Brasil (1998) 

 Vasconcelos (2004) 

 Vygotsky 

 Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB nº 

9394/96) 

 Lei 170/98 

 Resoluções do Conselho 

Nacional de Educação 

 Constituição Federal de 1988 

 Lei 10.639/2003 

 Diretrizes Nacionais do Ensino 

Fundamental 

PPP 24 

 Vasconcellos (1995) 

 Veiga (2004) 

 Vygotsky 

 Piaget 

 Wallon 

 Montessori 

 Gardner 

 Freinet 

 Paulo Freire 

 Programa Mais Educação 

 Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE) 

 Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) 

 Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) 

 Programa de Melhoria da 

Escola 

 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa (Quadro completo, conferir no capítulo 3) 
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Quadro 19 – Amostra de gêneros sugeridos/citados para o trabalho em sala de aula 

Gêneros para o trabalho em sala de aula 

Regras de jogo Resumo 

Telegramas Cartas reclamatórias 

Tabelas Correspondências 

Calendário Cartazes 

Relato escrito Gráficos de barra 

Lenda Diagrama 

Panfleto Linha do tempo 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa (Quadro completo, conferir no capítulo 3) 

 

Após as leituras interpretativas, organizamos os conceitos e demais características 

identificadas em quadros de categorias. Sobre esta forma de registro da análise da pesquisa, 

Lüdke e André (1986) preconizam que  

 

Depois de organizar os dados, num processo de inúmeras leituras e 

releituras, o pesquisador pode voltar a examiná-los para tentar detectar 

temas e temáticas mais frequentes. Esse procedimento, essencialmente 

indutivo, vai culminar na construção de categorias ou tipologias. A 

construção de categorias não é tarefa fácil. Elas brotam, num primeiro 

momento, do arcabouço teórico em que se apoia a pesquisa. Esse conjunto 

inicial de categorias, no entanto, vai ser modificado ao longo do estudo, 

num processo dinâmico de confronto constante entre teoria e empiria, o 

que origina novas concepções e, consequentemente, novos focos de 

interesse. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 42). 

 

É importante destacar que para a pesquisa, em especial, para os resultados obtidos por 

meio das análises, as categorias são uma forma de organização que facilita a observação dos 

dados coletados e, por conseguinte, das conclusões formuladas. Com isto, “Não existem 

normas fixas, nem procedimentos padronizados para a criação de categorias, mas acredita-se 

que um quadro teórico consistente pode auxiliar uma seleção inicial mais segura e relevante.” 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 43). 

Portanto, estabelecemos aqui, em parte, anteriormente à coleta de dados, categorias 

descritivas, em um processo interativo, através da identificação de relações semânticas e de 

relações lógicas entre as categorias. Após o início das análises, percebemos novas categorias, 

com critérios de aplicação e, considerando esta importante característica do trabalho 

categórico, destacamos o que diz Gomes (2013) ao falar que a categorização é possível de ser 
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realizada previamente a partir de classificações adequadas ao assunto que está sendo 

analisado ou poderá emergir de acordo com a análise do material que é corpus da pesquisa.  

O autor ainda relata que na organização de uma categorização, deve-se considerá-las 

como tendo que abarcar todo o material a ser analisado de forma exaustiva; exclusiva, ao 

mostrar que um mesmo aspecto não pode ser classificado em mais de uma categoria e 

concreta e expressa, através de termos claros.  

Sobre isto, Lankshear e Knobel (2008) preconizam que os rótulos de categorias 

podem ser inventados ou vir da teoria que estar a fundamentar o estudo, crescendo até mesmo 

de algum rótulo já existente. Segundo os autores supracitados, a decisão e o estabelecimento 

de uma categoria inclui a identificação de quais são as suas principais características.  

A seguir, apresentamos um quadro que mostra parte das categorias de análise que 

surgiram a partir dos primeiros contatos com os dados coletados. 

 

Quadro 20 – Amostra de categorias de análise 

Categorias de análise 

01 Referencial teórico citado 

02 Políticas públicas educacionais mencionadas 

03 Gêneros sugeridos e citados para o trabalho em 

sala de aula 

04 Orientações para o trabalho com a produção 

textual no processo de ensino 

05 Orientações para o trabalho com a produção 

textual articulada às diferentes áreas 

06 Orientações para o trabalho com a produção 

textual no processo de avaliação 

 Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

  

Na última etapa da análise, apresentamos os resultados, identificando as respostas às 

questões-problema elencadas para esta pesquisa e demonstrando quais aspectos podem ser 

reafirmados e quais necessitam ser aprimorados, a fim de obter uma escolarização que 

considere o meio social na prática escolar. 

Em seguida, foram realizadas leituras das categorias, a interpretação compreensiva 

do material selecionado, a partir da exploração deste e uma elaboração síntese de 

interpretação. Para tanto, conforme preconiza Gomes (2013), para termos êxito nesta etapa de 

finalização, foi necessário articular os objetivos de estudo, o referencial teórico adotado e os 

dados coletados. 
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Sendo assim, o quadro a seguir sintetiza os procedimentos de análise utilizados na 

pesquisa. 

 

Quadro 21 – Procedimentos de análise do corpus da pesquisa 

ETAPA DESCRIÇÃO 

1. Leitura geral de cada PPP 

Nesta etapa, desde a digitalização e observação 

do sumário, os documentos foram conhecidos, 

observando a estrutura composicional de cada 

um: fundamentação teórica, currículo, projetos, 

referências, etc. 

2. Identificação das referências teóricas e 

dos marcos regulamentadores. 

Mapeamento das principais referencias teóricas 

e políticas a que fazem referência os PPP. 

 

3. Identificação das principais orientações 

para o trabalho com a produção textual. 

Nas leituras realizadas, em todo o documento, 

foi feita a coleta de informações acerca das 

orientações para a produção textual nas 

diferentes áreas do Ensino Fundamental -Anos 

Iniciais;  construção de quadros com as 

informações encontradas em cada PPP. 

4. Construção de categorias e análise 

A partir dos dados coletados, construiu-se 

categorias que apresentam o que há de comum 

entre os Projetos Político-Pedagógicos e foi feita 

a análise do que foi encontrado, com base no 

referencial teórico, a fim de atingir os objetivos 

traçados para esta pesquisa. 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa  
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3 PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO E PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

Ler e escrever são tarefas da escola, questões para todas as áreas, uma vez 

que são habilidades indispensáveis para a formação de um estudante, que é 

responsabilidade da escola. Ensinar é dar condições ao aluno para que ele se 

aproprie do conhecimento historicamente construído e se insira nessa 

construção como produtor de conhecimento [...]. Ensinar é ensinar a escrever 

por quê a reflexão sobre a produção do conhecimento se expressa por 

escrito. (GUEDES; SOUZA, 2006, p. 11). 

 

A produção textual para além do registro, a produção textual que considere a 

variedade de gêneros do discurso, a produção de textos através de uma situação comunicativa 

real e intencional. É esta a busca. Refletir sobre a elaboração do conhecimento, sabendo que, 

através da escrita, há comunicação, há interação, há responsividade.  

Guedes e Souza (2006) preconizam que a tarefa de ensinar a ler e escrever um texto 

de história, geografia, matemática, ciências, etc., é uma responsabilidade a ser partilhada por 

conhecimentos entre áreas. Os autores exemplificam mostrando a importância da produção 

textual para as diferentes áreas de ensino, e mais, para a construção da capacidade discente de 

comunicar-se por meio dos gêneros do discurso nas variadas situações de interação social. 

Conforme a coleta dos dados obtidos, por meio das leituras e análises do corpus da 

pesquisa, obtivemos informações que estarão categorizadas neste capítulo e que emergiram 

dos Projetos Político-Pedagógicos, elementos centrais deste estudo. Para tanto, o pensamento 

de Libâneo, Oliveira e Toschi (2012) serve de afirmação à concepção aqui descrita sobre o 

PPP e a produção textual como política escolar, quando preconizam que 

 

O PPP é proposto com o objetivo de descentralizar e democratizar a tomada 

de decisões pedagógicas, jurídicas e organizacionais na escola, buscando 

maior participação dos agentes escolares. Previsto pela LDB /1996 (art. 12 e 

13) como proposta pedagógica ou como projeto pedagógico, o PPP pode 

significar uma forma de toda a equipe escolar tornar-se corresponsável pela 

aprendizagem efetiva do aluno e por sua inserção na cidadania crítica. Deve-

se atentar para que o PPP esteja em permanente avaliação, em todas as suas 

etapas e durante todo o processo, a fim de garantir o caráter dinâmico da 

vida escolar em todas as suas dimensões. (LIBÂNEO; OLIVEIRA; 

TOSCHI, 2012, p. 256). 

 

O Projeto Político-Pedagógico, então, proporciona a toda comunidade escolar, a 

oportunidade de ser agente da organização da aprendizagem discente, e consiste em um 

documento que atua como ponto de convergência entre as diferentes políticas públicas 

educacionais de âmbito nacional e as políticas escolares. Ou seja, diretrizes oficiais e o fazer 
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da sala de aula. Por isso, é importante que o professor conheça o funcionamento do sistema 

educacional, bem como, da instituição escolar na qual está inserido e, além disto, reconheça 

que a formulação do PPP deve ter a participação do corpo docente e demais membros da 

escola. 

Nesse sentido, segundo os PPP analisados, os Projetos Político-Pedagógicos foram 

construídos coletivamente e devem ser reformulados periodicamente. Vale ressaltar, também, 

que os Projetos que não apresentam uma estrutura satisfatória ou que não contêm o 

currículo/documento curricular oficial, em sua maioria, explicitam ações de atualização e/ou 

construção do Projeto Político-Pedagógico e consequentemente do currículo/documento 

curricular. Sendo assim, concebendo a escola como unidade básica e realizadora das metas do 

sistema escolar, deve-se reservar tempo para discutir sobre as políticas educacionais e as 

políticas escolares, pois este pode ser considerado o passo inicial para as transformações.  

Além da perspectiva pedagógica, viabilizando a atividade educativa no processo de 

ensino-aprendizagem, o PPP possui um aspecto curricular, pois deve propor o 

currículo/documento curricular. Vale salientar que, um transforma o outro, ambos são 

constantemente modificados, tendo em vista terem por característica a flexibilidade e o 

entrecruzamento de objetivos e estratégias de ensino, mediante concepções filosóficas 

políticas, culturais e pedagógicas, conforme a amostra contida nos quadros abaixo. 

 

Quadro 22 – Amostra de concepção de educação nos PPP 

Concepção de Educação 

 

Assumimos uma educação que apresenta vários caminhos e deixa liberdade de opção ao educando, 

em que os conteúdos aprendidos sejam apresentados de forma interdisciplinar e que tenham relação 

concreta com o cotidiano. Defendemos uma educação que se construa com a contribuição das várias 

ciências, em contínuo desenvolvimento, que deverão ser criticadas e aperfeiçoadas a cada dia. 

Enfim, queremos uma educação que possibilite ao aluno o estabelecimento de uma construção 

interativa e significativa dos saberes e experiências, tornando-se sujeito ativo, participando 

dinamicamente e fazendo a sua própria história de forma consciente e livre, transformando assim, 

sua realidade. Tal transformação acontece quando o aluno faz a leitura do mundo e atua de maneira 

humana, crítica e reflexiva. (PPP 23, 2016, p.16-17). 

 

 

[...] implementar uma educação de qualidade com o comprometimento dos envolvidos no sistema 

educacional garantindo a aprendizagem de todos, respeitando seus ritmos e condições individuais, 

assegurando assim a sua participação na sociedade como agente construtor e produtor da sua própria 

história. (PPP 32, 2007, p.3) 

 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa (Quadro completo, conferir no Apêndice I
9
) 

 

                                                 
9
 Conferir sumário para a consulta do Apêndice I. 
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Quadro 23 – Amostra de concepção de ensino nos PPP 

Concepção de Ensino 

 

O fazer pedagógico da nossa escola fundamenta-se nos princípios do construtivismo, cujos 

principais representantes são Piaget, Emília Ferreiro considerando a importância das considerações 

a cerca da psicogênese da linguagem oral e escrita, e interacionemos, representado por Vygotsky. 

Alguns pesquisadores denominam sociointerativismo a síntese dessas duas teorias. E também 

consideramos em nossa prática as atividades significativas, difundidas na pedagogia de Celestin 

Freinet tais como: produções textuais, oficinas pedagógicas, correio escolar, aulas de campo e as 

considerações a cerca dos conhecimentos prévios dos alunos. (PPP 31, 2016/2017, p.10) 

 

 

O processo educacional deve contemplar um tipo de ensino e aprendizagem que ultrapasse a mera 

reprodução de saberes cristalizado e desemboque em um processo de produção e de apropriação de 

conhecimento, possibilitando assim, que o cidadão torne-se crítico e que exerça a sua cidadania, 

refletindo sobre as questões sociais e buscando alternativas de superação da realidade. (PPP 35, 

2007, p. 18) 

 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa (Quadro completo, conferir no Apêndice I) 

 

 Percebe-se, considerando as concepções de educação e ensino acima apresentadas 

(Quadros 22 e 23), que os PPP são permeados por ideias e ideais e por um pensamento que 

direciona o seu fazer político e, também, pedagógico. 

A partir da elaboração e efetiva execução do Projeto Político-Pedagógico, constituir-

se-á a organização do processo de ensino-aprendizagem, do currículo/documento curricular e, 

com o PPP, temos a atuação da gestão escolar na melhoria do processo educativo. Ou seja, o 

documento curricular, inserido no PPP, faz parte do ensino e constrói o ensino. 

Particularmente, o ensino da produção textual.  

O Projeto Político-Pedagógico reflete as intenções, objetivos, desejos da equipe 

escolar, a fim de atender os alunos e é importante, pois direciona o trabalho da escola e de 

toda a comunidade envolvida (professores, funcionários, pais). Ele é instituído e instituinte, é 

uma política escolar, e este processo pedagógico-curricular consiste no produto do 

planejamento, através do qual são estabelecidos objetivos, procedimentos, hábitos, valores, 

insere-se conteúdos e há constante avaliação. Ele é inconcluso, assim como as interações 

sociais o são. 

Quanto à estrutura de organização dos PPP analisados, é possível observar que são 

semelhantes, estando organizados da seguinte forma: apresentação da escola (histórico e 

estrutura), introdução/justificativa (concepções, referencial teórico, objetivos), proposta 

curricular e, em anexo, projetos, regimento e outros documentos referentes à organização 
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administrativa (metas, programas, portaria de avaliação, calendário escolar, PDE – Plano de 

Desenvolvimento da Escola - e formulários).  

Neste sentido, é importante considerar a organização estrutural apresentada nos PPP 

analisados para esta pesquisa. Os Projetos Político-Pedagógicos, em sua maioria, apresentam 

uma fundamentação teórica pouco sustentada, o que, em alguns casos, impossibilita o 

entendimento de quais concepções norteiam o trabalho escolar. Em outros casos, há 

fundamentação teórica, porém não são feitas referências aos autores que balizaram o 

pensamento e a reflexão registrados nos documentos; também, em alguns, as orientações 

curriculares não condizem com a concepção apresentada. Além disso, é perceptível que os 

PPP são solicitados em certos períodos ou datas pela Secretaria de Educação do Município de 

Parnamirim/RN, como forma de cobrar a construção destes e até mesmo atender uma 

solicitação das autoridades jurídicas locais.  

Como exemplo, tem-se a existência de PPP datados de 2007 e 2008, época em que a 

Proposta Curricular do Município “Currículos e Qualidade Social na Educação Básica: 

construindo coletivamente”(2008) estava sendo elaborada; há a presença de PPP de 

2015/2016/2017, também construídos/enviados à SEMEC (Secretaria Municipal de Educação 

e Cultura), a partir da solicitação da pasta da educação e, atualmente tem-se cogitado a 

reestruturação dos PPP e construção das propostas curriculares escolares, tendo em vista a 

aprovação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

Diante desta solicitação, torna-se aparente a relevância dada ao caráter burocrático 

destes documentos, o que pode justificar o grande volume de “anexos” com projetos, 

portarias, formulários e regimentos, este último, padronizado para todas as unidades escolares, 

em contrapartida da pouca visibilidade da escola. Com isto, o currículo/documento curricular, 

que é parte integrante do PPP, tem estado, na maioria das vezes, em segundo plano, 

constando, portanto, nos anexos do Projeto Político-Pedagógico. 

Consequentemente, observamos, através do sumário, a semelhança, entre os PPP 

quanto à sua estrutura textual. Pensamos que devido às orientações dadas às escolas, estas 

tenham construído o seu Projeto, a partir de um direcionamento superior.  

Na maioria dos Projetos Político-Pedagógicos, há anexos que são compostos pela 

proposta curricular e demais documentos acima citados e alguns dos documentos anexados 

são iguais entre os PPP, tendo em vista que são resoluções direcionadas pela Secretaria de 

Educação do Município. 

Ressaltamos, também, que alguns PPP não apresentaram um currículo/documento 

curricular estruturado, ou seja, não explicitaram a sua proposta curricular para os anos de 
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escolaridade. Nestes PPP, os dados foram coletados no corpo textual do documento, projetos 

e outros anexos referentes a ações pedagógicas. Os trechos e/ou orientações apresentados 

representam, portanto, tanto a proposta curricular de cada escola (objetivos, conteúdos, 

habilidades, procedimentos metodológicos), como aspectos da produção textual tratados nos 

projetos e demais atividades propostos no decorrer de cada Projeto Político-Pedagógico.  

A partir da leitura atenta de cada documento, foi possível perceber que objetivos, 

habilidades, conteúdos e propostas se entrelaçam e, assim, os dados apresentados foram 

destacados destes itens elencados em cada PPP. Denominamos de orientações para a produção 

textual. 

Sendo assim, chegamos a seis categorias, conforme elencado no capítulo 2: 

 

i. Referencial teórico citado: filósofos, pensadores, autores, escritores citados, na 

fundamentação teórica do PPP, sobre a produção textual; 

ii. Políticas públicas educacionais mencionadas: políticas públicas nacionais e 

municipais citadas que, direta ou indiretamente, tratam da produção textual e 

baseiam o trabalho docente na escola; 

iii. Gêneros sugeridos e citados para o trabalho em sala de aula: gêneros do 

discurso citados, em todo o PPP, para a realização de atividades de produção 

textual, na sala de aula; 

iv. Orientações para o trabalho com a produção textual no processo de ensino: 

atividades com produção de texto no ensino da escrita em Língua Portuguesa; 

v. Orientações para o trabalho com a produção textual articulada às diferentes 

áreas: produção de texto sugerida para o ensino da escrita em Matemática, 

Ciências, História, Geografia, Educação Física, Arte e Ensino Religioso; 

vi. Orientações para o trabalho com a produção textual no processo de avaliação: 

produções avaliativas que utilizam o texto produzido pelo aluno como forma 

de refletir sobre a aprendizagem dos discentes. 

 

Estas categorias, baseadas na perspectiva sóciointeracionista, que concebe a 

produção de textos a partir dos gêneros do discurso, por compreender que só há comunicação 

na interação, são originadas, de forma geral, nas análises do corpus da pesquisa e não se 

tornam homogeneizadas em todos os Projetos Político-Pedagógicos. Serão apresentadas, a 

seguir, da seguinte forma: no primeiro item, trataremos sobre o referencial teórico citado e as 

políticas públicas mencionadas; no segundo item, serão apresentados os gêneros citados para 
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a produção textual e, no terceiro item, apresentaremos as orientações para a produção textual 

em Língua Portuguesa, nas demais áreas e no processo de avaliação. 

 

3.1 Os referenciais teóricos e as políticas públicas educacionais mencionadas 

 

A estrutura do corpo textual dos PPP, em especial a parte teórica, na maioria dos 

Projetos, é apresentada com uma fundamentação pouco sustentável e quando esta 

fundamentação é consistente, em alguns momentos, demonstra a ausência da explicitação do 

referencial teórico que embasou a discussão. É possível perceber que há um autor em quem a 

comunidade escolar encontra respaldo para discorrer sobre os assuntos tratados no Projeto, no 

entanto, este autor, escritor, pensador, nem sempre tem o seu nome citado no texto produzido.  

Diante disto, percebe-se a pouca compreensão quanto à forma de estruturação do 

texto de um documento oficial, quanto às suas regras de produção e fundamentação, 

negligenciando o que de tão importante há na ação docente: reflexão-ação. Não há ensino para 

a produção textual coerente e bem planejado sem uma reflexão, percepção e identidade 

teórica. Destaca-se também, o apartamento existente entre o posicionamento da escola quanto 

à teoria assumida e as suas práticas elencadas nos documentos analisados. 

Sendo assim, o Quadro
10

 abaixo apresenta o referencial teórico citado nos PPP. 

 

Quadro 24 – Referencial teórico citado nos PPP 

Referencial teórico citado 

Ilma Passos Gadotti/Veiga (2001) 

Freire (1959, 1978,1979, 1992,1996, 1997, 

1999, 2000, 2002, 2003, 2005) 
Moreira e Silva (1997) 

Gatti J. (2002) Althusser (1983) 

Rodrigues (2000) Sacristán (1999) 

Libâneo (1995, 2004, 2008) Guimarães Rosa 

Vasconcellos (1990, 1995, 2002, 2004) Siqueira (2005) 

Perrenoud (1999) Piaget (1983, 1995) 

Charlot (2000) Ausubel 

Gadotti (1995, 1999) Galvão (2005) 

Pires (1995)  Wallon (1991) 

Paro (1992) Soares (2003) 

                                                 
10

 As informações contidas nos Quadros desta dissertação foram transcritas de cada documento e 

parafraseadas, a fim de que haja uma melhor compreensão do trecho destacado. 
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Vygotsky (1991, 1995 Morais (2005) 

Veiga (1995, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006) Magda Soares (2000) 

Ana Teberosky Saviani (1995) 

Perrenoud Froés 

Macedo David Selby (2004) 

Ribas e Col (1995) Monteiro 

Emília Ferreiro Gandi (1994) 

Carlos Eduardo Ferrraço Nóvoa (1992) 

Galenao (ano 1) Hoffmann(1991) 

Mahatma Ghandi Jussara Hoffmann 

Calvin Coolidge Rosa (2006, 2004) 

Brasil (1998, 2004) Howard Gardner 

Magda Soares Machado (1999) 

Perez Gomes (1998) Augusto Cury 

Severino (1998) Josette Jolibert 

Pinto (1994) Delors (1996) 

Demerval Saviani Samuel Rocha Barros 

Atilio Boron (1986) Psicologia e Currículo (1996) 

Inês B. de Oliveira César Coll 

Raul Pont Andery (1988) 

Boff (2000) Severino (1988) 

Martins (2000) Lück (2000) 

Angel Pino Luckesi (1984) 

Marx Magda Soares 

Engels Ribas (1989) 

Frigotto (1993) Luckesi 

Pinto (1994) Gasparin (2002) 

Saviani (1991, 1992) Alarcão (2002) 

Goodman (1989) Moretto (2000) 

Antunes (2006) Michael Patton (1990) 

Rodinari (1982) Professor Freitas 

Nogueira (2001) Juan Derval (2001) 

Macêdo (2005) Kramer (2006, 2007) 

Goodson Freinet (2007) 
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Moreira e Silva (1995) Coll (1996) 

Giroux e Mclarem (2001) Zabala 

Bemstein (1989) Pedro Demo 

Domingos (1985) Sarmento (2003) 

Moreira (1992) Charlot (1970) 

Augusto Cury (2003) Candau 

Sant’anna (1997) Saviani (1992) 

Perrenoud (2000) Santoro 

Resende (1995) Atlet (2001) 

Bossa (1994) Andrade (2002) 

Luria Danilo Gandim 

Leontiev Dourado (2011) 

Gadotti (1984) Fanny Abramovich 

Giroux e Mclarem (2001) Ruth Rocha (2003) 

Rubem Alves Bemstein (1989) 

Abreu e Masetto (1990) Silva (2003) 

Montessori Leal (2003) 

Libâneo e Oliveira (2003) Domingos (1985) 

Howard Gardner Moreira (1982) 

Phillip Pierrenoud Gómez (1998) 

Montessori Madalena Freire 

Howard Gardner Freitas (1991) 

Demerval Saviani Bussmeann (1996) 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 Notamos, a partir do Quadro 24, que são citados vários autores sobre diversas 

temáticas, dentre as quais podem ser mencionadas: 

 

 Psicologia da aprendizagem; 

 Educação inclusiva; 

 Currículo; 

 Projeto Político-Pedagógico; 

 Gestão escolar; 

 Planejamento; 
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 Coordenação Pedagógica. 

 

Entretanto, no tocante a um referencial teórico específico para a produção textual, é 

perceptível a ausência, tanto de referências, quanto de uma reflexão aprofundada sobre esta 

temática. Fala-se da linguagem, mas não está definida qual seja esta linguagem: oral, escrita, 

verbal ou não-verbal...  

 Quanto à temática referente ao ensino e ao posicionamento teórico, é possível 

perceber a recorrência de alguns pensadores que tratam do assunto: 

 

Quadro 25 – Referencial teórico citado - Ensino 

Referencial teórico citado – Ensino 

Emília Ferreiro 

Piaget 

Paulo Freire 

Vygotsky 

Ana Teberosky 

Freinet 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

Particularmente, assentando-se na perspectiva sociodiscursiva, temos a presença de 

Paulo Freire e Vygotsky. Na obra Pedagogia do Oprimido, Freire (2014) combate a educação 

escolar na forma da pura narração de conteúdos, através da qual, o educador é agente e os 

educandos, pacientes, ouvintes, preenchidos pelos conteúdos da narração. Assim, estes 

conteúdos 

 

[...] são retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se 

engendram e em cuja visão ganhariam significação. A palavra nestas 

dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ter ou se transforma 

em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. (FREIRE, 2014, p. 2-

3).  
 

Como se vê, Paulo Freire busca a transformação da educação unidirecional – 

professor-aluno – em uma educação interacionista na qual, tanto professor, quanto alunos 

ensinam e aprendem a partir de conteúdos da realidade e não alienantes.  

A fundamentação teórica apresentada mostra que, apesar dos PPP mais antigos 

apresentarem uma concepção de ensino voltada ao tradicionalismo, os Projetos mais recentes 

concebem uma educação pautada no processo de ensino que tem o aluno como centro da 



111 

 

atividade escolar. Sendo assim, um dos mais citados – Vygotsky - enfatiza a linguagem e 

apresenta ideias interacionistas, descrevendo a aprendizagem, ou seja, a produção do 

conhecimento, como sendo algo socialmente elaborado. Para ele, os conhecimentos são 

construídos através de um processo ativo e criativo por parte do sujeito, a partir de interações 

sociais. 

Assim, a sala de aula deve ser um local que proporcione a construção do saber 

através de estímulos, desafios que façam o sujeito avançar e o professor tem o papel de 

mediador estando a buscar a articulação entre os diversos conhecimentos. Deve-se pensar, 

também, que a construção do conhecimento pode acontecer partindo-se dos conhecimentos 

prévios do sujeito, ou seja, a partir do que ele sabe ou aprendeu por meio das vivências fora 

da escola. Fazer uma comparação entre este conhecimento e o escolar fará com que um novo 

conhecimento surja, proporcionando conflitos cognitivos que resultarão em aprendizagem, ou 

seja, construção do conhecimento.  

A Proposta Curricular de Parnamirim/RN (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARNAMIRIM, 2008) e os documentos oficiais nacionais, em especial, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), também embasam as suas concepções nas teorias 

destes autores e, sendo assim, o quadro abaixo mostra os referenciais citados na Proposta 

Curricular do município de Parnamirim/RN (2008). 

 

Quadro 26 –Referencial teórico citado – Proposta Curricular de Parnamirim/RN (2008) 

REFERENCIAL TEÓRICO CITADO 

Emília Ferreiro 

Piaget 

Vygotsky 

Paulo Freire 

Freinet 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

  

É possível perceber a correspondência entre os autores citados nos PPP e na Proposta 

Curricular. No entanto, esta semelhança pode ter várias causas: os Projetos estarem alinhados 

à Proposta; haver, possivelmente, uma compreensão, por parte dos agentes escolares, da 

importância do ensino pautado nas vivências sociais e, além disso, a disseminação dessas 

teorias no âmbito das políticas de formação de professores, que contribuem para o 

alargamento da adesão das escolas a estas concepções. 
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Quanto às políticas públicas mencionadas, no capítulo anterior descrevemos quais 

políticas públicas nacionais são direcionadas direta ou indiretamente ao fomento da produção 

textual. Tal levantamento serviu de base para que fosse possível perceber o que vem sendo 

elaborado na área de políticas educacionais, pela esfera federal, por meio do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC).  

Dentre as políticas públicas encontradas nas pesquisas realizadas em obras escritas e 

nos sites das instâncias responsáveis por estas ações, vemos diversas leis, decretos e 

programas que, em sua maioria, não são conhecidas pelos professores e consequentemente, 

pelas escolas. 

Abaixo, apresentamos as políticas públicas nacionais citadas nos PPP analisados. 

 

Quadro 27 – Documentos, leis, programas nacionais mencionados nos Projetos Político- Pedagógicos 

Documentos/leis/programas nacionais mencionados 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 
Resolução CNE/CEB nº 03 de 03 de agosto de 

2005 – Ensino fundamental de 09 anos. 

Plano Nacional de Educação nº 10.172/2001 

(PNE) 
Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) 
Prova Brasil 

Lei 11.114 de 16 de maio de 2005 – 9 anos Provinha Brasil 

Resolução nº 3 de 26/06/98 – CEB/CNE Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

Pacto nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC) 
Programa Mais Educação 

Lei 059/2012 – Parnamirim/RN 
Programa Nacional de Tecnologia Educacional – 

PROINFO 

Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE Plano Nacional de Educação 

PDE Interativo Plano Decenal de Educação 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE 

Programa Dinheiro Direto na Escola - 

PDDE/Interativo 

Plano Nacional de Educação (2014) Resolução CEB/CNE nº 4 de 13 de Julho de 2010 

Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE 

Escola 
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 

 

Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) 

Resolução nº 04. CNE/CEB, de 02 de Outubro de 

2009 – Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional na Educação Básica, 

modalidade Educação Especial. 

Estatuto da Criança e do Adolescente 
Constituição Federal de 1988 

 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) 

Lei 170/98 

Resoluções do Conselho Nacional de Educação 

Base Curricular Nacional 

 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Lei nº 11.645/2008 – História e cultura do povo Lei 10.639/2003 
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indígena 

Lei 10.793/2003 – Educação Física Diretrizes Nacionais do Ensino Fundamental 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

9089/90) 

Lei 10.639/2003 – História e cultura afro- 

brasileira 

Plano Nacional de Educação (Lei nº 

10.179/2001) 
Resolução CNE/CEB nº 02/98 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério (FUNDEF) 

Pró-letramento Conselho Nacional de Educação 

Plano Nacional de Educação Resolução CNE/CEB nº18/2005 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB 

Fundo Fixo de Manutenção (FFM) 

Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN Parecer CNE/CEB nº 18/2005 

Parâmetros da Educação Especial Resolução nº 02 de 07/04/98 

Programa de Melhoria da Escola Resolução 23/2000 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

Foi possível perceber que muitos dos Projetos Político-Pedagógicos mencionam os 

mesmos programas e/ou documentos oficiais. Dentre os que mais foram citados, no decorrer 

de todo o PPP e não somente na Proposta Curricular de Parnamirim/RN (2008), tem-se a 

Constituição Federal de 1988, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), o Programa Mais 

Educação (Letramento e Numeramento) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB nº 9394/96).  

Ainda citam o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), a 

resolução que institui o Ensino Fundamental de nove anos, o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), Prova Brasil, Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), o Plano 

Nacional de Educação (PNE), a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Plano Decenal 

de Educação. 

Além desses documentos que apresentam diretrizes para a educação escolar, muitos 

daqueles analisados, conforme o Quadro 27, citam também o Plano de Desenvolvimento da 

Escola (PDE), o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Escola (FNDE). Estas, apesar de não serem políticas que instituem 

diretrizes específicas para a produção de textos, financiam a educação pública, quanto a 

materiais didáticos e funcionamento estrutural das escolas.  

Mesmo o PDE, PDDE e FNDE não tendo o aspecto norteador para a produção 

textual, escolhemos por deixá-los no Quadro, por percebermos que, a citação da sua presença 
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nas escolas, contribui para a compreensão de que estas instituições estão sendo supridas 

quanto a materiais para professores e alunos direcionados à produção de textos, seja por meio 

da distribuição dos livros didáticos e literários, seja através de recursos para a aquisição de 

instrumentos que contribuem para o desempenho escolar do corpo discente. 

Além destes documentos, identificamos outros que são citados, porém não estão 

ligados de forma mais direta ao fomento da produção textual nas escolas. Dentre estes, 

podemos citar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Resoluções e leis para a 

educação inclusiva e outras temáticas, ensino de história afro-brasileira, avaliação e 

programas de acesso e ensino de informática para professores, como o Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (PROINFO). 

Sobre os marcos regulamentadores do município de Parnamirim/RN, tem-se como 

um dos principais elementos norteadores, a Proposta Curricular (2008). No entanto, apenas 1 

(um) Projeto Político-Pedagógico faz menção a este documento, apontando assim, a 

necessidade de elaboração da proposta curricular do município ser efetivamente realizada 

pelos professores da Rede e divulgada entre estes para que seja utilizado na construção do 

PPP e, como consequência e resultado esperado, torne-se também norteador dos planos e 

planejamentos realizados pelos docentes. 

No quadro a seguir, podem ser observados os documentos, as leis e os programas 

municipais mencionados. 

 

Quadro 28 – Documentos, leis e programas municipais mencionados nos PPP 

Documentos/leis/programas municipais e estaduais mencionados 

Plano Municipal de Educação – PME/2015 Diretriz Curricular do Município 

Propostas e orientações curriculares do 

município de Parnamirim/RN 
Diretrizes do Conselho Municipal de Educação 

Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação Programa Biblioteca Escolar 

Legislação municipal Centro Avançado de Saúde Escolar – CASE 

Conselho Municipal de Educação 

 
Recursos do Orçamento Municipal – ROM 

Resoluções do Conselho Estadual de Educação Matriz Curricular do Município 

Orientações da Secretaria de Educação do 

Município 

Portaria Municipal de Educação de 

Parnamirim/RN 

Normas Básicas para Organização e 

Funcionamento Administrativo e pedagógico 

das Escolas da Rede Municipal de Ensino – 

Parecer nº 005 de 25 de Fevereiro de 2002 – 

Conselho Municipal de Educação 

Proposta Curricular da SEMEC/RN 

Portaria nº 001/2007 – Estabelece Normas de Educação em Tempo Integral 
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Avaliação da Aprendizagem Escolar da 

Educação Básica e dá outras providências. 

 

Programa Educação Integral 

 

Portaria 001/2007 (Avaliação) 

 

Portaria 06/2013 de 21 de Outubro de 2013 – 

Avaliação 

Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação 

de Parnamirim 

Lei n 1295/06 de 29 de março de 2006 – 

Avaliação 

Portaria de avaliação da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura 

Constituição Municipal 
Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil 

– CAPSI 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

Nota-se que os documentos oficiais municipais, mencionados no Quadro 28, são 

apenas citados como, por exemplo, a Constituição Municipal, sem, no entanto, descrever o 

teor das informações contidas neste documento. Também há a citação constante, nos PPP, da 

Portaria Municipal para a Avaliação e de outros documentos de teor administrativo e de apoio 

ao processo de aprendizagem. 

 Quanto aos documentos municipais fomentadores da produção textual, há a menção 

às Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município e a Matriz 

Curricular. Não é possível identificar se estes documentos citados tratam-se de documentos 

voltados às políticas educacionais e se esta Matriz refere-se à atual Proposta Curricular 

(2008). 

 A partir disto, pode-se inferir que não há, por parte das escolas, o conhecimento 

aprofundado sobre as políticas públicas municipais regulamentadas oficialmente através de 

diferentes documentos e direcionadas à produção textual. Em não se tendo uma proposta 

curricular municipal elaborada e conhecida, não é possível alinhar o ensino da produção de 

textos na sala de aula às diretrizes municipais. 

 Tal situação leva-nos a ponderar que o conhecimento do conjunto das políticas 

públicas, regulamentadas oficialmente em torno de documentos, e que estão presentes nas 

escolas, muitas vezes não chegam ao conhecimento do professor que, quando utiliza os 

materiais, não identifica de onde veio, quem enviou, por quê enviou, para quê e qual o nome 

da política responsável, conforme preconizam Barbosa e Noronha (2014b) a partir do projeto 

de pesquisa no Curso Mediadores de Leitura (Secretaria da Educação Básica, Ministério da 

Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa PROFOCO - Programa 

de Formação Continuada -, Centro de Educação).  
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3.2 Gêneros discursivos citados para a produção textual 

 

Com o intuito de identificar como os PPP tratam a produção textual, de acordo com o 

que foi explanado nos capítulos anteriores, é apresentada a categoria de gêneros do discurso 

sugeridos/citados para o trabalho em sala de aula, tendo em vista a perspectiva 

sociointeracionista aqui preconizada, a partir do pensamento de Mikhail Bakhtin.  

Os gêneros discursivos apresentados foram identificados a partir da relação de 

metodologias, habilidades, conteúdos e objetivos traçados para a produção de texto nas 

diferentes áreas dos anos iniciais de escolaridade, conforme é apresentado, a seguir. 

 

Quadro 29 – Gêneros sugeridos/citados para o trabalho em sala de aula 

Gêneros sugeridos e citados para o trabalho em sala de aula 

Planilhas Fichas Anúncio publicitário 

Adivinha Bilhete Tabelas 

Gráficos História em quadrinhos Linha do tempo 

Poema Conto Biografia 

E- mail Fábula Relato escrito 

Mapas Contos de fadas Cartas 

Receitas Contos de repetição Notas 

Listas Quadrinhas Portfólio 

Música Regras de jogos Panfletos 

Folhetos Quadro Carta aberta 

Relatórios Parlendas Diário de campo 

Poesia Cartazes Slogans 

Contos ( aventura, 

assombração, suspense) 
Mapa 

Ficha informativa 

 

Crônicas narrativas Informativos 
Relatório de experiência 

 

Telegramas Contos tradicionais Chat 

Resumo Folhetos instrucionais E-mail 

Resenhas Pauta Tabela de dupla entrada 

Cartas reclamatórias Lenda Gráfico de barras 

Cartas formais e informais Twitter Índices 

Regras de jogo Abaixo-assinado Cartão 

Convite Cadastros Relato pessoal 
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Croqui Formulários Regras de convivência 

Manchetes Cronograma Legenda 

Propaganda Trava-língua Diagrama 

Contos de fadas Postais Quadro de horários 

Tabelas simples Itinerário Planta 

Gráficos de barra Contos de terror Peça de teatro 

Planta baixa Gráfico de coluna Música 

Calendário Crônica Esboço 

Paródia Roteiro geográfico Literatura de cordel 

Rótulos Notícias Redação 

Tirinha Planisfério Piadas 

Gráfico simples Bulas de remédios Lenga-lenga 

Reportagem Esquema Contos folclóricos 

Roteiro de filmes Projetos Charges 

Notícias Quadrinhas Receitas culinárias 

Relatos Autobiografia Acróstico 

Entrevistas Acrósticos Correspondências 

Diagrama Narração Paródias 

Roteiro de pesquisa Novelas Contos populares 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

Tomando como base o Quadro 29, é possível perceber a presença de variados 

gêneros do discurso, dentre os quais, encontram-se os que foram citados para serem utilizados 

nas diferentes áreas: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia e Arte. 

Observamos que, da totalidade dos gêneros citados, há aqueles que surgem recorrentemente 

em um determinado componente curricular, apesar de não ser específico para o uso em 

determinada área. 

Com relação à Educação Física, Ensino Religioso e Arte, relatamos a pouca 

referência ao uso dos gêneros do discurso, particularmente falando-se de Ensino Religioso e 

Educação Física que concentraram a sua metodologia no trabalho a partir dos valores e das 

vivências e com o movimento corporal, respectivamente. Sendo assim, não estão registrados 

nos Projetos Político-Pedagógicos aspectos que contribuam relevantemente com a produção 

textual nestes componentes curriculares. Em Arte, foi observada a presença de gêneros, tais 

como, música, roteiro de teatro, paródias e história em quadrinhos. 
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Nas demais áreas, encontramos referências feitas aos variados gêneros discursivos. 

Em História, os gêneros linha do tempo e resumo são predominantes e repetem-se nos PPP. 

Em Geografia, há a presença de mapa, roteiro e croqui, sempre relacionando ao tema de 

estudo proposto para este componente curricular. Em Matemática, os gêneros citados referem-

se à formulação de problemas e à construção de gráficos e tabelas. Em Língua Portuguesa, os 

gêneros se amplificam, no entanto, em alguns PPP, notamos a repetição dos mesmos gêneros 

para todos os níveis, não sendo explicitado o aprofundamento deste no decorrer dos anos 

iniciais.  

Com relação a isto, Schneuwly e Dolz (2004) apresentam uma proposta de trabalho 

com os gêneros do discurso, a partir do agrupamento e da progressão e trazem esta reflexão, 

devido à dificuldade em escolher os gêneros a serem trabalhado no Ensino Fundamental. 

Sugerem que, em um primeiro momento, haja agrupamento de gêneros de maneira que não se 

limite apenas às dimensões utilitárias; num segundo momento, a escolha do gênero neste 

mesmo agrupamento é realizada como forma de progredir sobre o ensino de um mesmo 

gênero, através dos anos de escolaridade. 

Quanto à progressão, os autores preconizam que  

 

Ou um mesmo gênero é trabalhado, em diferentes ciclos/séries, com 

objetivos cada vez mais complexos, ou diferentes gêneros pertencentes a um 

mesmo agrupamento podem ser estudados, em função das possibilidades de 

transferência que permitem. [...] O que varia de um nível para outro são os 

objetivos limitados a serem atingidos em relação a cada gênero: as 

dimensões trabalhadas, a complexidade dos conteúdos e as exigências 

quanto ao tamanho e ao acabamento do texto. (SCHNEUWLY; DOLZ, 

2004, p. 123-124). 

 

Sendo assim, “Cada gênero pode ser abordado em diferentes níveis de 

complexidade.” (SCHNEUWLY; DOLZ, 2004, p. 125) e, desta forma, vão entrelaçando-se 

aos conteúdos no decorrer dos anos de escolaridade.  

Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, tem-se então, a possibilidade de organizar o 

trabalho de produção textual, a partir dos gêneros discursivos que podem ser retomados, a 

cada progressão de turma, porém ressaltando-se que esta repetição não significa utilizar-se das 

mesmas metodologias de trabalho estritamente, mas, a cada ano, elevar o nível de 

complexidade do trabalho com tal gênero.  

Nota-se também a presença dos gêneros do discurso que surgiram a partir da 

existência/utilização das mídias e redes sociais, como, por exemplo, o twitter. Vê-se, portanto, 

que os PPP, à medida que há mudanças na sociedade (este deve ser o motivo de sua 
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construção ou reformulação), também se modificam, bem como, os gêneros do discurso são 

transformados, deixam de ser utilizados ou novos vão surgindo, de acordo com a necessidade 

das práticas sociais. 

Os gêneros citados, em sua maioria, são os canônicos, mais comumente utilizados no 

cotidiano escolar, como utilitários ao trabalho em sala de aula e, alguns, citados em PPP de 

datas mais antigas, já estão em desuso. Nesta perspectiva, percebemos a necessidade de 

buscar utilizar outros gêneros, menos conhecidos, mas que possuem uma grande importância 

para as práticas vivas da escrita. É necessário buscar ampliar este repertório de enunciados 

concretos que a escola utiliza, considerando assim a aquisição de competências por parte dos 

discentes, a fim de que saibam atuar com eficiência nas diversas situações comunicativas das 

quais forem participantes. 

O PPP 20 (2016), por exemplo, ressalta que o trabalho com os diferentes tipos de 

textos, o acesso a diferentes formas escritas e materiais impressos facilitam a aprendizagem 

da leitura e da escrita, assim como aguçam a curiosidade e o prazer da leitura. Da mesma 

forma, fazemos referência à Proposta Curricular do município de Parnamirim/RN “Currículos 

e Qualidade Social na Educação Básica: construindo coletivamente (2008)”, a partir da qual 

algumas poucas escolas elaboraram o seu Projeto Político-Pedagógico e que cita diversos 

gêneros a serem trabalhados em sala de aula, conforme o quadro, a seguir: 

 

Quadro 30 – Gêneros sugeridos/citados para o trabalho em sala de aula – Proposta Curricular de 

Parnamirim/RN (2008) 

Gêneros sugeridos/citados para o trabalho em sala de aula – Proposta Curricular de 

Parnamirim (2008) 

História em 

Quadrinho 
Entrevista Charge Música 

Mapas Lista Quadro-esquema Conto 

Problemas 

matemáticos 
Reportagens Roteiro de pesquisa Fábula 

Gráfico Legenda Carta Receita culinária 

Biografia Tabela Parlenda Propaganda 

Calendário Cartazes Poema Anúncio publicitário 

Linha do tempo Artigo de revista Bilhete Planta baixa 

Esquema Peça de teatro --- --- 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa. 

 

 Mesmo apenas 1 (um) PPP tendo feito referência à Proposta Curricular de 

Parnamirim/RN, vê-se que alguns PPP estruturaram o trabalho com os gêneros exatamente da 
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mesma maneira como é apresentado na Proposta e, outros PPP citam gêneros que coincidem 

com o que é proposto neste documento municipal. 

 Dentre os gêneros apresentados no Quadro 29, têm-se alguns que se destacam pela 

sua recorrência. São eles: 

 

Quadro 31 – Recorrência de gêneros discursivos nos PPP I 

Gêneros recorrentes nos PPP 

Cartaz  Receita 

Panfleto Poema 

Linha do tempo Gráfico 

Tabela Lista 

Conto Bilhete 

Anúncio Entrevista 

Mapa --- 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa. 

  

 Conforme o quadro acima, os gêneros citados apareceram constantemente nas 

descrições realizadas nos variados projetos e nas diversas orientações constituintes do PPP de 

cada escola. Ao observarmos quais são estes gêneros do discurso, percebemos que são aqueles 

que se encontram presentes com maior destaque dentro das aulas de Língua Portuguesa. São 

os mais conhecidos, os mais trabalhados e evidenciados pelos professores em sala de aula e 

muito presentes nas vivências extra-escolares do corpo discente. 

 Não podemos deixar de enfatizar que são estes gêneros, também, os mais conhecidos 

dos alunos e até mesmo os mais repetidos ao longo dos anos de escolaridade, fazendo com 

que as crianças passem cinco anos de suas vidas, estudando um gênero, em detrimento de 

outro. Desta forma, chegam ao final do primeiro ciclo do ensino fundamental com um escasso 

repertório de gêneros discursivos e, portanto, limitada participação social através da 

comunicação por meio dos textos. Essa observação já foi apontada por Leite e Barbosa (2014) 

ao analisarem a diversidade de gêneros nos livros didáticos de Língua Portuguesa, quando 

analisaram oito coleções do Plano Nacional do Livro Didático (PNLD, 2010). 

 Além disso, podemos destacar a presença da “redação” como atividade de produção 

textual. Vale salientar, que este tipo de elaboração, de esfera estritamente escolar, já é 

largamente apontada por diversos autores - Antunes,(2003), Geraldi (1984), Koch (2006), 

Mascuschi (2008, 2011), Meurer e Roth (2002) – como não sendo de grande relevância, tendo 
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em vista que, consiste em uma construção textual que não possui uma estrutura interacional 

definida e não apresenta uma situação comunicativa real, já que, geralmente, é produzida 

apenas como uma rotina da escola, material de análise do professor, para a correção de erros 

ortográficos e atribuição de uma nota. 

  Os gêneros, citados no Quadro 31, são da esfera publicitária, científica, jornalística, 

cotidiana, literária, mostrando, assim, que, apesar de se repetirem no decorrer dos PPP, 

pertencem a várias esferas sociais, o que possibilita, dependendo do tipo de abordagem 

metodológica realizada pelo professor, a ampliação de possibilidades de participação eficaz 

dos alunos em situações comunicativas. 

 A seguir, apresentamos também os gêneros citados nos PPP e que foram encontrados 

com pouca recorrência no corpus da pesquisa. 

 

Quadro 32 – Recorrência de gêneros discursivos nos PPP II 

Gêneros pouco recorrentes nos PPP 

Planilhas Propaganda 

Portfólio Folheto instrucional 

Roteiro Carta aberta 

E-mail Diário de campo 

Convite Relato 

Músicas Ficha informativa 

Parlenda Lendas 

História em quadrinho Resenha 

Fábulas Folheto 

Quadrinhas Quadro 

Roteiro de filmes Relatório de experiência 

Roteiro de pesquisa Regras de jogo 

Twitter Telegrama 

Adivinhas Biografia 

Tabela de dupla entrada Pauta 

Instruções Esquemas 

Fichas Formulários 

Regras de convivência Cadastro 

Resumo Crônica 

Quadro de horário Trava-língua 
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Legenda Roteiro 

Peça de teatro Croqui 

Manchete Rótulo 

Diagrama Relato escrito 

Mapas Correspondências 

Postais Contos de terror 

Esboço Cronograma 

Notas Literatura de cordel 

Roteiro de peça teatral Impressões 

Paródia Planta 

Cartão Acróstico 

Roteiro geográfico Planisfério 

Notícias Charges 

Piadas Relatório 

Crônicas narrativas Quadrinhas 

Informativo Autobiografia 

Lenga-lenga Paródia 

Itinerário Índice 

Portfólio Tirinha 

Bula de remédio Legenda 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa. 

 

 Os gêneros do discurso citados no Quadro 32, diferentemente dos gêneros 

apresentados no Quadro 31, aparecem com pouca frequência no corpo textual dos PPP. Estes 

são gêneros não muito utilizados para a produção de textos nas diferentes áreas, se comparado 

ao quadro anterior, mas que, ainda assim, são uma demonstração do quão amplo pode ser esta 

produção. Apresentam-se como textos de múltiplas funções e de diferentes situações 

comunicativas, o que os tornam essenciais para o ensino, levando-se em consideração que a 

formação do aluno produtor de textos ultrapassa os aspectos do comum e do corriqueiro. 

Mostra-se assim, a inovação, o trabalho para além dos muros da escola, a formação de um 

discente que saiba portar-se adequada e eficazmente nas inúmeras situações de interação 

verbal escrita presentes na sociedade. 

 De acordo com Almeida (2007), o exercício pleno da cidadania passa pelo acesso a 

uma ferramenta de transformação do mundo. A escrita, nesta perspectiva, pode funcionar 
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como meio de trânsito, de acesso, de ascensão. Daí a importância de diversificar a forma 

como se trata a produção textual e da seleção de textos a serem elaborados. 

 Da mesma forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino de Língua 

Portuguesa preconizam que  

 

Considerando os diferentes níveis de conhecimento prévio, cabe à escola 

promover a sua ampliação de forma que, progressivamente, durante os oito 

anos do ensino fundamental, cada aluno se torne capaz de interpretar 

diferentes textos que circulam socialmente, de assumir a palavra e, como 

cidadão, de produzir textos eficazes nas mais variadas situações. (BRASIL, 

1997f, p. 23)
11

 

 

 A produção de textos, portanto, nos PPP, precisa ser reorganizada de modo que 

atenda à demanda das variadas situações comunicativas que se apresentam, diariamente. 

 

3.3 Orientações para a produção textual e avaliação nas diferentes áreas
12

 

 

 Em se tratando da produção textual nas diferentes áreas ou componentes curriculares, 

podemos enfatizar a importância da integração entre as disciplinas na sala de aula. O Grupo 

de Pesquisa CONTAR (CNPq) trata, em seus estudos e nas suas pesquisas, da interação entre 

os componentes curriculares, através da leitura e da escrita, em particular, e mais 

especificamente, em Língua Portuguesa e Matemática. A matemática, então, pode ou deve ser 

também um campo de produção de textos, por meio de diversas atividades que envolvam o 

aprendizado estrito e específico deste componente curricular, através do uso dos gêneros do 

discurso. Estes se tornam assim, um instrumento de aprendizagem para os conteúdos 

matemáticos. 

 Neste sentido, apresentamos, a seguir, as orientações sugeridas e/ou mencionadas 

pelos PPP para a produção textual articulada à Matemática. 

                                                 
11

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados e publicados anteriormente à promulgação 

da lei que estabelece a ampliação do Ensino Fundamental de oito para nove anos. Para a triangulação 

dos dados, consideramos os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) por serem os mais utilizados 

pelas escolas e por abordarem o ensino do 1º ao 5º ano de escolaridade (anos iniciais do Ensino 

Fundamental). 
12

 Quanto ao que é apresentado nos PPP, consideramos como uma atividade que contribui para a 

aprendizagem de produção de textos, aquela que busca a produção de um gênero discursivo e que, 

possivelmente, encontra-se envolvida em um contexto comunicativo real e será realizada a partir do 

planejamento, da escrita, revisão e reescrita do texto. Com o intuito de demonstrar como os gêneros 

discursivos estão presentes ou ausentes nas orientações para a produção de textos, expomos, em cores 

distintas, também, as orientações que não propõem uma atividade voltada à produção textual 

contextualizada e, em alguns casos, os diferentes direcionamentos dados para a escrita. 
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Quadro 33 – Orientações para o trabalho com a produção textual articulada à Matemática 

Orientações para o trabalho com a produção textual articulada às diferentes áreas – 

MATEMÁTICA 

Escrita de numerais Planta baixa e mapa 

Gráficos Criar problemas relativos à operação de adição 

Escrita de números naturais 
Criar situações problemas com base na análise de 

informações apresentadas em textos e imagens 

Atividades com calendários 
Comentar informações de uma tabela ou um 

gráfico 

Elaboração de rotina Elaborar problemas de multiplicação 

Elaboração de registro 

Elaborar problemas de multiplicação e divisão, 

envolvendo números naturais e racionais na forma 

decimal (com multiplicador e divisor natural), 

compreendendo a relação inversa entre elas, 

utilizando diferentes estratégias, incluindo o 

cálculo mental e a calculadora. 

Cronograma Identificar o uso de tabelas e gráficos 

Listas Representar legendas em mapas e gráficos 

Tabelas Criar situações problema 

Organização de dados 
Construir formas pessoais de registros para 

comunicar informações coletivas 

Construção de gráficos 
Elaborar perguntas a partir de um texto para 

formar uma situação problema 

Organizar as informações em tabelas e gráficos 
Produzir textos escritos a partir da interpretação 

de gráficos e medidas estatísticas 

Análise, interpretação, resolução e formulação 

de situações problema, compreendendo alguns 

significados das operações, em especial, da 

adição e da subtração 

Interessar-se por situações-problemas com 

estratégias para resolução e elaboração 

Organizar informações em gráficos de coluna e 

tabelas 

Elaborar problemas de adição e subtração, 

envolvendo números naturais e racionais positivos 

(na forma decimal e de porcentagem), 

compreendendo a relação inversa entre elas, 

utilizando diferentes estratégias, incluindo o 

cálculo mental e a calculadora 

Construção de problemas 
Resolver e elaborar problemas de divisão em 

linguagem verbal 

Listas, tabelas e gráficos 
Escrever diferentes sentenças de adições e 

subtrações de dois números naturais 

Descrever a localização e o deslocamento de 

pessoas e objetos no espaço 

Descrever localização e movimentação de objetos 

no espaço 

Descrever objetos no mundo físico 

Coletar e comunicar dados de uma pesquisa 

(variáveis categóricas ou numéricas) usando 

tabelas, inclusive as de dupla entrada, com ou sem 

uso de tecnologias digitais 

Descrever, nomear, comparar e classificar 

figuras planas 

Coletar dados em uma pesquisa envolvendo 

apenas uma variável, descrever os seus resultados 

e construir representações próprias para 

comunicar esses dados 

Coletar dados de duas variáveis e apresentar os Elaborar problemas envolvendo ideias da adição, 
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resultados por meio de tabelas e gráficos 

pictóricos ou de colunas 

subtração, multiplicação e divisão 

Coletar dados de duas variáveis, organizando-

os em categorias, e selecionar meios para 

comunicar os resultados como listas, tabelas, 

gráfico de coluna simples, com ou sem uso das 

tecnologias digitais 

Elaborar problemas simples que envolvam 

igualdades matemáticas com uma operação e que 

um dos termos é desconhecido 

Ler, escrever, comparar e ordenar números até 

1000, associando o registro e algarismos ao 

registro em língua materna 

Coletar dados e comunicar os resultados de 

pesquisa selecionando as representações mais 

adequadas entre as já estudadas: tabelas, gráficos 

de colunas, de barras ou de linhas 

Formulação de problemas 
Comunicação de quantidades utilizando registros 

não convencionais 

Construir formas pessoais de registro para 

coletar informações  

Utilizar adequadamente gráficos e tabelas para 

representar resultados de estudos, pesquisas, etc. 

Marcação do tempo por meio de calendários 

Interpretação e elaboração de listas, tabelas 

simples, de dupla entrada e gráficos de barra para 

comunicar a informação obtida 

Interpretação e representação de posição e de 

movimentação, no espaço, a partir da análise 

de maquetes, esboços, croquis e itinerários 

Leitura e interpretação de dados apresentados de 

maneira organizada (por meio de listas, tabelas, 

diagramas e gráficos) e construção dessas 

representações 

Realização de leitura e escrita de números 

naturais 

Produção de textos escritos a partir da 

interpretação de gráficos e tabelas 

Elaboração e problematização de listas e 

tabelas simples (listas de aniversariantes do 

mês, relação dos nomes dos alunos) 

Construção de gráficos e tabelas com base em 

informações contidas em textos jornalísticos, 

científicos ou outros 

Leitura e escrita dos números naturais 
Criar e solucionar problemas relativos a operações 

de adição 

Marcação do tempo por meio de calendários 

Identificar e classificar as regras do sistema de 

numeração decimal, para leitura e escrita, 

comparação e ordenação de números naturais de 

qualquer ordem ou grandeza 

Organização da rotina diária e planejamentos 

(festas, projetos, estudos do meio, cronograma 

de aniversariantes) 

Construção de gráficos 

 

Organizar as informações em tabelas e gráficos 
Criar situações-problema com base na análise de 

informações apresentadas em textos e imagens 

Ler e escrever comparações numéricas 
Comentar informações de uma tabela ou de um 

gráfico 

Coletar e organizar informações 
Construir formas pessoais de registros para 

comunicar informações coletivas 

Construção de problemas Representar números de diferentes formas 

Representar legendas em mapas e gráficos 
Elaborar perguntas a partir de um texto para 

formar uma situação problema 

Coletar, organizar e analisar informações, 

construir e interpretar tabelas e gráficos 

Produzir textos escritos a partir da interpretação 

de gráficos e medidas estatísticas 

Escrita e leitura de numerais Desenvolver o cálculo mental e escrito 

Coleta de dados em tabelas 

Descrever, interpretar e representar a 

movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço 

e construir itinerários, representando os espaços 

por meio de desenhos, roteiros e maquetes 
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Escrever, comparar e ordenar números naturais 

de qualquer grandeza 
Coletar, organizar e descrever dados estatísticos 

Fazer leitura, escrita, comparação e ordenação 

de representações fracionárias de uso frequente 

Organização, leitura e interpretação de gráficos e 

tabelas 

Escrita de numerais de 0 a 99 

Organizar e registrar as informações por meio de 

desenhos, quadros, tabelas, esquemas, gráficos, 

textos e maquetes 

Produzir escrita numérica 

Formular situações-problema buscando soluções 

de acordo com a compreensão dos diferentes 

significados das operações envolvendo números 

naturais e racionais 

Leitura e escrita dos números 

Compreender e utilizar as regras do sistema de 

numeração para leitura, escrita, comparação e 

ordenação de números naturais de qualquer ordem 

de grandeza 

Escrita e leitura de numerais 
Escrever representações fracionárias de uso 

frequente 

Números até 999: contagem escrita e sequência Coletar dados em tabelas 

Escrever, comparar e ordenar números naturais 

de qualquer grandeza 

Fazer leitura, escrita, comparação e ordenação de 

representações fracionárias de uso frequente 

Argumentar seu ponto de vista  

 

Descrever, interpretar e representar a 

movimentação de uma pessoa ou objeto no espaço 

e construir itinerários, representando os espaços 

por meio de desenhos, roteiros e maquetes 

Coletar, organizar e descrever dados 

estatísticos 
Representação de objetos e formas geométricas 

Escrever números ordinais  
Ler e representar numérica e graficamente os 

números decimais  

Interpretar e produzir escrita numérica, 

levantando hipóteses sobre elas, com base na 

observação de regularidades, utilizando-se da 

linguagem oral, de registros informais e da 

linguagem matemática 

Utilização de sinais convencionais (+, -, x,:, =) na 

escrita das operações 

Desenvolver procedimentos de cálculo mental, 

escrito, exato, aproximado pela observação de 

regularidades e de propriedades das operações 

e pela antecipação e verificação de resultados.  

Interpretação e representação de posição e de 

movimentação no espaço a partir da análise de 

maquetes, esboços, croquis e itinerários 

Refletir sobre a grandeza numérica, utilizando 

a calculadora como instrumento para produzir 

e analisar escritas 

Descrição, interpretação e representação da 

posição de uma pessoa ou objeto no espaço, de 

diferentes pontos de vista 

Utilizar instrumentos de medida, usuais ou 

não, estimar resultados e expressá-los por meio 

de representações não necessariamente 

convencionais 

 

Construção de formas pessoais de registro das 

informações coletadas 

 

Identificar o uso de tabelas e gráficos para 

facilitar a leitura e interpretação de 

informações e construir formas pessoais de 

registros para comunicar informações 

coletadas 

Identificar unidades de tempo – dia, semana, mês, 

bimestre, semestre, ano e utilizar calendários 

 

Interpretar e produzir escritas numéricas, 

considerando as regras do sistema de 

numeração decimal e estendendo-as para a 

representação dos números racionais na forma 

Identificar os elementos necessários para 

comunicar o resultado de uma medição e produzir 

escritas que representem essa medição 
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decimal 

 

Coleta e organização de informações 

 

 

Criação de registros pessoais para comunicação 

das informações coletadas 

Estabelecer pontos de referência para 

interpretar e representar a localização e 

movimentação de pessoas ou objetos, 

utilizando terminologia adequada para 

descrever posições 

Elaboração de listas, tabelas simples, de dupla 

entrada, e gráfico de barras para comunicar a 

informação obtida 

Organização dos dados 
Produção de textos escritos a partir da 

interpretação de gráficos e tabelas 

Recolher dados e informações, elaborar formas 

para organizá-los e expressá-los, interpretar 

dados apresentados sob formas de tabelas e 

gráficos e valorizar essa linguagem como 

forma de comunicação 

Leitura e interpretação de dados apresentados de 

maneira organizada (por meio de listas, tabelas, 

diagramas e gráficos) e construção dessas 

representações 

 

Utilizar diferentes registros gráficos, desenhos, 

esquemas, escritas numéricas como recurso 

para expressar ideias, ajudar a descobrir 

formas de resolução e comunicar estratégias e 

resultados 

Produção de textos escritos, a partir da 

interpretação de gráficos e tabelas, construção de 

gráficos e tabelas com textos jornalísticos, 

científicos ou outros 

Expressar ideias, descobrir formas de 

resolução e comunicar estratégias e resultados 

Interessar-se por conhecer, interpretar e produzir 

imagens, que utilizam formas gráficas para 

apresentar informações 

Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números familiares ou frequentes 

Leitura, interpretação e produção de escritas 

numéricas 

Utilização de calculadora para produzir e 

comparar escritas numéricas 

Identificação de regularidades na série numérica 

para nomear, ler e escrever números menos 

frequentes 

Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

notações numéricas pela compreensão das 

características do sistema de numeração 

decimal (base, valor posicional) 

Compreensão e utilização das regras do sistema 

de numeração decimal, para leitura, escrita, 

comparação e ordenação de números naturais de 

qualquer ordem de grandeza 

Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

representações fracionárias de uso frequente. 
--- 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa. 

 

A partir do Quadro 33, vemos a amplitude de atividades relacionadas à produção 

textual a partir da área da Matemática. Diferentemente do que se pode pensar e/ou afirmar, 

com este componente curricular, é possível realizar atividades que, interdisciplinarmente, 

utilizem-se textos.  

É importante ressaltar que algumas orientações não foram descritas especificando se 

são ou não são relacionadas à produção textual como, por exemplo: “Argumentar seu ponto 

de vista” e “Comentar informações de uma tabela ou de um gráfico”. No entanto, 

consideramos estas expressões como uma possibilidade de realização de uma atividade que 

envolva tal produção. 
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Ao realizar a leitura destas informações, é possível observar que grande parte das 

proposições é direcionada ao registro de numerais e construção de tabelas e gráficos (gêneros 

discursivos). A partir disto, percebe-se a necessidade de diversificar o uso da escrita nas aulas 

de matemática, sem restringi-la ao que comumente é realizado. Desta forma, as “produções de 

escritas numéricas”, “ordenação de números”, “leitura e escrita de numerais” são exemplos de 

parâmetros que não contribuem de forma eficiente com a utilização social da escrita. Ou seja, 

não trazem a reflexão sobre a prática vivencial da escrita na sociedade. 

Por outro lado, foram elencadas proposições que podem, sim, contribuir com a 

produção textual, utilizando eficazmente a escrita para a comunicação. Sendo assim, podemos 

citar a construção de situações-problema, escrita de comentários a partir da leitura de gráficos 

e tabelas, a produção de textos argumentativos a partir da observação de um problema 

matemático, a coleta e organização das informações em tabelas e gráficos, construção de 

rotinas (agenda), calendários, dentre outros.    

Observamos a predominância de alguns gêneros discursivos, tais como gráficos, 

tabelas e esquemas, porém há também a abertura ao uso do texto de registro e o texto 

argumentativo que apresentam, assim, a ampliação das práticas de ensino em sala de aula ao 

que não é tão comum na metodologia de ensino da Matemática.  

Assim sendo, apresentamos abaixo, as orientações que se utilizam da escrita para a 

aprendizagem da matemática, porém os seus objetivos são limitados, se pensarmos na 

perspectiva da formação do aluno como produtor de texto e o texto enquanto elemento 

essencial do processo comunicativo social. 

 

Quadro 34 – Orientações para a produção textual em Matemática 

Orientações para a produção textual – Matemática 

Escrita de numerais Planta baixa e mapa  

Escrita de números naturais Listas 

Registro Identificar o uso de tabelas e gráficos 

Rotina 

Ler, escrever, comparar e ordenar números até 

1000, associando o registro e algarismos ao 

registro em língua materna 

Gráficos Cronograma 

Atividades com calendários Tabelas 

Escrever diferentes sentenças de adição e 

subtração de dois números naturais 
Leitura e escrita dos números naturais 

Identificar e classificar as regras do sistema de 

numeração decimal, para leitura e escrita, 

comparação e ordenação de números naturais de 

Ler e escrever comparações numéricas 
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qualquer ordem ou grandeza 

Desenvolver o cálculo mental e escrito Escrita de numerais de 0 a 99 

Escrever, comparar e ordenar números naturais 

de qualquer grandeza 
Produzir escrita numérica 

Fazer leitura, escrita, comparação e ordenação 

de representações fracionárias de uso frequente 

Fazer leitura, escrita, comparação e ordenação 

de representações fracionárias de uso frequente 

Leitura e escrita dos números 
Utilização de sinais convencionais (+, -, x,:, =) 

na escrita das operações 

Escrita e leitura de numerais 

Desenvolver procedimentos de cálculo mental, 

escrito, exato, aproximado pela observação de 

regularidades e de propriedades das operações e 

pela antecipação e verificação de resultados 

Números até 999: contagem, escrita e sequência 

Refletir sobre a grandeza numérica, utilizando a 

calculadora como instrumento para produzir e 

analisar escritas 

Compreender e utilizar as regras do sistema de 

numeração para leitura, escrita, comparação e 

ordenação de números naturais de qualquer 

ordem de grandeza 

Interpretar e produzir escritas numéricas, 

considerando as regras do sistema de numeração 

decimal e estendendo-as para a representação 

dos números racionais na forma decimal 

Escrever representações fracionárias de uso 

frequente 
Ler, interpretar e produzir escritas numéricas 

Escrever números ordinais 
Ler e representar numérica e graficamente os 

números decimais 

Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números familiares ou frequentes 

Apreciação da organização na elaboração e 

apresentação dos trabalhos 

Utilização de calculadora para produzir e 

comparar escritas numéricas 

Identificação de regularidades na série numérica 

para nomear, ler e escrever números menos 

frequentes 

Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

notações numéricas pela compreensão das 

características do sistema de numeração decimal 

(base, valor posicional) 

Compreensão e utilização das regras do sistema 

de numeração decimal, para leitura, escrita, 

comparação e ordenação de números naturais de 

qualquer ordem de grandeza 

Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

representações fracionárias de uso frequente 

Realização de leitura e escrita de números 

naturais 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

  

 Como é possível observar, do Quadro 33, destacamos as atividades que dão menor 

contribuição para a formação do aluno enquanto eficaz produtor de textos. As atividades 

apresentadas no Quadro 34 limitam-se à escrita meramente informativa de expressões 

fracionárias, numerais, comparações numéricas, sinais convencionais, bem como, alguns PPP 

apresentam conteúdos conceituais sem explicar como serão trabalhados como, por exemplo, a 

citação de listas, gráficos, rotina, planta baixa, tabela e cronograma. 

 Entretanto, mesmo diante destas dificuldades, é válido dizer que a maioria das 

atividades e habilidades citadas são direcionadas à utilização de gêneros discursivos para a 

aprendizagem matemática, por meio da utilização de textos do cotidiano ou mesmo textos não 
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conhecidos pelos discentes, mas que serão por eles utilizados a partir da orientação docente. 

Como exemplo, trazemos uma amostra destas atividades. 

 

Quadro 35 – Amostra de orientações relevantes para a produção de texto articulada à Matemática 

Amostra de orientações relevantes para a produção de texto articulada à Matemática 

Criar situações-problema com base na análise de 

informações apresentadas em textos e imagens 

Produção de textos escritos, a partir da 

interpretação de gráficos e tabelas, construção de 

gráficos e tabelas com textos jornalísticos, 

científicos ou outros 

Coletar dados de duas variáveis, organizando-os 

em categorias, e selecionar meios para 

comunicar os resultados como listas, tabelas, 

gráfico de coluna simples, com ou sem uso das 

tecnologias digitais 

Organizar e registrar as informações por meio de 

desenhos, quadros, tabelas, esquemas, gráficos, 

textos e maquetes 

Utilizar diferentes registros gráficos, desenhos, 

esquemas, escritas numéricas como recurso para 

expressar ideias, ajudar a descobrir formas de 

resolução e comunicar estratégias e resultados 

Formular situações-problema buscando soluções 

de acordo com a compreensão dos diferentes 

significados das operações envolvendo números 

naturais e racionais 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 A partir do Quadro acima, vê-se que as orientações norteiam um trabalho de 

produção textual pautado na elaboração de gêneros discursivos que contribuam para o 

aprendizado dos conteúdos matemáticos. Sendo assim, os PPP, de forma geral, apresentam 

uma metodologia de trabalho que articula à área da Matemática à produção de textos, 

demonstrando que esta ação não é, e não deve ser, específica da área de Língua Portuguesa. 

 Nesse sentido, temos também a Proposta Curricular de Parnamirim/RN (2008) que, 

com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), lista conteúdos e atividades a serem 

realizadas no componente curricular de Matemática. Assim como os Projetos, a Proposta 

Curricular (2008) traz atividades restritas à escrita de numerais (Quadro 36) e outras que 

abrangem a produção de textos como forma de atuação social, reflexão e interpretação da 

realidade vivida (Quadro 37), como vemos, a seguir: 

 

Quadro 36 – Amostra de orientações para a escrita de numerais – Proposta Curricular de 

Parnamirim/RN (2008) 

Orientações para escrita de numerais 

Reconhecimento, traçado e escrita de números 

Escrita de numerais 

Realização da leitura e escrita dos números naturais 

Ordenação de números frequentes 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 
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Quadro 37– Amostra de orientações para a produção textual como atuação social – 

Proposta Curricular de Parnamirim/RN (2008) 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 Sobre isto, em pesquisa sobre a leitura e a escrita na Matemática, Lima e Noronha 

(2014, p. 39) preconizam que  

 

Um dos recursos básicos que a linguagem matemática dispõe é a própria 

escrita. Essa “ferramenta” possibilita representarmos os símbolos 

matemáticos em forma de textos que, de acordo com tudo que descrevemos 

até agora, são constituídos por letras e outros caracteres, sendo alguns 

emprestados de outras áreas e outros oriundos da própria matemática. Tal 

linguagem foi pensada no intuito de eliminar as ambiguidades ou as 

dubiedades das interpretações provenientes dos estudos e das atividades 

dessa disciplina, o que de fato ocorre com a linguagem usual.  

Na matemática, a escrita tem como uma de suas finalidades possibilitar a 

elaboração de conceitos [...]  

 

 A matemática deve estar permeada pela escrita, não a escrita mecânica ou a cópia per 

si, mas a escrita organizada a partir da produção de textos que busque a progressão da 

compreensão sobre os temas ensinados, considerando-se o assunto, a situação comunicativa e 

a estrutura do gênero discursivo.  

As atividades para registro dos números naturais, elencadas no quadro anterior são 

um exemplo de propostas que não possuem relevância para o trabalho com a produção de 

textos, embora possam ser pertinentes para a aprendizagem dos conteúdos específicos da 

matemática. É importante ressaltar aqui que a escrita sobre a qual falamos é aquela que serve 

à comunicação, na perspectiva da produção textual a partir dos gêneros do discurso.  

Os dados apresentados trazem informações que contribuem para pensar a produção 

de textos, pois demonstram que apesar de ainda serem citadas propostas voltadas ao registro 

pelo registro ou à cópia, também há aquelas que se voltam para a busca por um aprendizado 

que contribua para a efetivação da aprendizagem dos conceitos e das ideias matemáticas 

aliadas à produção textual, que, é necessário ressaltar, proporciona um avanço mais 

significativo à elaboração do pensamento nesta área de ensino. 

Orientações para a produção textual como atuação social 

Organização de dados 

Construção de gráficos 

Organizar as informações em tabelas e gráficos 

Coletar e organizar informações 
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Tratando-se das orientações para a produção de textos no processo de ensino, 

destacamos as que foram elencadas no quadro mais adiante, salientando que foram sugeridas 

para o trabalho realizado na área de Língua Portuguesa. Os PPP e os respectivos currículos, 

em sua maioria, apesar da inserção de atividades com os gêneros discursivos e com a escrita 

como instrumento de comunicação, ainda possuem uma carga elevada de conteúdos e 

atividades relacionadas à aprendizagem das regras gramaticais. 

 É preciso ressaltar que a gramática deve estar à serviço da atividade com produção 

de textos,  pois de acordo com Bakhtin (1998), os elementos da língua (léxico-lógicos, 

semânticos, sintáticos, dentre outros.) estão estreitamente ligados à orientação intencional e 

com o sistema de acentuação dos gêneros: oratórios, publicitários, gêneros de imprensa, 

gêneros jornalísticos, gêneros de literatura inferior e, por fim, os diversos gêneros da grande 

literatura. Estes ou outros elementos da língua adquirem as características específicas dos 

gêneros dados: eles se ajustam aos pontos de vista específicos, às formas de pensamento, às 

atitudes e às entonações desses gêneros.  

 Desta forma, a seguir, encontram-se as orientações para a produção de textos no 

processo de ensino.  

 

Quadro 38 – Orientações para a produção textual no processo de ensino 

Orientações para a produção textual no processo de ensino 

Produção de texto Registro de cantiga de roda 

Redigir um bilhete Produção de embalagem 

Redigir uma poesia Produção de texto instrucional 

Criar propaganda ou anúncio publicitário 
Produção de frases e pequenos textos 

 

Tomar nota partir da exposição oral Redigir bilhetes e cartas 

Produzir individual e coletivamente, receitas e 

instruções diversas (montagem de objetos, 

brincadeiras e jogos, etc. 

Utilizar a escrita para fazer registros pessoais 

Escrever textos seguindo a solicitação do 

professor e conforme o tema e a situação de uso 

(recados, bilhetes, listas, receitas e regras de 

jogos.) 

Registrar resultados de estudo/pesquisa, por 

meio de diários de campo, relatos, fichas 

informativas, tabelas, quadros, gráficos, mapas, 

relatórios de experiência 

Registrar, por meio de cartazes e fichas 

informativas que conjuguem texto escrito e 

imagem, os resultados de trabalhos realizados 

Produzir coletivamente, sob orientação do 

professor/a, cartas abertas, usando recursos 

argumentativos, justificando a importância do 

tema tratado nas cartas 

Produzir textos multimodais – perfis, linhas de 

tempo, portfólios – utilizando as ferramentas das 

mídias digitais que proporcionam o registro, o 

apagamento, o armazenamento e o arquivamento 

de informações 

Escrever bilhetes e receitas, ainda que de forma 

não convencional, considerando a situação de 

interação 
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Produzir poemas, parafraseando os poemas 

conhecidos 

Produzir poemas, utilizando-se de rimas e 

recursos de sonoridade; 

Produzir textos voltados á organização da vida 

escolar, como campanha educativa, em forma de 

folhetos instrucionais 

Produzir e-mails, mensagens, registros 

fotográficos e audiovisuais para postagem em 

espaços como chats, twitter, blogs, utilizados 

para atividades escolares 

Produzir antologias, varais e murais, por meio 

do registro de quadrinhas, parlendas, poemas 

Produzir narrativa literária, usando 

adequadamente as marcas de discurso direto nas 

falas de personagens 

Produzir, individual ou coletivamente, instruções 

para regras de jogos 
Produção de entrevista 

Confecção de livros com temas variados Registrar e comunicar ideias 

Produção de ditado de palavras Elaborar roteiros 

Produção de frases Fazer resumos, índices, esquemas, etc. 

Produção de pequenos textos Elaborar roteiros 

Compor textos coerentes, a partir de trechos 

oriundos de diferentes fontes 
Fazer resumos 

Produzir textos coerentes, coesos, adequados a 

seus destinatários, aos objetivos a que se 

propõem e aos assuntos tratados 

Produção de textos de diversos gêneros 

Utilizar registros Elaboração do jornal escolar 

Organizar notas Confecção de murais, cartazes e álbuns seriados 

Produzir textos coesos e coerentes Texto escrito livremente 

Elaboração de registros 
Produção de textos individuais e/ou coletivos, 

ditados oralmente ao professor para diversos fins 

Produção de texto: carta, reprodução de fábula e 

texto instrucional 

Simular programas de telejornalismo com 

temáticas que interessam às crianças, utilizando 

pautas e modos de registros e organização da 

informação 

Realizar buscar, a partir do uso de palavras-

chave em sites infantis da Web 
Realização de relatório 

Realizar correspondência interescolar 
Participar em situações cotidianas nas quais se 

faz necessário o uso da leitura e da escrita 

Produção de textos considerando o destinatário, 

a sua finalidade e as características do gênero 

Escrever ou ditar slogans e/ou regras de 

convivência escolar 

Registro de cantiga de roda 
Formular perguntas para conhecer fenômenos 

naturais e sociais que cercam o cotidiano 

Formular perguntas pertinentes ao conteúdo de 

um tema estudado 

Registrar sob a forma de pequenas anotações 

escritas, resultados de atividades de pesquisas 

Produzir criações musicais 
 

Produção individual e coletiva de textos 

Utilização da linguagem oral e escrita 
Produção de texto introduzindo 

progressivamente os aspectos notacionais 

Produção de frases e pequenos textos 

Produção de textos variados: dos meios de 

comunicação, a partir de textos memorizados, 

dos gêneros literários do repertório infantil, 

gêneros literários do repertório infanto-juvenil, 

textos expositivos, sobre temas de outras áreas 

Construir textos poéticos e descritivos com 

coerência 

Compor textos coerentes a partir de trechos de 

diferentes fontes 



134 

 

Produzir antologias de poemas infantis por meio 

de registro do texto selecionado ou de recriação 

Utilização da escrita como recurso de estudo: 

tomar notas a partir da exposição oral 

 

 

Escrever cartazes e faixas educativas, usando 

recursos argumentativos adequados à situação 

comunicativa 

Compor textos coerentes a partir de trechos de 

diferentes fontes 

Pesquisa e registro do significado do nome Criação de propagando ou anúncio publicitário 

Tomar notas a partir da exposição oral Escrita de diferentes gêneros textuais 

Redigir um bilhete Cartas para ditado 

Descrever pessoas, animais, objetos, cenas e 

eventos 
Escrever roteiro de uma peça teatral 

Produção de portfólo Confecção de cartazes 

Produção de livro com textos de diferentes 

gêneros produzidos pelos alunos 
Escrever suas impressões 

Fazer, oralmente ou por escrito, o resumo de 

textos preservando suas ideias centrais 
Textos escritos de diversos gêneros 

Recepção e produção de textos 
Produção individual e coletiva de textos 

 

Resumir ideias centrais de um texto que foi lido, 

ou dito, em voz alta 

Redigir frases, bilhetes, convite, poemas, 

histórias inventadas pelos alunos, relatos 

individuais e coletivos, observando organização, 

ortografia 

Escrever textos auto-explicativos, coerentes, que 

serão lidos por quem não conhece o tema 
Fazer resumos 

Produzir e interpretar vários tipos de textos 

 
Ditado de objetos 

Produção de textos escritos, considerando-se as 

características do gênero 

 

Montar gráficos 

Construir cartazes 
Produção, leitura. interpretação e escrita de 

diferentes tipos de textos 

Construção de jornal  

Apresentar interesse na elaboração de textos 

 

Resumir ideias centrais de um texto que foi lido, 

ou dito, em voz alta 

Produção de redação 
Fazer, oralmente, ou por escrito, o resumo de 

textos preservando suas ideias centrais 

Expressar-se usando a escrita 

Fábulas; Livros de literatura infantil; Pesquisa 

literária [...]; Contos; Crônicas; Poemas; Rimas e 

poesias; Mensagens e cartões; Acrósticos; 

Bilhetes; Relatórios; Anúncios; Textos 

produzidos pelos alunos; Bulas de remédios; 

Receitas culinárias; Rótulos de embalagens; 

Propagandas; Regras de jogos; História em 

quadrinhos; Jornal (trabalhos diversos 

Produzir textos coletivos onde a escrita 

convencional seja a forma de registro das ideias, 

com a orientação do professor 

Pesquisas 

Produção textual: poema, cartaz, livro Conhecer as características das cartas 

Elaboração de um livro de histórias da turma 
Criação dos diálogos para histórias em 

quadrinhos 
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Produção de texto: poema, texto informativo e 

relato pessoal 
Produzir a caixa dos poemas 

Produção de texto: poema, lengalenga e história 

em quadrinhos 

Organizar notas, elaborar roteiros, compor textos 

coerentes a partir de textos oriundos de 

diferentes fontes, fazer resumos, índices, 

esquemas, etc. 

Produção de texto: poema, conto e letra de 

música 

Reconhecer e utilizar a escrita como expressão 

de significado 

Produções textuais Confecção de livros 

Listagens Pesquisas 

Transação em forma de tópicos, de uma lista de 

regras que favoreçam o bom relacionamento 

entre professor e aluno 

Produção de relatórios 

Registro de adivinhas 
Construir textos poéticos e descritivos com 

coerência 

Escrita de bilhetes, produção de textos orais, 

individuais, coletivos, ditados, etc. 
Confecção de Painéis 

Escrever textos dos gêneros previstos para a 

série, utilizando a escrita alfabética e 

preocupando-se com a forma ortográfica 

Leitura e produção de diferentes tipos de textos 

Produzir coletivamente, a partir de modelos, 

regras de jogos e brincadeiras 

 

Produzir textos de diferentes gêneros discursivos 

Recontar a história em quadrinho por escrito Reescrita de parlenda e poema 

Recontar conto e fábula 
Recontar histórias cumulativas, apropriando-se 

das características do texto fonte 

Recontar histórias lidas/contadas por outros, 

com apoio em livros, revistas e outros suportes 

Recontar fábulas, apropriando-se das 

características do texto fonte 

Reescrever histórias 

Recontar o enredo de um filme ou de um 

desenho que viu, com base na memorização de 

cenas 

 

Reescrita da parlenda e do poema 

Reescrever histórias conhecidas, recuperando os 

diferentes personagens e as ações que se 

desenvolvem no tempo 

 

Recontar o conto e a fábula 
Recontar a história em quadrinho por escrito 

Escrita e reescrita de textos Reescrever histórias contadas por outros 

Recontar lendas e mitos, apropriando-se das 

características do texto fonte 
--- 

Ordenar partes de receita culinária Descrição de gravuras 

Escrever palavras irregulares que aparecem com 

muita frequência nos textos lidos e na sala de 

aula 

Atividades no caderno, livro didático ou em 

folhas xerografadas 

Formar e escrever palavras e frases livremente 

Leitura e interpretação de texto: Ler, 

compreender e interpretar por escrito, os 

diferentes tipos de textos 

Escrever com segurança as palavras do 

autoditado (escrita do nome das gravuras) 

 

Escrita de desenhos, rabiscos, letras e números 

Atividades escritas (livro/caderno) Escrita de palavras variadas 
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Escrita de palavras estabelecendo 

correspondência entre o som e a representação 

gráfica 

Ordem alfabética de diversos nomes 

Escrita correta do próprio nome e de outras 

palavras 
Escrita do nome 

Palavras em ordem alfabética 

Escrever textos com pontuação e ortografia 

convencional, atentando para as regularidades 

ortográficas e para o sistema de pontuação 

(segmentação de frases, diálogo, etc.), utilizando 

o dicionário e outras fontes impressas para 

resolver dúvidas relacionadas às irregularidades. 

Palavras em ordem alfabética (Observar 1ª, 2ª e 

3ª letras) 
Ordenação de frases 

Formação de palavras e frases 
Fazer o movimento correto das letras na escrita 

das palavras 

Autoditado 

Dominar leitura e escrita das palavras com as 

famílias trabalhadas 

 

Ordenação de texto 

Ser capaz de formar palavras, construir 

pequenos textos com lógica e identificar sua 

capacidade na leitura e na escrita 

Escrever textos (mesmo com algumas falhas) 

com pontuação ou ortografia convencional, 

utilizando os recursos do sistema de pontuação 

Construir palavras a partir de sílabas conhecidas 

Utilizar e aplicar a leitura e escrita para o seu 

desenvolvimento cognitivo 

Utilizar a escrita em diversas situações, ainda 

que não de forma convencional 

Escrever palavras com correspondência 

regulares  diretas entre letras e fonemas 

Prática de escrita de próprio punho, utilizando o 

conhecimento de que dispõe, no momento, sobre 

o sistema de escrita em língua materna 

Aplicação de novos vocábulos nas composições 

escritas, concordando nomes e ações 

Escrever palavras e textos, segundo sua 

compreensão do sistema alfabético, ainda que 

não convencionalmente 

 

Escrita do próprio nome 

Dominar correspondências entre letras ou grupos 

de letras e o seu valor sonoro, construindo a 

correspondência fonema/grafema – 

grafema/fonema de modo a ler e escrever 

palavras e textos 

Escrever e ler palavras cujas sílabas variam 

quanto à sua combinação entre consoantes e 

vogais 

Ditar e/ou registrar, ainda que de forma não 

convencional, textos narrativos 

Escrever o próprio nome e utilizá-lo como 

referência para escrever e ler outras palavras, 

construindo a correspondência fonema/grafema 

Registrar e ler adequadamente palavras com 

marcas de nasalidade 

Utilizar a linguagem escrita em diversas 

situações, ainda que não de forma convencional 

 

Fazer correspondência dos segmentos falados 

com os segmentos escritos da Língua Portuguesa 

Escrever palavras com estruturas silábicas 

diversas, observando regras contextuais que 

explicam o valor sonoro de grafema; 

Escrever um texto separando as palavras 

 

Dividir os textos escritos em frases --- 

Identificar diferentes aspectos relacionados à 

escrita 

Domínio maior do uso do narrador para indicar 

o tom dos diálogos e da movimentação em cena 

Produzir textos coerentes e coesos atendendo às Reconhecimento da forma e diferenças entre 
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características do gênero de acordo com a 

proposta de produção 

poema, parlenda, fábula, bilhete e cantiga de 

roda, receita culinária, anúncio publicitário, 

artigo de revista, embalagem, texto instrucional, 

texto informativo, revista 

Identificar o uso da linguagem escrita em 

diferentes situações 

Identificar a finalidade de cada gênero textual 

trabalhado 

Identificar a diversidade de registros 

 

Empregar as informações adequadas na 

produção de um texto instrucional 

Identificar diferentes tipos de texto, 

diferenciando uma linguagem poética de outras 

linguagens 

Produção de textos considerando o destinatário, 

sua finalidade 

Identificar diferenças entre gêneros textuais 

Organização das ideias de acordo com as 

características textuais de cada gênero 

 

Compor textos coerentes Desenvolver estratégias de escrita 

Escrever apresentando algumas diferenças de 

estilo de acordo com o tipo de texto 

Produzir narrativa literária, usando 

adequadamente diferentes modos de introduzir a 

fala de personagens, em função do efeito 

pretendido 

Compreender e utilizar convenções ortográficas 

relativas às regularidades contextuais 

Utilizar estratégias de construção de 

musicalidade, de cadeia sonora, de imagens, de 

jogos de palavra, na experimentação da escrita 

de poemas 

Produção de textos utilizando estratégias de 

escrita: planejar o texto, redigir rascunhos e 

cuidar da apresentação 

Compreender as características discursivas e 

composicionais de textos como as normas de 

sociabilidade produzidas na escola, para 

regulação da vida cidadã 

Revisão do próprio texto, durante o processo de 

redação, retendo cada parte escrita, verificando a 

articulação com o já escrito e planejando o que 

falta escrever 

Produzir início e desfecho para narrativas 

literárias, utilizando recursos linguísticos 

apreendidos em histórias lidas e contadas 

Depois de produzida uma primeira versão, 

trabalhar sobre o rascunho para aprimorá-lo, 

considerando as seguintes questões: adequação 

ao gênero, coerência e coesão textual, 

pontuação, paginação e ortografia 

Escolher recursos adequados para informar, 

anunciar, expor conteúdos na produção de 

simulações de programas de telejornalismo 

Empregar as informações adequadas na 

produção de um texto instrucional 

Seleção do vocabulário pertinente à coerência de 

cada tipo de produção escrita 

Exercitar a escrita em editores de textos e outros 

programas oferecidos nas mídias digitais, 

fazendo o uso de diferentes linguagens 

Exploração das possibilidades e recursos da 

linguagem que se usa para escrever a partir da 

observação da análise de textos impressos 

utilizados como referência ou modelo 

Reconhecer e utilizar diferentes tipos de letras 

em diferentes contextos/suportes e gêneros 

textuais 

Produção textual/de texto com coerência e 

coesão 

Recontar contos tradicionais, respeitando a 

descrição do cenário, dos personagens, o 

conflito e o desfecho, usando de modo coerente 

a sequência temporal. 

Classificar e escrever palavras analisando o seu 

contexto e os efeitos provocados pelo emprego 

de diferentes sinais de pontuação 

Conscientizar-se sobre pontuação, adjetivação e 

utilização de interjeições como elementos 

organizadores e responsáveis pala transmissão 

de emoções em um texto. 

Produção de textos considerando o destinatário e 

sua finalidade 
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Ordenar partes de receitas culinárias 

Produzir textos coerentes e coesos atendendo às 

características do gênero de acordo com a 

proposta de produção 

Identificar diferentes aspectos relacionados à 

escrita 

 

Utilizar seus conhecimentos gramaticais para 

melhor compreender e organizar as ideias de um 

texto 

Reescrever seus próprios textos, aprimorando-os 

Confrontar palavras ou expressões que causam 

problemas a quem pretende falar ou redigir 

corretamente em português 

 

Produzir textos respeitando as características 

próprias de cada gênero e as características 

gráfico-espaciais ( o mesmo que paginação), 

usando a pontuação e palavras de ligação para a 

coesão do texto 

Apresentar autonomia crescente nas produções 

escritas 

Perceber a função social da escrita 

 

 

Apresentar criticidade quanto às suas produções 

escritas 

Observar as diferenças existentes entre os 

padrões da linguagem oral e escrita 

 

Seleção do vocabulário pertinente à coerência de 

cada tipo de reprodução escrita 

 

Ler textos diversificados, percebendo a 

funcionalidade e característica de cada um 

(poesia, narrações, descrições, textos 

jornalísticos, receitas, bulas, regras de jogo...) 

Escrever textos com pontuação ou ortografia 

convencional, utilizando os recursos do sistema 

de pontuação 

Redigir frases, bilhetes, convite, poemas, 

histórias inventadas pelos alunos, relatos 

individuais e coletivos, observando organização, 

ortografia 

Produzir textos respeitando as características 

próprias de cada gênero e as características 

gráfico-espaciais (o mesmo que paginação), 

usando a pontuação e palavras de ligação para a 

coesão do texto 

Reconhecer as diferenças entre a linguagem oral 

e escrita (narração, diálogo, reconto, rimas, 

poesias, relatórios, bilhetes, cartas e cartão. 

Produção textual explorando os textos em estudo 

Expressar-se de maneira adequada, com 

coerência e controle crescente das informações 

relevantes para o interlocutor 

Escrever textos, auto-explicativos, coerentes, 

que serão lidos por quem não conhece o tema 

Produzir textos escritos coesos e coerentes, 

considerando o leitor e o objeto da mensagem 

Produção textual – diferentes tipos de textos 

(crônica narrativa – informativos e contos): 

identificar os diferentes tipos de textos. 

Produzir textos escritos coesos e coerentes, 

considerando o leitor e o objeto da linguagem, 

começando a identificar o gênero e o suporte 

que melhor atendem a intenção comunicativa 

Produzir textos escritos coerentes, considerando 

as características próprias de cada gênero, 

utilizando recursos coesivos básicos (nexos e 

pontuação) e ajustando-os a objetivos e leitores 

determinados 

Considerar a necessidade das várias versões que 

a produção do texto escrito requer, empenhando-

se em produzi-las com a ajuda do professor 

Revisar os próprios textos com o objetivo de 

aprimorá-los, redigindo tantas versões quanto 

forem necessárias 

Utilizar a linguagem oral com eficácia, 

começando a adequá-la a intenções e situações 

comunicativas que requeiram o domínio  de 

registros formais e o planejamento prévio do 

discurso 

Texto com sequência lógica respeitada, sem 

omissão de partes relevantes do enredo, mesmo 

que o leitor precise completar cognitivamente 

várias informações 
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Produzir textos escritos, coesos e coerentes, 

dentro dos gêneros previstos para a série, 

ajustados a objetivos e leitores determinados 

Considerar as informações relevantes do ponto 

de vista do leitor (nas produções livres ou com 

propostas feitas pelo professor). 

Escrever textos com domínio da separação em 

palavras, estabilidade de palavras de ortografia 

regular e de irregulares mais frequentes na 

escrita e utilização de recursos do sistema de 

pontuação para dividir o texto em frases 

Produzir texto com controle das informações 

relevantes ao leitor em produções livres ou com 

regras. Uso estilístico do detalhamento ou do 

enxugamento da narrativa, sem prejuízo das 

informações relevantes ao leitor 

Revisar seus próprios textos a partir de uma 

primeira versão e, com ajuda do professor, 

redigir as versões necessárias até considerá-lo 

suficientemente bem escrito para o momento 

Produzir texto com sequência lógica, sem 

omissão de partes relevantes do enredo 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 De forma geral, as atividades sugeridas para a produção de texto no processo de 

ensino do conjunto de orientações apresentadas no Quadro acima, sugerem a recontação; a 

produção de gêneros diversos; a observação dos elementos mais estritos de ordem linguístico-

textual como, por exemplo, a coesão, a coerência e o desenvolvimento das estratégias de 

escrita; a escrita como cópia ou registro e a escrita para a aquisição das normas ortográficas 

da Língua Portuguesa ou para a aquisição da escrita convencional alfabética que, de certa 

forma, também são de ordem linguístico-textual. Sendo assim, são apresentadas cinco 

orientações que dão conta, em sua maioria, da produção textual a partir dos gêneros do 

discurso, no entanto, também trazem indícios de uma escrita voltada à cópia e ao enfoque nas 

regras gramaticais.  

 Portanto, ressaltamos que a maior parte das atividades sugeridas apresenta a inserção 

de algum gênero discursivo e a partir dele é realizada a construção de uma possível atividade 

a ser aplicada em sala de aula, por meio da produção textual e as etapas de construção do 

gênero, desde a leitura de textos já existentes até a revisão e a reescrita do que foi produzido.  

Há, então, algumas sugestões de trabalho que, apesar de não explicitarem qual gênero do 

discurso será produzido, indicam passos que são parte das etapas de conhecimento sobre tais 

gêneros, tendo em vista que, para produzir um bom texto, é importante ter exemplos.  

 Sobre isto, relatando um dos passos para a construção de uma sequência didática 

para a aprendizagem de um gênero do discurso, Schneuwly e Dolz (2004, p. 99), dizem que: 

 

Qual o gênero abordado? Trata-se, por exemplo, da apresentação de uma 

receita de cozinha a ser realizada para a rádio escolar, de uma coletânea de 

contos a redigir, de uma exposição a ser proposta para a turma, da 

elaboração de instrução de montagem etc. Para esclarecer as representações 

dos alunos, podemos, inicialmente, pedir-lhes que leiam ou escutem um 

exemplo do gênero visado. 
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 Desta forma, são apresentadas abaixo, uma amostra destas atividades que estimulam 

o conhecimento ou identificação de um gênero discursivo. Vale ressaltar que, para que o 

aluno seja capaz de identificar a estrutura e a funcionalidade do gênero, há, no mínimo, o 

reconhecimento de qual é o texto. 

 

Quadro 39 – Orientações citadas como parte do processo de elaboração dos gêneros do discurso 

Orientações para a elaboração dos gêneros discursivos 

Reconhecimento da forma e diferenças entre 

poema, parlenda, fábula, bilhete e cantiga de 

roda, receita culinária, anúncio publicitário, 

artigo de revista, embalagem, texto instrucional, 

texto informativo, revista 

Identificar a finalidade de cada gênero textual 

trabalhado 

Identificar diferentes aspectos relacionados à 

escrita 
Identificar diferenças entre gêneros textuais 

Compreender as características discursivas e 

composicionais de textos como as normas de 

sociabilidade produzidas na escola, para 

regulação da vida cidadã 

Produção de textos utilizando estratégias de 

escrita: planejar o texto, redigir rascunhos e 

cuidar da apresentação 

Reconhecer e utilizar diferentes tipos de letras 

em diferentes contextos-suportes e gêneros 

textuais 

Produzir coletivamente, a partir de modelos, 

regras de jogos e brincadeiras 

 

Perceber a função social da escrita 

 

Ler textos diversificados, percebendo a 

funcionalidade e característica de cada um 

(poesia, narrações, descrições, textos 

jornalísticos, receitas, bulas, regras de jogo...) 

Reconhecer as diferenças entre a linguagem oral 

e escrita (narração, diálogo, reconto, rimas, 

poesias, relatórios, bilhetes, cartas e cartão.)  

Produção textual – diferentes tipos de textos 

(crônica narrativa – informativos e contos): 

identificar os diferentes tipos de textos 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 As demais orientações aparecem relacionadas aos usos das regras gramaticais e à 

leitura, porém em sua maioria, são atividades, objetivos, habilidades direcionadas à produção 

de texto na perspectiva sociointeracionista, apresentando os gêneros discursivos como um 

texto inserido em uma situação comunicativa real. 

 Nota-se, também, que algumas propostas não explicitam com maiores detalhes sobre 

como serão realizadas ou apenas citam os gêneros sem apresentar o que deve ser feito com os 

referidos textos. Tal situação, pouco deixa transparecer se, de fato, estas atividades são 

realizadas de forma contextualizada. 

Alguns PPP, como o de número 20 (2016), expõem os seguintes procedimentos 

metodológicos, não explicitando, no entanto, qual o componente curricular a que se destina: 

 

 Realização de entrevistas; 
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 Construção de listas, gráficos e teias semânticas; 

 Realização de ditados e escritas espontâneas; 

 

 Este mesmo Projeto Político-Pedagógico (PPP 20, 2016) também traz a seguinte 

afirmação como orientação: ler, interpretar e utilizar a linguagem oral e escrita para expressar 

sentimentos, experiências, relatos e registros sempre que necessário nas diversas áreas do 

conhecimento. Expõe que se deve buscar a capacidade de empregar adequadamente os 

recursos linguísticos para desenvolver a linguagem verbal e não-verbal contidas nas diversas 

áreas do conhecimento. Entende-se, a partir desta constatação, que as atividades poderão ser 

realizadas de forma interdisciplinar, mesmo reconhecendo que alguns gêneros são mais 

específicos de uma área do que de outra.   

 Sendo assim, a produção textual não é, ou não deveria ser, responsabilidade apenas 

da área de Língua Portuguesa, tendo em vista que, nas situações vivenciadas no cotidiano, 

utilizamos textos de diversas formas. Para a aprendizagem das várias áreas do currículo 

escolar oficial, não é diferente. Com a meta de aprender matemática, história, geografia, 

ciências, arte, ensino religioso, educação física, utiliza-se, em algum momento, os gêneros do 

discurso, seja para fins didáticos, na sala de aula, seja para o melhor entendimento de um 

conteúdo ou para, através das temáticas de cada componente curricular, poder aprender a 

elaborar um gênero discursivo. 

 Nos PPP, foram identificados muitos procedimentos metodológicos, objetivos e 

habilidades voltadas à produção textual. Em alguns momentos, há a explicitação de qual 

gênero discursivo será utilizado, e em outros momentos, isto não fica claro. No entanto, há 

sim, mesmo que tímida, uma preocupação em utilizar a produção de textos nas diversas áreas 

do conhecimento. É importante ressaltar, também, que as atividades propostas para o 1º ano 

do Ensino Fundamental enfatizam, na grande maioria, a aquisição da leitura e da escrita por 

meio da alfabetização, no entanto, os procedimentos utilizados voltam-se para a aquisição do 

código escrito, em detrimento do uso social da língua portuguesa. 

 Quanto às orientações para o trabalho com a produção textual articulada às diferentes 

áreas, pode-se inferir que a partir da análise feita de modo global, é perceptível que a 

produção textual, em cada componente curricular, serve-se de determinados gêneros do 

discurso. Em alguns momentos, não fica claro qual gênero será usado, mas é possível 

perceber a existência de procedimentos metodológicos voltados à produção de textos. Em 

Ciências Naturais, conforme o Quadro abaixo, vemos algumas destas sugestões. 
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Quadro 40 – Orientações para a produção textual na área de Ciências Naturais nos PPP 

Orientações para a produção textual articulada às diferentes áreas – CIÊNCIAS NATURAIS 

Registrar e comunicar semelhanças e diferenças 

entre diversos ambientes 

Formular perguntas e suposições sobre o assunto 

em estudo 

Elaborar perguntas 
Descrever as características dos seres vivos 

 

Descrever e comparar semelhanças e diferenças 

entre os animais 

 

Formular questões 

 

Descrever as características de matérias de uso 

cotidiano e agrupá-los de acordo com tais 

características 

Saber combinar registros para coleta, 

organização, comunicação e discussão de fatos e 

informações 

Comunicação oral e escrita de suposições, dados 

e conclusões, respeitando diferentes opiniões 

 

Saber combinar leituras, observações, 

experimentações, registros, etc., para coleta, 

organização, comunicação e discussão de fatos e 

informações 

Elaboração de perguntas e suposições sobre as 

relações entre os componentes dos ambientes 

 

Observar, registrar e comunicar algumas 

semelhanças e diferenças entre diversos 

ambientes, identificando a presença comum da 

água, seres vivos, ar, luz, calor, solo e 

características específicas dos ambientes 

diferentes 

 

Utilizar características e propriedades de 

materiais, objetos e seres vivos para elaborar 

classificações 

Formular perguntas e suposições sobre o assunto 

em estudo 

Formulação de perguntas e suposições sobre o 

meio ambiente e os modos de vida dos seres 

vivos 

 

Elaboração de perguntas e suposições acerca dos 

assuntos em estudo 

Formulação de perguntas e suposições sobre os 

processos de transformação de materiais em 

objetos 

Trabalhos escritos individuais e coletivos 

Elaboração de perguntas e suposições acerca das 

características das diversas fases da vida e dos 

hábitos de alimentação e higiene para a 

manutenção da saúde, em cada uma delas 

Utilizar características e propriedades de 

materiais, objetos, seres vivos, para elaborar 

classificações 

Classificação das plantas Classificar fontes naturais e artificiais de luz 

Classificação dos órgãos dos sentidos 
Formular perguntas e suposições sobre o assunto 

em estudo 

Descrição das características e modos de viver 

de diferentes animais 
Classificação em vertebrados e invertebrados 

Elaboração de perguntas e suposições sobre as 

relações existentes nos diversos tipos de solo 
Reconhecer e agrupar alimentos 

Identificar o ambiente através do espaço social, 

registrando as semelhanças e diferenças entre 

diversos ambientes, destacando a presença de 

elementos comuns como a água, luz, calor, etc. 

Descrição do ciclo da água 

Identificar e caracterizar os seres vivos e não 

vivos 

Elaborar texto escrito sobre sistemas de geração 

de energia 

Buscar e coletar informações, por meio da 

observação direta e indireta, da experimentação, 

de entrevistas e visitas, conforme requer o 

Organizar e registrar as informações por 

intermédio de desenhos, quadros, tabelas, 

esquemas, gráficos, listas, textos e maquetes, de 
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assunto em estudo, sob orientação do professor acordo com as exigências do assunto em estudo, 

sob orientação do professor 

Representar e propor modelos explicativos, por 

meio de esquemas e desenhos, processos que 

envolvam mudança de estado físico 

Utilizar e registrar informações, quadros 

esquema, listagem e pequenos textos, sob 

orientação do professor 

Organização e registro de informações por meio 

de desenhos, quadros, esquemas, listas e 

pequenos textos, sob orientação do professor 

Relacionar as características observadas dos 

seres de hábitos noturnos e os que não possuem 

os mesmos hábitos em um quadro demonstrando 

essas diferenças 

Utilizar quadros ou tabelas para sistematizar 

resultados de um levantamento de dados 

Descrever etapas de transformação de materiais 

e fazer perguntas sobre o que está ocorrendo 

 

Coleta de dados e organização das informações 

em esquemas, figuras e pequenos textos 

Busca e coleta de informações por meio de 

leituras, interpretação de imagens e entrevistas 

Elaborar perguntas e suposições sobre os 

processos de transformação de matérias-primas, 

objetos e alimentos 

Utilizar quadros e tabelas para sistematizar o 

estudo comparativo de diferentes animais, com 

relação à alimentação, à locomoção, à 

reprodução e ao habitat 

Construir quadros que mostram agrupamentos 

de matérias de acordo com as suas 

características 

Correlacionar, por meio de esquemas ou 

desenhos, ventos, processos e sensações 

Descrição e classificação de alguns cultivos de 

vegetais 

Utilizar e registrar informações, quadros, 

esquemas, listagem e pequenos textos, sob 

orientação do professor 

Busca, coleta e registro de informação por meio 

de observação direta e indireta, experimentação, 

entrevistas, visitas, leitura de imagens e textos 

selecionados 

Registrar e organizar as informações obtidas 

através de desenhos, esquemas, tabelas, gráficos, 

listas e pequenos textos 

Construir argumentos sobre relações entre 

alimentação e saúde 

Redigir textos, fazer tabelas, desenhos e 

maquetes, para registrar os principais usos do 

solo  e as relações com a água, no campo e na 

cidade 

Construir listas de alimentos essenciais para uma 

boa saúde 

Aplicar e coletar informações por meio de 

observação direta e indireta, experimentação, 

entrevistas, leituras de textos selecionados 

 

Coletar dados e construir gráficos e desenhos 

que demonstrem as fases da lua e a variação de 

sombra 

 

Organização e registro de informações por 

intermédio de desenhos, quadros, tabelas, 

esquemas, listas, textos e maquetes 

Comunicar de modo oral, escrito e por meio de 

desenhos, perguntas, suposições, dados e 

conclusões, respeitando as diferentes opiniões e 

utilizando s informações obtidas para justificar 

suas ideias 

Comunicar de modo oral ou gráfico (escrito, 

desenhos e esquemas) suas suposições e 

descoberta 

Organização e registro de informações por 

intermédio de desenhos, quadros, tabelas, 

esquemas, listas, textos e maquetes 

Elaborar registros dos experimentos, seguindo 

sistemática de relatório (material, procedimento 

e resultado) 

Observar e listar os seres vivos 

Observar, registrar e comunicar diferenças e 

semelhanças entre ambientes distintos, 

destacando os elementos comuns 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 
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 Na área das Ciências Naturais, através dos dados apresentados no Quadro 40, vemos 

a organização de metodologias em torno dos seguintes gêneros do discurso:  

 

 Lista; 

 Tabelas; 

 Quadros; 

 Esquemas; 

 Gráficos; 

 Entrevistas. 

 

 Algumas proposições especificam quais gêneros do discurso serão utilizados, e 

expõem orientações, tais como, elaboração de listas, argumentação e sistematização de dados 

em tabelas e gráficos. No entanto, estas sugestões apresentam-se de forma repetitiva ou 

semelhante nos PPP. A maior parte das sugestões inseridas no Quadro 40, estrutura o trabalho 

com a escrita, a partir de expressões, tais como: “produção de texto”, “pequenos textos”, 

“redigir textos”, “elaborar perguntas”, além da descrição e a formulação de “textos”. Tais 

procedimentos não deixam claro qual seja o gênero a ser produzido, o que leva-nos a pensar 

que eles não estão ou não estarão inseridos em uma situação comunicativa real do cotidiano. 

Desta forma, é possível perceber que são apenas formas de registro do conteúdo a ser 

aprendido, ou seja, atividades que possuem como único destinatário, o professor.  

 Sobre isto, Almeida e Araújo (2018), através de suas pesquisas, vinculadas aos 

estudos realizados no âmbito do Grupo de Pesquisa CONTAR, preconizam que o ensino de 

Ciências tem passado por transformações, em busca de novas estratégias que permitam a 

elaboração de ações mais relevantes e práticas construtivas. Desta forma, tem-se destacado a 

leitura e a escrita que possuem a função de comunicar, difundir resultados e estabelecer 

normas. Ainda falam que 

 

A prática da leitura e escrita é indissociável do processo de ensino e 

aprendizagem. Os textos não estritamente escolares, por sua vez, aqueles que 

circulam para além dos muros da escola, podem possibilitar o 

estabelecimento de relações entre a ciência escolar e o mundo real 

(OLIVERAS; BARGALLÓ; SANMARTÍ, 2012 apud ALMEIDA; 

ARAÚJO, 2018, p. 288). 

 

 Para que haja o estabelecimento de relações entre a ciência ensinada na escola e o 

mundo da realidade vivida por todos, é necessário repensar as formas de tratar a produção de 
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texto na escola, pois se vê ainda, como no Quadro 40, propostas que enfatizam a descrição e 

classificação, por exemplo, sem, no entanto, designar a quê servirão os textos produzidos. 

 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), também são encontradas 

algumas orientações didáticas para o ensino de Ciências Naturais e a sistematização dos 

conhecimentos. Neste importante documento oficial, tem-se que: 

 

O professor também pode propor um registro final sobre os conhecimentos 

adquiridos na forma de desenhos coletivos e individuais, pequenos textos, 

dramatizações, dependendo do assunto tratado. No segundo ciclo, os 

fechamentos já podem se organizar na forma de textos-síntese, maquetes 

acompanhadas de textos explicativos, relatórios que agreguem uma 

quantidade expressiva de dados e informações. (BRASIL, 1997b, p. 125). 

 

 Além disso, sugere o trabalho com projetos, cujo produto final, em articulação com 

outras áreas do conhecimento, seja a confecção de algo que possua função social como, por 

exemplo, livro, jornal, mural, dentre outros. 

 A Proposta Curricular de Parnamirim/RN (2008), também explicita, através dos 

procedimentos metodológicos, como a produção textual pode estar articulada ao componente 

curricular de Ciências. Dentre as propostas explicitadas, podemos citar: “Elaborar perguntas e 

suposições sobre os processos de transformação de matérias-primas, objetos e alimentos.” (p. 

34), “Descrever características e semelhanças de diferentes animais.” (p. 35), “Elaborar 

perguntas e respostas para compreender o mundo que o cerca.” (p. 35) e “Descrição das 

características e modos de viver de diferentes animais.” (p. 51) (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PARNAMIRIM, 2008). 

 As indicações feitas pela Proposta Curricular e, especialmente, pelos PPP, 

apresentam uma perspectiva de produção textual alicerçada em poucos gêneros do discurso, o 

que contribui para pensarmos uma produção limitada aos textos que são utilizados apenas 

para Ciências. Desta forma, reduz-se a possibilidade, por parte do corpo discente, do 

conhecimento de outras formas de comunicar o que foi compreendido a respeito do assunto 

estudado e demonstra-se a dificuldade de compreensão de qual seja a importância de produzir 

textos também neste componente curricular. 

 Assim como em Ciências Naturais, a metodologia utilizada no ensino de História 

apresenta evidências de que a produção textual está presente nas práticas escolares destinadas 

a esta disciplina e tem sido enfocada a partir de gêneros do discurso específicos, como está 

demonstrado no Quadro 41. 
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Quadro 41 – Orientações para a produção textual na área de História nos PPP 

Orientações para a produção textual articulada às diferentes áreas – HISTÓRIA 

Descrever características e semelhanças de 

diferentes animais 

 

Textos diversificados 

 

Listar as principais características de uma 

cidade 

Descrição de fatos ocorridos na (escola, rua, casa, 

bairro, cidade) 

Coletar informações sobre o município 

Utilizar métodos de pesquisa e de produção de 

texto de conteúdos histórico, aprendendo a ler 

diferentes registros escritos, e iconográficos, 

sonoros 

Expressar por meio de múltiplas linguagens, o 

que é ser brasileiro, desnaturalizando o 

estereótipos e contextualizando as diferenças 

Utilizar métodos de produção de texto de 

conteúdo histórico 

Coleta de dados por meio de fontes escritas e 

iconográficas 

Utilização de métodos de pesquisa e produção de 

textos de conteúdos históricos 

Registrar as manifestações do folclore 

distribuídas nos espaços municipais do estado 

Elaboração de linha do tempo com os dados 

coletados 

Estimular a criatividade, a sensibilidade e a 

expressão escrita a partir da leitura de poemas 

e cordel 

Perceber e descrever fatos ocorridos em casa, na 

escola, na rua, bairro e cidade 

Descrever e nomear as pessoas de sua família, 

seus laços de parentesco, assim como a outras 

pessoas de seu grupo social 

Descrever diferentes formas de registro da 

experiência cultural de sua comunidade ao longo 

do tempo 

Realizar pesquisas em diversas fontes, 

produzindo diferentes tipos de texto, tomando-

se as relações entre momentos significativos da 

história local e os da história regional e 

nacional 

 

Formular e socializar questionamentos a partir de 

diferentes realidades vivenciadas utilizando 

registros orais, escritos ou iconográficos, de modo 

a exercitar a curiosidade e o estranhamento diante 

do mundo 

 

Organização de uma linha do tempo 

 

Construção de acrósticos 

Questionar as diferentes realidades 

vivenciadas, por meio de rodas de conversas, 

desenhos, relatos orais ou escritos, exercitando 

a curiosidade e o estranhamento diante do 

mundo 

Confeccionar uma charge satirizando uma 

situação ou fato estudado 

Exercitar o registro de vivências e situações 

cotidianas, por meio de rodas de conversas, 

desenhos, relatos orais ou escritos 

 

Entrevistar adultos para verificar o que eles sabem 

sobre fatos políticos do Brasil nos últimos 40 anos 

e comparar os resultados com as informações 

estudadas 

Coleta de dados, por meio de entrevistas, sobre 

a história do próprio nome, família e fatos 

relevantes 

Exercitar a curiosidade e o estranhamento, a 

socialização e o registro de vivências e situações 

cotidianas, por meio de rodas de conversas, 

desenhos, relatos orais ou escritos 

Elaborar narrativas – registros iconográficos, 

escritos, orais e audiovisuais – sobre a história 

do município, utilizando fontes históricas 

Construção de sínteses históricas 

Registro coletivo de rotinas diárias por meio de 

quadros de horários e calendários 

Construção de linhas de tempo, relacionando a 

história local, com a história regional e a história 

nacional 

Elaborar perguntas e respostas para Construção de síntese cronológica, incluindo e 
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compreender o mundo que o cerca relacionando acontecimentos da história local, 

regional, nacional e mundial 

 

Utilização de elementos da linguagem 

cartográfica para a representação de objetos 

Realizar pesquisas sobre a arte mineira da época 

colonial e organizar mural com os dados obtidos 

Elaboração de linha de tempo com datas 

coletadas 
Elaborar perguntas e respostas 

Listar as principais características de uma 

cidade 

Construir mapas e planta baixa, legenda, 

maquetes, cartas 

Registrar informações e perspectivas diferentes 

sobre um mesmo acontecimento, foto ou tema 

histórico 

Construir gráfico de coluna 

Registrar informações e perspectivas diferentes 

sobre um mesmo acontecimento, foto ou tema 

histórico 

Organizar uma biografia 

 

Debater ideias e expressá-las por escrito e por 

meio de outras formas de comunicação 

Realizar pesquisas sobre a arte mineira da época 

colonial e organizar mural com os dados obidos 

Construir linhas de tempo, relacionando a 

história local com a história regional e 

nacional. Bem como, sínteses cronológicas, 

incluindo e relacionando acontecimentos 

históricos 

Registros em diferentes formas: textos, livros, 

fotos, vídeos, exposições, mapas, etc. 

 

Organizar alguns repertórios histórico-culturais 

que lhes permitam localizar acontecimentos 

numa multiplicidade de tempo, de modo a 

formular explicações para algumas questões do 

presente e do passado 

--- 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 Nota-se, no Quadro acima, o uso dos seguintes gêneros do discurso: 

 

 Mapa; 

 Linha do tempo; 

 Acróstico; 

 Entrevista; 

 Charge; 

 Lista; 

 Biografia; 

 Gráfico de coluna; 

 Poema; 

 Cordel; 

 Quadro; 

 Calendário; 

 Relatos; 

 Planta baixa; 

 Legenda; 

 Carta; 

 Biografia
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 Diferentemente dos gêneros discursivos citados para a produção textual em Ciências 

Naturais, é possível observar maior diversificação nas proposições para área de História. 

Alguns dos gêneros elencados podem ser considerados específicos deste componente 

curricular, como por exemplo, biografia e linha do tempo. No entanto, o conjunto de PPP 

extrapola essa percepção e inclui orientações que utilizam gêneros que se poderia pensar ser 

de uso da matemática como, por exemplo, planta baixa, gráfico e mapa, dentre outros. 

 Podemos inferir que, enfocando-se os gêneros listados, eles suscitam a percepção de 

que a proposta de produção de textos em História realiza-se com maior profundidade de 

articulação, se compararmos à produção textual em Ciências, por exemplo. 

 Devido às características próprias de um Projeto Político-Pedagógico, seu caráter 

oficial e documental das políticas escolares,

 não é possível descrever, em detalhes, para cada componente curricular, as atividades que 

serão realizadas em sala de aula, como acontece no livro didático. No entanto, a partir das 

orientações teóricas dadas em cada documento, conseguimos identificar como será, 

possivelmente, a condução de cada atividade. 

 Assim sendo, identificamos recomendações direcionadas apenas à estruturação de 

conceitos e características como “Descrever características e semelhanças de diferentes 

animais” e outras que, opostamente a isso, buscam compreender a cultura e história local, por 

exemplo. Desta forma, são identificadas, também, orientações que sugerem a “expressão por 

escrito” e a “produção de texto”, bem como, a expressão por meio das múltiplas linguagens, 

não sendo identificados nestas propostas, quais gêneros do discurso serão utilizados para que 

haja a produção. 

 É importante ressaltar que, dizer que haverá a produção de texto não significa que 

será uma produção contextualizada em uma situação comunicativa. Nota-se então, que será 

um texto narrativo ou descritivo que não possui um destinatário e uma função social, 

remetendo-nos possivelmente à temida redação escolar.  

 As orientações didáticas dadas para a disciplina de História, nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, sugerem que o professor “[...] proponha que os estudos realizados se 

materializem em produtos culturais, como livros, murais, exposições, teatros, maquetes, 

quadros cronológicos, mapas, etc.” (BRASIL, 1997d, p. 75). Além disso, direcionam o 

trabalho do professor, a fim de que favoreça a ampliação das capacidades da criança, dentre 

elas, o domínio linguístico escrito e isto é desdobrado em sugestões didáticas, tais como, 

roteiro de estudos para visitas, produzir textos sobre as informações que já dominam, dentre 
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outros. 

 Os PCN ainda preconizam que 

 

Depois de realizada a atividade, é fundamental que o professor encontre 

respostas para que os alunos organizem as informações que obtiveram, 

sistematizando interpretações, teorias, dados, materiais e propostas para 

problemas detectados, atribuindo a esse trabalho uma função social, isto é, 

conhecimentos, que possam ser socializados e compartilhados com outras 

pessoas (livro, jornal, exposição, mostra). (BRASIL, 1997d, p. 94-95). 

 

 É essa proposta, como uma função social, que é almejada e que não é possível de 

identificar em algumas orientações do Quadro 41, em função da delimitação e 

superficialidade de determinadas propostas apresentadas nos PPP e de orientações restritas a 

registros, descrição de fatos, elaboração de quadros e linha do tempo sem, no entanto, 

possivelmente terem sido estruturados o destinatário e a funcionalidade do gênero do discurso 

produzido. 

 A Proposta Curricular de Parnamirim/RN (2008) também traz sugestões de 

atividades, dentre as quais, podemos citar: a organização de linhas do tempo, a listagem de 

características, elaboração de gráficos, etc. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARNAMIRIM, 2008) Tais atividades, assim como nos PPP, estão restritas à produção 

textual apenas para registrar alguma informação. 

 Portanto, as orientações apresentadas indicam uma produção textual aquém da 

necessária para a formação do aluno enquanto eficaz produtor de textos. Demonstram a 

possível dificuldade de se refletir sobre e exprimir, por escrito, nos Projetos, uma prática de 

elaboração de textos que revele a real importância de cada texto para a comunicação. Indicam 

também, uma prática que não proporciona ao alunado a inserção social por meio da produção 

dos variados gêneros, restringindo o acesso do corpo discente às diferentes esferas da 

sociedade. 

 Sobre a produção textual articulada à área de Geografia, temos o Quadro 42, a seguir. 
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Quadro 42 – Orientações para a produção textual na área de Geografia nos PPP 

Orientações para a produção textual articulada às diferentes áreas – GEOGRAFIA 

 

Utilizando imagens e textos, observar e descrever 

as paisagens 

 

Registrar que a evolução dos meios de 

transportes e dos meios de comunicação 

resulta do conhecimento produzido pelo 

homem, acumulado ao longo do tempo 

Reconhecer e nomear os cômodos da casa 
Descrever alguns danos que a poluição da água 

pode causar aos seres vivos 

Descrever os cômodos de sua moradia através de 

uma planta baixa 

 

Comparar e registrar que o consumo crescente 

sem critérios de bens materiais exige que cada 

vez mais recursos naturais sejam explorados 

Descrever sua moradia 

Comparar e registrar que o consumo crescente 

sem o critério de bens materiais exige que cada 

vez mais recursos naturais sejam explorados 

Classificar os elementos presentes na paisagem 

rural, conhecendo as diversas atividades existentes 

no espaço rural, assim como, as diversas relações 

de trabalho 

Avaliar e registrar que a evolução dos meios 

de transportes e dos meios de comunicação 

resulta do conhecimento produzido pelo 

homem, acumulado ao longo do tempo 

Utilizar imagens e textos para observar e 

descrever a paisagem 

 

Observar, descrever, explicar e comparar 

paisagens urbanas e rurais. 

 

Descrever e representar a rua em que mora e o 

caminho até a escola por meio de maquetes 

Descrever características ambientais locais 

 

Observação e descrição de diferentes formas pelas 

quais a natureza se apresenta na paisagem local: 

nas construções e moradias, na distribuição da 

população, na organização dos bairros, nos modos 

de vida, nas formas de lazer, nas artes plásticas. 

Descrever as principais características das 

paisagens nordestina 

Perceber e descrever as situações climáticas e 

estações do ano 
--- 

Exercitar a imaginação, elaborando registros, em 

linguagens variadas, sobre lugares, pessoas, 

fenômenos, fatos geográficos e grupos sociais a 

partir de obras artísticas, literárias, brincadeiras e 

jogos 

Observar, coletar e sistematizar informações 

em gráficos, mapas, tabelas e textos que 

possibilitem compreender fenômenos naturais 

e sociais 

 

Construir gráficos 

Expressar, em diversas linguagens, modos de 

vida de imigrantes, indígenas e 

afrodescendentes e as suas contribuições na 

sociedade de seu estado e de sua região 

Elaboração de planta baixa 

 

Produzir e utilizar diversos tipos de mapas para 

coletar, descrever e interpretar informações 

sobre as dinâmicas sociais e sobre a natureza 

Saber utilizar a linguagem cartográfica para obter 

informações e representar a espacialidade dos 

fenômenos geográficos 

Identificar e mapear distinções e hierarquias 

entre territórios, regiões e unidades político-

administrativas 

Elaboração de planta, sem escala, utilizando 

signos de representação de objetos e localizações 

(legendas simples) 

Representação cartográfica utilizando mapas e 

legendas 

Representação gráfica simples em perspectiva 

vertical – visão do alto – utilizando legenda para a 

localização de pontos de referência, a partir do 

estudo do meio 

Construir murais sobre os conteúdos mediados 
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Utilizar os procedimentos básicos de observação, 

descrição, registro, comparação, análise e síntese, 

na coleta e no tratamento das informações, seja 

mediante fontes escritas ou imagéticas 

Representar os diferentes tipos de mapas 

Localizar-se no desenho da planta (vista superior) 

da sala de aula 

Produção de mapas ou roteiros simples, 

considerando as características da linguagem 

cartográfica com as relações de distâncias e 

direção e o sistema de cores e legendas 

Saber usar a observação, a descrição, o registro, a 

comparação, a análise e a síntese, no uso das 

informações das fontes escritas e de imagens 

 

Organização, com auxílio do professor, de suas 

pesquisas e das conquistas dos seus 

conhecimentos em obras individuais ou 

coletivas: textos, exposições, desenhos, 

dramatizações, entre outras 

Utilizar a linguagem cartográfica para representar 

e interpretar informações, sabendo indicar 

direção, distâncias e proporção, consciente de que 

os mapas são as ferramentas básicas da geografia, 

bem como percebendo que copiar e colorir mapas, 

escrever nomes de rios e cidades ajudam a 

memorizar e ensinam a representar o espaço 

geográfico 

 

Representação, em linguagem cartográfica, das 

características das paisagens estudadas por 

meio da confecção de diferentes tipos de 

mapas, observando a necessidade de indicar a 

direção, a distância e a proporção para garantir 

a legitimidade das informações 

 

Construir mapas, planta baixa, identificando os 

espaços físicos através de legendas 

Reivindicar seus direitos como cidadão junto 

aos órgãos responsáveis , através de cartas, 

passeatas dentro de sua comunidade 

Descrever os cômodos de sua moradia através de 

uma planta baixa 

Organização de pesquisas e reapresentação dos 

conhecimentos adquiridos em obras 

individuais ou coletivas: textos, exposições, 

desenhos, dramatizações, seminários, etc. 

Representar os bairros e suas paisagens naturais 

 

Representar e interpretar informações sobre 

diferentes paisagens utilizando procedimentos 

convencionais da linguagem cartográfica 

Utilizar a linguagem cartográfica para representar 

e interpretar informações 

Elaborar obras em múltiplas linguagens sobre 

pessoas, lugares e grupos sociais 

 

Representar os diferentes tipos de mapas 

 

Expressar ideias e conhecimentos sobre 

lugares e paisagens, utilizando múltiplas 

linguagens 

 

Estudo cartográfico 

 

Representar e interpretar informações sobre 

diferentes paisagens utilizando procedimentos 

convencionais da linguagem cartográfica 

Conhecer alguns símbolos da linguagem 

cartográfica para representar e interpretar 

informações sobre diferentes paisagens 

Levantar, selecionar e organizar informações a 

partir de fontes variadas, como fotografias, 

mapas, notícias de jornal, filmes, entrevistas, 

obras literárias, músicas, etc. 

Representação em linguagem cartográfica dos 

assuntos estudados por meio da confecção de 

diferentes tipos de mapas, observando a 

necessidade de indicar a direção, a distância, a 

proporção para garantir a legibilidade das 

informações 

Elaborar e explorar diferentes produtos 

gráficos e cartográficos para posicionamentos 

e deslocamentos nos lugares 
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Estudo da localização da escola: planta, roteiro, 

pontos cardeais, planisfério, mapas. 

 

Organizar informações a partir de fontes 

variadas, como fotografias, mapas, notícias de 

jornal, filmes, entrevistas, obras literárias, 

músicas, etc. 

Conhecer alguns símbolos da linguagem 

cartográfica para representar e interpretar 

informações sobre diferentes paisagens 

Organizar pesquisas e reapresentar os 

conhecimentos adquiridos em obras 

individuais ou coletivas: textos, exposições, 

desenhos, dramatizações, etc. 

Noções de alfabetização cartográfica Introdução de noções de legenda 

Pesquisar e registrar – por meio de desenhos, 

gráficos, tabelas, mapas ou outras linguagens – 

diferentes tipos de trabalhos nos lugares de 

vivências 

Produção de mapas ou roteiros simples 

considerando características da linguagem 

cartográfica como as relações de distância e 

direção e o sistema de cores e legendas 

 

Saber utilizar a linguagem cartográfica para obter 

informações e representar a espacialidade dos 

fenômenos geográficos 

 

 

Organização, com auxílio do professor, de suas 

pesquisas e das conquistas de seus 

conhecimentos, em obras individuais ou 

coletivas: textos, exposições, desenhos, 

dramatizações, dentre outras 

Utilizar a linguagem cartográfica para representar 

e interpretar informações observando a 

necessidade de indicações de direção, distância, 

orientação e proporção para garantir legibilidade 

da informação 

--- 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

  

 Nota-se que as orientações para a produção textual, de acordo com o Quadro acima, 

voltam-se, prioritariamente, para a área cartográfica, por meio da elaboração de mapas, 

legendas e descrição e nomeação de cômodos da casa, por exemplo. Dentre as indicações 

apresentadas, tem-se a utilização de alguns gêneros do discurso, dentre os quais estão: 

 

 Mapa; 

 Roteiro; 

 Notícia de jornal; 

 Música; 

 Legenda; 

 Entrevista; 

 Planta baixa; 

 Gráficos; 

  Tabela
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 Os gêneros citados, em especial, os relacionados à linguagem cartográfica repetem-

se no decorrer dos PPP e são, possivelmente, os mais utilizados nas aulas de Geografia. Os 

demais gêneros do discurso surgem em situações raras de produção textual. 

 Dentre as proposições apresentadas temos aquelas que utilizam a escrita apenas para 

registro: “reconhecer e nomear os cômodos da casa” e “descrever sua moradia”. Tais 

atividades, para registro do conteúdo, não possuem um objetivo relevante e de sentido extra-

escolar para o aluno, tendo em vista que, a produção textual, nesta situação, encontra-se 

aquém do que é desejado: ser uma situação real de comunicação e ter uma função social. 

Sendo assim, é necessário buscar meios de adaptar esta orientação, de forma que ela tenha 

significado para o discente. 

 Podemos destacar outras sugestões de possíveis atividades como, por exemplo, a 

expressão “em diversas linguagens”, a “organização de pesquisas” e a “reapresentação dos 

conhecimentos adquiridos em obras individuais ou coletivas por meio de textos”. Analisando 

estas proposições, percebemos que se trata de utilizar o “texto” como forma de organizar e 

representar os conhecimentos adquiridos. No entanto, não é informado qual gênero será 

utilizado, como esta atividade será feita, para quem este texto será destinado e como isto 

acontecerá. Estas são informações importantes que devem estar explicitadas nas atividades e 

que contribuem para que o gênero do discurso cumpra a sua função de comunicação e 

interação na sociedade. 

 A Proposta Curricular de Parnamirim/RN (2008) também apresenta orientações 

direcionadas aos aspectos cartográficos e de observação, identificação e registros de 

paisagens. Apenas 1 (uma) atividade destaca-se, tendo em vista a produção de um outro 

gênero discursivo, a saber, a carta: “Reivindicar seus direitos como cidadão junto aos órgãos 

responsáveis, através de cartas, passeatas dentro de sua comunidade.” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, 2008, p. 55). 

 Sobre a produção cartográfica, podemos inferir a possibilidade de que seja uma 

consequência do que é preconizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia, 

tendo em vista as orientações dadas: leitura de paisagens, observação, descrição, explicação e, 

especialmente, a representação do espaço. A respeito deste último aspecto, os PCN orientam 

que 
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Por um lado, a compreensão do espaço geográfico será trabalhado sempre 

que se estudar a paisagem, o território e o lugar; por outro, a questão da 

representação social, no contexto dos estudos, é um caminho importante para 

compreender a espacialidade dos fenômenos (ampliando a noção de espaço), 

para entender a função social da linguagem cartográfica, bem como os 

processos histórico-sociais de sua construção. Seno assim, o professor deve 

abordar, simultaneamente, dois eixos: a leitura e a produção da linguagem 

cartográfica [...] o professor pode pensar em problematizações que 

explicitem a necessidade de se representar o espaço e, ao fazê-lo, novas 

exigências poderão se evidenciar: criar legendas, manter algum tipo de 

proporcionalidade [...]. Não se pode perder de vista que a função social da 

linguagem cartográfica é de comunicação de informações sobre o espaço, ou 

seja, deve haver situação comunicativa, para que a atividade seja 

significativa e ocorra aprendizagem. A situação caracteriza-se dessa forma 

quando há alguma informação espacial sendo representada e comunicada 

para algum interlocutor dentro de um contexto social. Nesse caso, as 

crianças podem tanto ser os usuários, leitores, quanto os produtores, que 

comunicam algo. (BRASIL, 1997d, p. 158-159).  

 

 É perceptível então que os PPP seguem o que é direcionado pelos PCN quanto à 

produção de textos focada na cartografia. No entanto, é preciso que, conforme orienta este 

documento oficial, a produção de textos se dê a partir de uma situação comunicativa efetiva, 

dentro da qual, o discente seja um produtor que comunica algo a alguém. 

 Portanto, pensando-se sobre a produção textual em Geografia, é possível destacar a 

importância dada à produção cartográfica em detrimento dos demais gêneros discursivos. 

Assim, o Quadro 42 apresenta um conjunto de diretrizes que deixam transparecer um ensino 

fora da articulação com a construção de textos que poderiam servir não só a esta área, mas às 

demais e às vivências discentes extra-escolares. 

 De acordo com o que está registrado nos Projetos Político-Pedagógicos, encontramos 

as seguintes atividades para a área de Arte. 

 

Quadro 43 – Orientações para a produção textual articulada a Arte nos PPP 

Orientações para a produção textual articulada às diferentes áreas – ARTE 

Letras de música 

 

Criar técnicas relativas à interpretação, à 

improvisação e à composição 

Criação de letras e canções 

Uso de diferentes linguagens: verbal, 

matemática, gráfica, plástica e corporal, como 

meio para produzir, expressar e comunicar as 

ideias, interpretar e usufruir as produções 

culturais em contextos públicos e privados 

atendendo as diferentes intenções e situações 

de comunicação 

Construção de elementos de artes visuais: vídeos, 

história em quadrinhos 

Criação de letras de canções, parlendas 

paródias, como portadores de elementos da 

linguagem musical 
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Compor e encenar pequenas sequências cênicas, 

usando músicas, imagens, pequenas narrativas ou 

outros estímulos, de forma a integrar outras artes 

 

Criar e apropriar-se de diferentes formas e 

técnicas de grafia musical (convencionais ou 

alternativas) 

 

Vivenciar práticas de apreciação, criação e 

interpretação musical, considerando processos de 

experimentação instrumental (convencional e 

alternativa) e vocal, individuais e coletivas 

Conhecer e reconhecer repertório musical 

regional, nacional e estrangeiro, relacionando 

códigos e convenções que são específicos da 

música 

Realizar pesquisas sobre a história da arte 

 

Organizar e buscar informações em revistas, 

jornais e internet 

Produção de histórias em quadrinhos Criação e memorização de peças teatrais 

Utilização e criação de letras e canções, raps e 

outros estilos como portadores de elementos de 

linguagem musical 

Conhecer as obras e diversas técnicas que 

envolvam a criação e a produção 

Criação musical Construir maquetes, dobraduras e painéis 

Confecção de murais, álbum seriado e um livrão 

para registrar os trabalhos da turma no decorrer do 

bimestre 

 

Confecção de cartazes 

Uso da linguagem plástica dramática corporal, na 

expressão de suas atividades: música, desenhos, 

pinturas, dobraduras e maquetes 

Confecção de desenhos livre para expressão do 

potencial artístico do aluno, através de 

pinturas, colagens, confecção de cartazes, 

dentre outros 

Utilização da linguagem plástica dramática 

corporal, na expressão de suas atividades, como 

música, desenhos, pinturas, dobraduras e 

maquetes 

Construção de desenho, pintura, gravura, 

colagem, música, dança, vídeo, dramatização e 

cartazes 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 A produção textual articulada ao componente curricular Arte, também carece de uma 

melhor organização em torno da utilização da produção de textos. Sabe-se que há mais 

facilidade na organização desta proposta em certas áreas do que em outras. No entanto, é 

possível realizar em todas elas. Assim sendo, dentre os Projetos Político-Pedagógicos 

analisados, apenas 9 (nove) fazem menção da produção de textos em Arte. A partir do Quadro 

43, nota-se a presença de orientações direcionadas à composição musical, a partir da criação 

de letras de músicas e canções, produção de histórias em quadrinhos, criação de peças teatrais 

e produção de cartazes, dentre outros.  

 Fica claro que as sugestões são restritas a uma metodologia já canonizada no ensino 

das artes, no entanto, ao mesmo tempo em que demonstra ser algo da tradição escolar, 

surpreende e colabora para o aprendizado da produção dos gêneros, tendo em vista que, para 

produzir tais textos, os alunos precisarão conhecê-los, bem como, identificar as etapas de 

construção e sua importância comunicativa. 
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 Destaca-se, dentre todas as orientações apresentadas, um objetivo, direcionado à 

turma de 5º ano do Ensino Fundamental que assim preconiza:  

 

Utilizar as diferentes linguagens: verbal, matemática, gráfica, plástica e 

corporal, como meio para produzir, expressar e comunicar as ideias, 

interpretar e usufruir as produções culturais em contextos públicos e 

privados atendendo as diferentes intenções e situações de comunicação. 

(PPP 2, 2016, p. 159). 

 

 Este trecho do currículo do Projeto Político-Pedagógico de nº 2, realça a utilização da 

linguagem verbal para a participação em situações de comunicação e para usufruir de 

produções culturais. Vê-se então, a importância e abrangência do uso da escrita, em particular, 

para a inserção social. 

 A respeito do trabalho com as diferentes áreas, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), específicos de Arte, respalda o trabalho a partir de projetos, ao dizer que “Na prática, 

os projetos podem envolver ações entre as disciplinas, como, por exemplo, Língua Portuguesa 

e Arte, ou Matemática e Arte e assim por diante.” (BRASIIL, 1997a, p. 118) e ao tratar do 

teatro como produção coletiva, indica a “Criação de textos e encenação com o grupo.” 

(BRASIL, 1997a, p. 88). A Proposta Curricular do município de Parnamirim/RN (2008) 

também, de forma tímida, sugere o trabalho com a “Utilização e criação de letras e canções, 

raps e outros estilos como portadores de elementos de linguagem musical.” (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, 2008, p. 39). 

 Com relação à produção textual no componente curricular de Ensino Religioso, 

temos o quadro a seguir: 

 

Quadro 44 – Orientações para a produção textual articulada a Ensino Religioso nos PPP 

Orientações para a produção textual articulada às diferentes áreas – ENSINO RELIGIOSO 

Coletar dados por meio de pesquisas e 

observações sobre a diversidade cultural 

religiosa 

Compreensão dos assuntos estudados e 

interpretá-los através de recontagem de histórias, 

desenhos e dramatizações 

Produzir textos, cartazes, maquetes, referente ao 

universo e colocá-lo em exposição 

Descrever as práticas religiosas e seus 

significados 

Descrição das práticas religiosas e seus 

significados 
---- 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 A partir do Quadro 44, é perceptível o pouquíssimo trabalho com a produção de 

gêneros proposto nos PPP para este componente curricular, tendo em vista que, dentre os 35 

(trinta e cinco) PPP analisados, somente 3 (três) fazem referência à esta prática pedagógica. 
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Ainda assim, nota-se que as orientações elencadas no quadro acima, são, em certa medida, 

superficiais, em se tratando da produção de textos a partir dos gêneros do discurso, com o 

objetivo de ensino da escrita na perspectiva sociointeracionista. Ou seja, a maior parte das 

diretrizes traçadas não considera o texto inserido em uma situação comunicativa, reduzindo as 

possíveis atividades à produção de textos para registro e descrição, com destinatário ausente. 

 Desta forma, foram identificadas proposições para a coleta de dados por meio de 

pesquisa, porém não são explicitados os procedimentos de tal pesquisa; produção de cartazes 

e textos, sem expor quais os gêneros utilizados; descrição de práticas religiosas, a partir de 

uma tipologia textual de esfera escolar e recontação de história, sem apresentar uma situação 

comunicativa real e de sentido para esta prática. 

 Os demais PPP, que explicitam o trabalho em Ensino Religioso, apresentam a sua 

metodologia em torno de atividades e projetos orais de diálogo e reflexão, sem introduzir a 

produção de textos como um instrumento de socialização dos conhecimentos e inserção 

comunicativa dentro e fora da escola. É necessário, então, repensar quais os objetivos e quais 

os meios para atingi-los, sem deixar em segundo plano a produção escrita a partir dos gêneros 

discursivos. 

 Em se tratando da área da Educação Física, temos a seguinte proposição: 

 

Quadro 45 – Orientações para a produção textual em Educação Física nos PPP 

Orientações para a produção textual articuladas às diferentes áreas – EDUCAÇÃO FÍSICA 

Pesquisas 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 Assim como nas áreas de Ensino Religioso e Arte, em Educação Física, o Quadro 45 

demonstra o que foi constatado a partir das análises: apenas 1 (um) PPP cita o trabalho de 

pesquisa no ensino deste componente curricular. Todos os demais Projetos trazem orientações 

para atividades corporais de movimento e reconhecimento do corpo, em detrimento de outros 

procedimentos. Consideramos o termo “pesquisa” por compreender que para a sistematização 

de uma pesquisa é necessário o registro das informações encontradas. Sendo assim, a 

referência feita a este procedimento metodológico, permite o vislumbre de atividades que 

utilizem os gêneros discursivos. Desta forma, não é possível afirmar que a atividade é 

direcionada à produção textual, mas há esta possibilidade através do registro e da divulgação 

do que foi pesquisado. 
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 Diante disto, pode-se perceber a ausência de uma orientação em torno de atividades 

teóricas, ou mesmo, práticas que possam ser estruturadas, analisadas e divulgadas por meio da 

produção de textos a partir de gêneros do discurso. Ressalta-se então, a urgência em se rever 

as propostas de ensino em Educação Física, atentando-se para a inclusão da produção textual 

nas proposições metodológicas deste componente curricular. 

 Percebe-se, em Arte, a urgente necessidade de serem reestruturadas políticas escolares 

que utilizem a elaboração de gêneros. A constatação da pouca visibilidade dada a esta prática 

pode vir, também, da pouca relevância atribuída à esta temática nos documentos oficiais 

nacionais. Da mesma forma, quando se trata da metodologia de trabalho na área de Educação 

Física e Ensino Religioso, tendo em vista que, não há nos PPP, na Proposta Curricular do 

município de Parnamirim/RN (2008) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais para os anos 

iniciais do Ensino fundamental, orientações sobre a articulação entre produção textual e estas 

áreas de ensino. 

 Particularmente sobre a área de Ensino Religioso, é válido ressaltar que o corpo 

docente polivalente responsável por esta área de ensino, do município de Parnamirim/RN, não 

possui formação acadêmica para lecionar esta disciplina. Além disso, é de responsabilidade 

dos sistemas de ensino os procedimentos para definição de conteúdos para esta área de ensino. 

(BRASIL, 1996) 

 À face do exposto, tomando como ponto de partida a produção textual por meios dos 

gêneros do discurso, nas diferentes áreas, obtivemos o seguinte quadro: 

 

Quadro 46 – Quantidade de gêneros citados por componente curricular
13

 

Matemática 
Ciências 

Naturais 
História Geografia Arte 

Ensino 

Religioso 

Gráfico Lista Mapa Mapa Música Cartaz 

Questões – 

problema 
Tabelas Linha do tempo Roteiro 

História em 

Quadrinhos 
--- 

Planta baixa Quadros Acróstico 
Notícia de 

jornal 
Parlenda --- 

Mapa Esquemas Entrevista Música Paródia --- 

Calendário Gráficos Charge Legenda 
Peças 

teatrais 
--- 

Cronograma Entrevista Lista Entrevista Cartazes --- 

Tabela  Biografia Planta baixa --- --- 

Lista --- 
Gráfico de 

coluna 
Gráficos --- --- 

                                                 
13

 Não foram encontradas referências a gêneros do discurso na área de Educação Física. 
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Itinerários --- Poema Tabelas --- --- 

Esboço --- Cordel --- --- --- 

Croqui --- Quadro --- --- --- 

Diagrama --- Calendário --- --- --- 

Esquema --- Relatos --- --- --- 

--- --- Planta baixa --- --- --- 

--- --- Legenda --- --- --- 

--- --- Carta --- --- --- 

--- --- Biografia --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

--- --- --- --- --- --- 

13 6 17 9 6 1 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 No Quadro 46, nota-se que, em Matemática há a citação de 13 (treze) gêneros do 

discurso, em Ciências Naturais faz-se menção a 6 (seis) gêneros, enquanto que em História, 

são citados 17 (dezessete) gêneros discursivos, em Geografia, 9 (nove) gêneros, em Arte, 6 

(seis) gêneros e em Ensino Religioso, 1 (um). Em Educação Física não foram encontradas 

referências a gêneros do discurso. Analisando quais gêneros são citados, é possível perceber 

que uma parte deles repete-se em metade ou na maioria dos seis componentes curriculares 

apresentados no Quadro 46. São eles: 

 

 Gráfico; 

 Planta baixa; 

 Mapa; 

 Tabela; 

 Lista; 

 Entrevista. 
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 Percebemos que os gêneros discursivos citados para cada disciplina, geralmente são 

aqueles específicos para cada área ou que, mais comumente, são utilizados para realizar as 

atividades surgidas a partir das orientações. Portanto, de forma geral, não há a diversificação 

de textos para o trabalho com a produção textual, no interior de cada componente curricular. 

Vale ressaltar, portanto, a importância da realização de atividades a partir da produção de 

textos, com o objetivo de auxiliar o discente na construção da sua proficiência escritora e não 

somente, produzir textos para fins da sua própria disciplina, pois entendemos que a 

dificuldade de comunicar-se por escrito reflete-se em Língua Portuguesa, mas também 

compromete o aprendizado de Ciências, História, Geografia, Matemática, Ensino Religioso e 

etc.  

 Para o processo de ensino, os PPP, conforme relatamos anteriormente, trazem registros 

e relatos de projetos pedagógicos anexos ao seu corpo textual. Tais projetos carregam direta 

e/ou indiretamente aspectos relacionados ao currículo referente à produção de textos para as 

atividades realizadas na Sala de Leitura, Sala de Informática, dentre outras dimensões 

escolares. Sendo assim, o quadro abaixo apresenta as referências feitas à escrita no processo 

de ensino nestes planejamentos. 

 

Quadro 47 – Orientações para a produção textual em projetos nos PPP 

Referência à produção textual presentes em projetos e demais componentes do PPP 

Aulas de reforço voltadas à escrita (Laboratório de Informática) 

 

Conectar-se com o mundo, através da leitura e da escrita (Projeto da Sala de Leitura) 

 

Escrever para haver mudança de comportamento e gerar novas aprendizagens (Sala de Informática) 

 

Favorecer, por meio da leitura e escrita, o contato direto das crianças com o mundo dos textos, das 

letras e seus portadores (Sala de Informática) 

 

 

Reconhecer-se como cidadão no processo de construção da leitura e da escrita (Sala de Informática) 

 

 

Melhorar a leitura e a escrita (Sala de Informática) 

 

Produção coletiva de textos (Sala de Informática) 

 

Proporcionar meios aos educandos para desenvolver suas potencialidades fazendo o uso da leitura e 

da escrita de diferentes obras e estilos literários, diferentes autores e modelos de escrita presentes na 

sociedade, tornando-se indivíduos ativos e participativos no mundo letrado (Projeto de Leitura) 
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Oportunizar ao educando uma formação integral através de práticas culturais; de comunicação 

(leitura e escrita), apropriar-se dos usos e das funções da comunicação (leitura e escrita) num 

contexto de práticas sociais; reconhecer e utilizar os textos escritos que circulam em seu meio 

(Programa Mais Educação) 

 

 

Realizar orientação de estudos e leitura (as funções da linguagem num contexto das práticas sociais 

de leitura e de escrita; ler e produzir textos; conhecer as funções sociais da leitura e da escrita de 

diferentes textos: informativo, expositivo, prescritivo e literário) (Programa Mais Educação) 

 

 

Promover a elaboração da coletânea/antologia poética e/ou de contos (Projeto da Biblioteca – 

Projeto Literário “Contando e (Re)contando histórias) 

 

Construção de redação que será lida pelos discentes autores na rádio da escola; os textos serão 

expostos e ficarão à disposição para leitura pela comunidade escolar; os professores deverão 

trabalhar primeiro a estrutura do gênero em que o texto será inserido, em seguida, abordar o assunto 

tema do trabalho e pedir que os alunos pesquisem sobre ele para depois começar o processo de 

escrita e reescrita; montagem de um livro com todos os textos escolhidos (Projeto “Leitores do 

Céu”) 

 

 

Apresentar as produções textuais dos alunos, o melhoramento da escrita;  mostrar que a escrita é um 

processo e escrever textos. Os temas trabalhados deverão se adequar ao gênero que foi destinado e 

pensado com essa finalidade estrutural; envolver os alunos no processo de escrita; escrita e reescrita 

de textos; incentivar a escrita com sorteio de livros paradidáticos, buscar um local que sirva de 

inspiração para a prática da escrita (Projeto “Leitores do Céu”) 

 

 

Projeto de reforço em leitura e escrita 

Realização de um sarau (Projeto de Folclore) 

Trabalhar a  literatura de cordel (Projeto de Cordel) 

Oficinas de Português 

Organizar aula de reforço em Língua Portuguesa, realizar concurso de produção de textos e poesias 

(Coordenação Pedagógica) 

 

Aprendizagem da leitura e da escrita, interpretação e produção de textos (Projeto de realização de 

reforço escolar em sala de aula) 

 

 

Incentivar os alunos à prática de leitura, escrita e produção textual; implementar práticas educativas 

inovadoras que incentivem os alunos à aquisição da leitura e da escrita; confecção de jogos para o 

trabalho do professor com os alunos que apresentam dificuldades em  linguagem oral, escrita e 

matemática; realização de atividades avaliativas individuais de leitura e produção textual 

(Coordenação Pedagógica) 

 

 

Promover a aprendizagem da leitura e escrita e dos conhecimentos matemáticos através de 

atividades prazerosas e significativas em que os alunos possam desenvolver habilidades e 
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competências necessárias; despertar o prazer dos alunos em relação à leitura e à escrita; utilizar 

atividades lúdicas que despertem a aprendizagem da leitura e da escrita. (Projeto de Reforço Escolar 

par alunos do ensino fundamental – Língua Portuguesa e Matemática) 

 

 

Realização de listagem de palavras e produções textuais (Projeto “Despertando para a leitura e 

escrita através do lúdico”) 

 

Avaliação através da elaboração de textos sobre a temática da capoeira (Projeto Escola-capoeira-

comunidade) 

 

 Implementar uma proposta de reforço pedagógico para alunos (as) do 1 ao 5º ano , com baixo 

desempenho nas habilidades de leitura e escrita, utilizando práticas significativas ao 

desenvolvimento da aprendizagem; produção de jornal, concursos de poesia e redação envolvendo a 

participação do corpo docente e discente, bem como, os demais membros da comunidade escolar; 

(Projeto interdisciplinar) 

 

 

Realizar a divulgação de atividades de leitura e produção textual em suas mais diversas 

modalidades; levar  o educando à prática da leitura e produção textual com coerência e coesão; fazer 

com que os alunos ampliem e aprofundem as suas compreensões para a aquisição da leitura e da 

escrita; avançar conceitualmente a partir dos desafios que lhes serão apresentados, no sentido de 

superarem as barreiras acerca da leitura e escrita; desenvolver capacidades e estratégias necessárias 

para a compreensão e produção de textos;  produzir e confeccionar livros, painéis, murais através de 

histórias lidas ou contadas; conhecer os suportes de escrita e de gêneros textuais (livros de histórias, 

jornal, cartaz, folhetos, revistas em quadrinhos, etc.);  registro coletivo das vivências dos diferentes 

textos lidos (trabalho escrito da aprendizagem da turma); uso da escrita em situações do cotidiano 

na biblioteca que exijam a interação por meio da língua escrita; confecção de livros (Projeto “Uma 

viagem ao mundo literário”) 

 

 

Atendimento aos alunos que necessitam de um maior apoio pedagógico no tocante ao 

desenvolvimento da leitura e da escrita, pois entendemos que o espaço do laboratório de informática 

deve contribuir com a sistematização e aquisição do sistema alfabético de leitura e escrita. Pesquisar 

e elaborar entrevistas; realização de aulas de apoio pedagógico com os alunos que necessitam de 

uma maior acompanhamento no processo de aquisição da leitura e da escrita. (Projeto “As TICs a 

serviço do bem comum: planeta Terra, casa de todo nós”) 

 

 

Realização de concurso de produção de texto e poesias com os alunos (Projeto da Coordenação 

Pedagógica) 

 

 

Desenvolver habilidades básicas de leitura e escrita (Projeto “Nas asas da aprendizagem, uma 

prática educativa em construção”) 

 

 

Realizar oficinas de textos – textos trabalhados e possíveis dramatizações; incentivar a pesquisa, a 

leitura e escrita (Projeto da Supervisão Pedagógica) 

 

 

Realizar atividades através de fichas de leitura, produções de texto (Projeto de Reforço Escolar) 
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Realizar leitura, escrita e reescrita de textos (Proposta de Trabalho da Sala de Recurso 

Multifuncional) 

 

 

Realizar a confecção de cartazes;  produção textual e atividades xerocadas (Proposta de Trabalho da 

Sala de Recurso Multifuncional) 

 

 

 Estimular o hábito de leitura e da escrita; compreender a função social da leitura e da escrita; 

contextualizar a necessidade de ler e de escrever (Projeto da Sala de Leitura) 

 

 

Realizar a construção do projeto no Blog da escola e produção de cartazes (Projeto do Laboratório 

de Informática “Meio ambiente e saúde pública: pequenas atitudes, grandes resultados”) 

 

 

Trabalho com jogos de formação de sílabas e de palavras e com rótulos (Projeto Complementação 

Escolar X Alfabetização) 

 

 

Produção de coletânea de músicas relacionadas ao tema; organização de varais poéticos, em cada 

sala de aula de acordo com o tema; leitura, produção e reescrita de textos; confecção de um livro 

pela turma, com textos produzidos ao longo do projeto (lembrar que esses textos têm que ser 

revisados para não irem com erros ortográficos); promover concursos de cartazes ou poemas sobre a 

paz (Projeto “Indisciplina”) 

 

 

Construção de um painel com o símbolo de sua equipe alusiva ao folclore e homegem  ao nosso 

folclore através de qualquer estilo de apresentação escolhido pela turma ( trava- línguas, 

adivinhações, música, dança...) (Projeto da Gincana Cultural) 

 

 

Utilização da música como um instrumento facilitador da aquisição da leitura e da escrita; nas aulas 

de Arte, usar a escrita das letras das músicas, expondo-as no quadro e registrando-as nos cadernos 

das crianças (Projeto Iniciando o Coral: O Canto do Curió) 

 

Produção de textos, imagens, encadeamento de ideias, registros, etc. (A Informática na Educação – 

Um relato de Experiência) 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 Nota-se, a partir do Quadro 47, que as referências feitas à produção textual, em sua 

maioria, tratam da explicitação de propostas que contemplem a produção de textos nos 

diversos espaços escolares e que têm origem no currículo/documento curricular escolar. A 

partir destes espaços, tomando como base a funcionalidade de cada um, são dadas orientações 

que trazem uma concepção de escrita fundamentada na perspectiva da interação social e da 

prática de vivências da realidade. No entanto, também são encontradas propostas que utilizam 

a produção de textos apenas enquanto registro ou para estruturação do código escrito da 

língua portuguesa. 
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 As orientações elencadas tratam da produção textual e das etapas desta elaboração 

trazendo, algumas vezes, a delimitação da situação comunicativa da produção a ser feita.  

Tem-se então: concursos de produção textual (cartazes e poemas, por exemplo), reescrita de 

textos, confecção de livros, produção de blog, bem como, aspectos relacionados ao 

planejamento docente em torno de projetos de leitura e escrita, elaboração de oficinas de 

leitura e produção textual e projetos do Programa Mais Educação. 

 A referência à produção de textos feita nestes projetos pedagógicos mostra a 

importância dada à escrita, objetivando complementar o ensino realizado na sala de aula. É 

válido dar este destaque, pois é louvável que políticas escolares sejam elaboradas e 

executadas não somente dentro da sala de aula, mas também em todos os espaços educativos 

da instituição escolar. 

 Portanto, estas orientações, em sua maioria, contribuem para a formação de um aluno 

produtor de textos, trata da inserção da construção de gêneros na área da Arte, da Matemática, 

das Ciências Naturais, dentre outros e considera a aprendizagem dos gêneros um elemento 

essencial para a atividade cidadã. 

 Conscientes de que o processo de ensino inclui também a avaliação como atividade 

que serve de orientação para que docente e discente repensem e reorganizem o processo de 

ensino-aprendizagem, apresentamos, abaixo, as orientações para a produção textual na 

avaliação. 

 

Quadro 48 – Orientações para a produção textual no processo de avaliação 

Orientações para a produção textual no processo de avaliação 

Realização de testes Realização de provas 

Realização de exercícios Realização de “tarefas” 

Trabalho escrito de pesquisa individual ou 

coletiva 

 

Produções escritas 

Escrever textos utilizando a produção escrita 

alfabética, preocupando-se com a sua 

segmentação em palavras e em frases, com a 

convenção ortográfica e com a pontuação, ainda 

que com falhas 

Avaliação escrita 

 

Testes avaliativos 
Atividades em grupo e individual, exercícios 

de associações no livro didático 

Trabalho escrito individual ou em grupo Texto escrito 

Prova escrita 

 

Tarefas 

 

Testes de leitura e escrita 
Testes escritos 
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Prova entendida como produção individual dos 

alunos em classe 

 

 

Questionários com e sem consulta 

Atividades e trabalhos em grupo e individual Atividades, provas e produções dos alunos. 

Realização de testes, provas, relatórios, pesquisas 

e sínteses 
Registros 

Produção de textos escritos seguindo as 

características do gênero 

Preenchimento de fichas auto-avaliativas e 

registro escrito, ou seja, anotações que os 

alunos fazem ao desenvolverem as atividades. 

Instrumentos que levem ao registro Relatórios 

Identificar etapas e registrar sequências de eventos 

observados em experimentos 

 

Coletar, organizar e registrar informações por 

meio de gráficos e tabelas 

Registrar experimentos Registrar sequências de eventos 

Ler, interpretar e representar o espaço por meio de 

mapas simples 

 

Registro individual dos alunos, dos grupos, 

coerência de ideias e criatividade das 

produções textuais 

Representar e interpretar informações sobre 

diferentes paisagens, utilizando a linguagem 

cartográfica 
Elaboração de sínteses 

Relatórios escritos 
Registro 

 
Realização de trabalhos teóricos e práticos, 

aplicados individualmente e em grupo; testes, 

provas, relatórios, pesquisas, sínteses 

Revisão dos próprios textos, procurando 

aprimorá-los e dar-lhes uma melhor qualidade 

Redigir textos, fazer tabelas, desenhos e maquetes 
Realização de produções escritas sobre 

problemas ou situações problema, feitas 

individualmente ou em grupos 

Reflexões escritas 

 

Produção de materiais (individual e/ou grupo) 

como: exploração de um fato jornalístico, 

construção de embalagens, sólidos, pesquisa 

histórica, medições de objetos, pessoas, etc., 

como também através de testes: escritos 

individuais (no momento), com consulta (em 

outro momento) 
Realização de entrevistas individuais, observação 

do trabalho em aula, seguido de reflexão e 

discussão e uso do caderno 
Elaboração de gráficos 

Escrita do nome próprio, criação de histórias, 

reprodução de textos 
--- 

Fonte: Dados sistematizados para a pesquisa 

 

 No conjunto de PPP, a avaliação aparece como sendo contínua, processual e, 

portanto, pouco há sobre atividades e/ou projetos que considerem a produção textual 

especificamente como avaliação. Para basear esta metodologia avaliativa, tomam como 

referencial legal a Portaria de Avaliação de nº 001/2007 do Município de Parnamirim e da 
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secretaria de educação desta localidade, que estabelece as normas de avaliação da 

aprendizagem da educação básica. A esse respeito, o PPP da Escola Municipal Jornalista 

Rubens Manuel Lemos (2015, p. 27) aponta que 

 

A avaliação constitui um elemento essencial no processo ensino-

aprendizagem, pois é por meio dela que o professor pode analisar seu 

método didático-pedagógico e o aluno verificar seu rendimento. Contudo, 

para que isso seja uma realidade, a avaliação educacional nunca deveria ser 

referida a um único instrumento, nem restrita a um único momento, [...]. 

Analisando sob esta perspectiva, a avaliação deve compreender um processo 

contínuo, sendo uma prática diária em sala de aula, ao contrário de como é 

vista sob a ótica tradicional. 

 

 Desta forma, as atividades com a elaboração de gêneros, elaboradas no processo de 

ensino são também consideradas para as práticas avaliativas. As poucas atividades com a 

produção de textos, elencadas no quadro acima, demonstram que a avaliação, embora 

contínua, ainda apresenta instrumentos avaliativos mais utilizados nas práticas tradicionais do 

ensino como, por exemplo, testes, provas escritas, trabalhos (estes, não especificados). Tais 

procedimentos demonstram a realização de atividades pontuais, descontextualizadas e que, ao 

avaliar, não promovem o desenvolvimento linguístico dos discentes. 

 Sendo assim, das orientações especificadas para a produção textual como avaliação 

para o corpo discente, temos propostas voltadas às atividades verificadoras tradicionais 

(testes, provas, exercícios, tarefas) que não utilizam um gênero discursivo e tem-se também, 

as sugestões avaliativas que desenvolvem a produção de, no mínimo, um gênero do discurso 

ou de um texto que possibilitará o trabalho com um gênero discursivo. Estas se apresentam 

em maioria. Portanto, pensando-se a produção de textos para a avaliação, tem-se que, apesar 

da maior parte das proposições voltarem-se à possível elaboração de um gênero, é perceptível 

a diminuta variedade de gêneros utilizados, comprometendo assim a aprendizagem e 

contradizendo o que é proposto para o processo de ensino. 

  À luz da análise traçada, é possível considerar que as escolas buscam sistematizar as 

políticas escolares, através do Projeto Político-Pedagógico, apesar da ausência da proposta 

curricular, em alguns deles. Tais políticas apresentam-se, em alguns momentos, destoantes 

das concepções de ensino, aprendizagem, educação e escola que são apresentadas na 

introdução destes documentos. No entanto, há o destaque, em alguns PPP, da necessidade de 

reorganização e revitalização do Projeto. 

 De acordo com as categorias apresentadas, resulta-se que no conjunto de referenciais 

teóricos apresentados foi identificada a citação de autores que tratam das mais diversas 
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temáticas, porém, há a ausência de embasamento teórico quanto à produção de textos. As 

políticas públicas educacionais, de âmbito federal, mencionadas são aquelas referentes aos 

parâmetros para a educação pública, fundos de financiamento, programa de distribuição do 

livro didático e formação de professores alfabetizadores. 

 Pode-se relatar ainda que, da variedade de gêneros do discurso citados, há uma maior 

recorrência dos que são, com maior frequência, utilizados nas salas de aula e no cotidiano, e 

menor recorrência dos que vêm surgindo a partir das mídias sociais e outras vivências sociais. 

Já as orientações para a produção de texto no processo de ensino estão estruturadas na 

recontação e produção de gêneros, no desenvolvimento de aspectos linguístico-textuais e na 

aquisição da escrita e das regras de ortografia. 

 A produção de texto nas diferentes áreas apresentam, então, muitas orientações; 

algumas para a elaboração de gêneros, outras que consideram a escrita apenas como forma de 

registro. Dentre as áreas mencionadas, destacamos a de Ensino Religioso e de Educação 

Física como aquelas que, segundo o conjunto de dados, não apresentam propostas para a 

produção de textos articulados aos seus respectivos conteúdos. Além disso, a avaliação, 

segundo o conjunto de PPP, está baseada em proposições que, em sua maioria, possibilitará a 

utilização de um gênero discursivo, apesar de existir documentos que apresentam o uso, 

apenas, de testes e provas escritas no processo avaliativo. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mas na profissão, além de amar tem de saber.  

E o saber leva tempo pra crescer. 

 

Rubem Alves 

 

Destacar esta frase de Rubem Alves como epígrafe para esta dissertação exerce uma 

função de resumo para o que foi realizado até aqui e para o que virá. A profissão, seja 

professor, seja pesquisador, exige um saber que cresce, pouco a pouco, na elaboração deste 

trabalho de pesquisa.  

O início, a partir das reflexões em torno da vida acadêmica, da iniciação na pesquisa 

científica, contribuiu para a reflexão em torno do que é ser pesquisador e de como o percurso 

acadêmico encaminhou a discussão tecida nas páginas deste trabalho. Para dar continuidade e 

alcançar as metas traçadas, registramos as questões de pesquisa e delimitamos objeto de 

estudo e objetivos a serem alcançados. Assim, conceituamos as políticas escolares, tomando 

como referência os teóricos citados. 

Em seguida, ao identificar o que já há de produções científicas sobre a temática, e 

possíveis lacunas, realizamos a delimitação do tema e, a partir das leituras dos trabalhos 

identificados nas buscas, compreendemos aspectos teóricos importantes para o embasamento 

aqui registrado. 

Após, para compreender a relação existente entre o PPP e a produção textual, foi 

necessário aprofundar o conhecimento sobre Projeto Político-Pedagógico, currículo, gêneros 

do discurso na perspectiva bakhtiniana, políticas públicas e realizar as devidas articulações. 

As questões de pesquisa suscitadas – 1. Quais os principais documentos legais 

regulamentadores e orientadores relativos à produção textual (leis, programas e marcos 

nacionais)? 2. O que explicitam os Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das escolas sobre o a 

produção textual nas diferentes áreas? 3. Quais referências os PPP fazem às políticas 

nacionais e municipais (Proposta Curricular de Parnamirim/RN, 2008)? permitiram o enfoque 

na análise de um dos aspectos importantes das políticas escolares:  a produção de textos e as 

referências feitas aos documentos regulamentadores oficiais, de âmbito federal e municipal 

para esta prática. 

A produção de texto aqui tratada não se deteve aos aspectos do componente 

curricular de Língua Portuguesa e esteve a discorrer sobre as diferentes áreas, tendo em vista 

que, o uso dos gêneros do discurso para fins de comunicação é realizado e relevante em todas 
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as áreas de ensino. Pensar a escrita como articuladora de diferentes áreas foi um desafio para 

nós, como docentes e, mesmo, para a pesquisa, tendo em vista sua forte tradição, ainda 

disciplinar. 

Para tanto, o referencial teórico-metodológico contribuiu para que, após a 

digitalização do corpus da pesquisa, houvesse o levantamento dos dados e a estruturação de 

categorias de forma que as questões elencadas para a pesquisa fossem respondidas. Os 35 

(trinta e cinco) PPP analisados, dentre os 75 (setenta e cinco) digitalizados, formaram um 

banco de dados, a partir do qual, foi possível estruturar um panorama das políticas escolares 

para a produção de textos no município de Parnamirim/RN, tomando como base os anos de 

2001 a 2018 (datas dos PPP) e a Proposta Curricular do município (Currículos e Qualidade 

Social na Educação Básica: construindo coletivamente, 2008). 

 Com o objetivo de identificar os parâmetros orientadores da produção de textos nos 

Projetos Político-Pedagógicos, realizamos um levantamento que se traduz em um trabalho 

pouco comum na literatura desta área, tendo em vista, a amplitude de dados coletados e 

sistematizados, a relevância das informações apresentadas e o enfoque dado aos PPP (uma 

perspectiva raramente utilizada, de acordo com os resultados da busca em catálogos de 

periódicos, teses e dissertações). 

É importante ressaltar que o conjunto de PPP demonstrou a necessidade de 

reorganização dos elementos estruturais do documento, tendo em vista a pouca 

fundamentação teórica referente à produção textual e, em alguns casos, a ausência da proposta 

curricular da instituição escolar. Para que a escola possa atingir os seus objetivos, é pertinente 

que esta estrutura documental seja retomada, especialmente, naqueles documentos, que não 

possuem um currículo/documento curricular consistente e organizado, de forma que a equipe 

docente possa alicerçar as suas práticas de ensino, de forma geral, e as práticas de produção 

textual, em particular. 

As análises nos permitem entender a função do PPP na elaboração das políticas 

escolares para a produção textual. Um aspecto deste importante papel refere-se ao caráter 

inerente de ser o discurso construído que se encontra relacionado às práticas de ensino e de 

aprendizagem da escrita. Ainda que este não seja o propósito da presente pesquisa, esta 

consideração é de extrema relevância. 

Parece-nos essencial que os sujeitos que fazem a escola, principalmente, o corpo 

docente tenham consciência da responsabilidade de construção do PPP e da formação de uma 

cultura escolar de valorização desse processo pedagógico e político de pensar a escola e 
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estruturar/sistematizar orientações, metas, princípios e instrumentos de fomento à produção de 

textos, dentro e fora da sala de aula, nos diferentes componentes curriculares. 

Outro quesito importante refere-se à dimensão coletiva da formulação do PPP, a fim 

de não deter-se aos aspectos exclusiva e meramente burocráticos, como, por vezes, tem 

ocorrido: produção do Projeto para fins de resposta a uma solicitação do sistema de ensino. 

Nesse entendimento, ressaltamos que o processo de reflexão e escrita do PPP vai além da 

redação em si do documento, tendo em vista que insere a sua concepção e a valorização das 

práticas, dos embates, diálogos e debates dos quais surgem as políticas escolares. Sendo 

assim, o Projeto Político-Pedagógico não pode ser visto como um documento prescritivo e 

exógeno ao coletivo da escola, mas como o resultado de um trabalho conjunto da comunidade 

escolar, de formulação de práticas, baseadas na perspectiva da instituição e que, em 

consequência disto, será aplicado. 

A outra importante questão reflete o conjunto de dificuldades que os profissionais da 

educação enfrentam para pensar um projeto escolar: a desvalorização do enfoque pedagógico 

do trabalho docente, a estruturação do tempo e do espaço escolar, de modo a reconhecer a 

importância de ações colaborativas, e o discurso predominante do fracasso como resultado da 

“idealização” do PPP. Ou seja, como um documento que retrata o “ideal”, mas que não reflete 

a prática dos professores. 

Quando essas questões são deslocadas para o campo da linguagem, especialmente, 

para o campo da produção textual, elas são intensificadas, tendo em vista a falta de 

constituição de uma prática de articulação com as diferentes áreas e a escrita como eixo 

articulador. 

Apesar das dificuldades mencionadas, o PPP precisa ser visto como objeto 

importante para a dimensão política e pedagógica da escola e como objeto de pesquisa 

pertinente aos estudos acerca da produção de textos no espaço escolar, pois ele reflete as 

complexidades da realidade da escola e sistematiza as diretrizes para a organização da prática 

pedagógica. É preciso resgatar e ressignificar o lugar simbólico do Projeto Político-

Pedagógico enquanto espaço de discussão coletiva das práticas, de formulação, crítica e 

implementação das políticas escolares nele sistematizadas. A partir disso, pode-se pensar: se o 

PPP perdeu esse simbolismo, que outras práticas escolares também se perderam na escola? A 

dimensão coletiva escolar tem acontecido? 

As categorias de análise, mesmo diante das dificuldades apresentadas e da urgente 

necessidade de aprimoramento dos PPP, indicam o esforço dos sujeitos em buscar garantir, 
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nas diversas áreas do conhecimento, a produção de textos e a contextualização de suas 

práticas através das políticas públicas nacionais e referenciais teóricos. Estes são aspectos 

que, em nosso entendimento, devem levar ao questionamento acerca da assunção do 

desinvestimento do processo de produção do PPP.  

Sendo assim, evidenciamos o que preconizam os autores nos quais nos baseamos ao 

ratificar que o Projeto Político-Pedagógico proporciona a toda a comunidade escolar a 

oportunidade de ser agente da aprendizagem discente, inserindo o alunado na escola, além de 

consistir em um documento articulador, ponto de encontro entre as políticas, as diretrizes e o 

fazer da sala de aula, através da participação de todos os professores e demais setores da 

escola. Por essa razão, é importante que o professor conheça o funcionamento do sistema 

escolar bem como da instituição escolar na qual está inserido.  

Concebendo a escola como unidade básica e realizadora das metas do sistema 

escolar, deve-se reservar tempo para discutir sobre as políticas educacionais e o fazer 

pedagógico, o que pode ser considerado o passo inicial para as transformações. Nessa 

perspectiva, salientamos que existem outros documentos escritos e acordos verbais que 

podem ser considerados políticas escolares, porém o Projeto Político-Pedagógico apresenta-se 

como um documento que traz identidade à escola ao registrar as práticas institucionais e ser 

flexível quanto às mudanças e transformações estruturais da escola e da sociedade. 

Nessa perspectiva, percebemos que a produção de textos nas diferentes áreas, 

apresenta-se fundamentada nos registros para fins de organização e aprendizagem de 

conteúdos ou em gêneros do discurso específicos para cada componente curricular. A partir 

da identificação dos documentos, leis, programas e marcos regulamentadores oficiais 

nacionais dirigidos ao fomento da produção textual, foi possível perceber quais políticas 

públicas educacionais nacionais tratam da produção textual de forma direta ou mesmo 

indiretamente. Este reconhecimento permitiu a observação de objetivos, princípios e diretrizes 

especificados para cada política e que proporcionou a ampliação das possibilidades de 

triangulação dos dados.  

Programas direcionados à formação de professores e distribuição de material didático 

e leis e decretos que fomentam a produção textual apresentaram-se como referencial de 

organização das políticas escolares, tendo em vista que podem ser utilizados para o 

embasamento teórico e prático do fazer escolar e do fazer docente. 

Ao verificar o que explicitam os Projetos Político-Pedagógicos (PPP) das escolas do 

município de Parnamirim/RN sobre a produção de texto nas diferentes áreas, percebemos que, 
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mesmo com algumas dificuldades, os PPP demonstram o esforço feito pela equipe docente em 

incluir na sua práxis, a articulação entre as áreas de ensino e a elaboração dos gêneros do 

discurso. As orientações para a Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências 

e Arte trazem indícios de que a produção textual no processo de ensino ocorre a partir de 

gêneros discursivos, em sua maioria, aqueles mais utilizados nas atividades escolares e que 

são específicos para cada componente curricular. 

No entanto, não negamos que mesmo havendo a produção de um gênero, esta 

construção textual, aparentemente ocorre de forma limitada, deixando de fora as etapas da 

escrita, como preconizam os autores que embasam esta pesquisa: planejamento, escrita, 

revisão e reescrita dos textos. Apenas no ensino voltado, prioritariamente, à disciplina de 

Língua Portuguesa é possível ver orientações que tratam desta perspectiva. 

Quanto aos gêneros discursivos citados nos documentos, alguns apresentam-se 

recorrentemente entre os PPP, repetindo-se, inclusive, entre os anos de escolaridade. Outros, 

menos comuns nas vivências extra-escolares, também são citados, no entanto, com menor 

frequência, demonstrando a delimitação mínima do que poderia ser realizado a partir da 

produção escrita contextualizada, tendo em vista a totalidade de gêneros existentes na 

comunicação efetivada no meio social. 

A avaliação do processo de ensino, de acordo com o corpus da pesquisa é 

fundamentada na concepção formativa, processual e, portanto, não está explicitado 

diretamente quais as orientações e propostas de avaliação com base na produção de textos. No 

entanto, alguns do PPP retratam quais instrumentos e possibilidades avaliativas, expondo, 

pontual e minimamente, gêneros para tal fim. Porém, é aparente a relevância de trabalhos, 

testes e provas escritas como ferramentas para a avaliação. 

 Ao analisar como as políticas nacionais de produção de textos são consideradas nos 

PPP, observa-se a presença de políticas para formação de professores, distribuição de material 

didático e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 que é recorrente nos 

documentos, além de políticas que tratam do financiamento da educação nacional e que, de 

forma indireta, colaboram para que haja eficácia no processo de ensino e nas práticas de 

produção textual. Entretanto, as referências feitas, em alguns momentos, deixam explicitar o 

caráter burocrático considerado no PPP em relação aos fundos de financiamento federal, 

permitindo inferir que não é levada em consideração a contribuição específica ao ensino, 

através de materiais e da estrutura arquitetônica direcionados à escola.  
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Em se tratando da Proposta Curricular do Município de Parnamirim/RN (2008), 

verifica-se que apenas um PPP faz referência direta a este documento, no entanto, a partir da 

leitura de cada Projeto, percebemos que há a possibilidade de alguns deles terem tomado o 

referencial municipal como base para a elaboração curricular do Projeto Político-Pedagógico. 

Esta percepção foi possível devido a alguns trechos relacionado à citação de gêneros do 

discurso serem semelhantes ao que está descrito na Proposta Curricular municipal. 

Sendo assim, a Proposta Curricular do município explicita orientações em torno da 

produção de textos articulado às diferentes áreas, trazendo diretrizes que norteiam a 

elaboração textual a partir de gêneros específicos para cada área de ensino e, também 

propostas que tratam a escrita como registro de conteúdos e assuntos estudados. Vale 

ressaltar, que para as áreas de Educação Física e Ensino Religioso não fazem referência à 

produção textual. Percebe-se, portanto, que as políticas escolares elencadas nos PPP podem 

ser um reflexo de orientações dadas a partir do sistema municipal de ensino. 

 Como vemos, para os PPP, a produção de textos é central no processo de 

aprendizagem e de avaliação e nas diferentes áreas de conhecimento. As categorias também 

revelam o empenho de se buscar situar as políticas escolares para a produção textual dentro 

dos quadros teórico-metodológicos da produção científica, como também das políticas 

públicas nacionais. Contudo, de forma geral, as políticas escolares para a produção textual, 

presentes nos Projetos Político-Pedagógicos, são, em sua maioria, direcionadas à produção de 

textos como forma de registro das aprendizagens e uma ação que está à serviço da disciplina 

em detrimento da formação do aluno como produtor de gêneros. Isto pode ser consequência 

de um currículo que privilegia as orientações gramaticais, em detrimento das discursivas, 

priorizando o ensino que não considera a produção textual como uma intervenção social, e 

mais, como uma ação comunicativa. 

 Desta forma, é válido ressaltar a necessidade de a escola repensar o seu Projeto 

Político-Pedagógico - e, portanto, o seu currículo/documento curricular - no intuito de 

recuperar a importância deste documento genuinamente escolar, através do resgate e registro 

de políticas escolares que contribuam para o aperfeiçoamento da prática docente e da 

formação discente. É preciso pensar e agir de forma que a produção textual seja considerada 

primordial no ensino das diferentes áreas, de forma que o trabalho realizado pelos professores 

seja pautado na busca por alunos que produzam textos, não para a escola, mas para a vida. 

Através da revisão bibliográfica e do entrelaçamento das leituras feitas, dos textos 

pesquisados e trazidos à reflexão, constata-se que, historicamente, têm ocorrido 
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transformações a respeito das concepções de ensino da linguagem, principalmente a partir de 

meados da década de 1990, impulsionadas pela nova visão exposta na publicação dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais: o texto enquanto unidade de ensino e socialmente 

contextualizado. 

Para tanto, a produção textual no âmbito das concepções bakhtinianas precisa ser 

considerada nos Projetos Político-Pedagógicos das escolas, a partir da compreensão de 

enunciado, gênero do discurso e texto como enunciado, pois “Escrever na escola deve ser 

visto [...] como uma ação interlocutiva para aprender, refletir, sentir e viver, no direito de 

dizer sua palavra, numa consciência dialogada com o mundo da vida. (LEITE; BARBOSA, 

2014, p. 83). 

Tudo isto refletirá positivamente contribuindo para a formação discente a partir do 

entendimento da comunicação como interação social contextualizada. Veremos ser possível 

quando tomarmos consciência do trabalho que tem que ser feito, das responsabilidades que 

devem ser assumidas, enquanto educadores dispostos a apresentar aos educandos a realidade 

existente que extrapola os muros da escola, como nos fala Freire (2014, p.79-80): 

 

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e bem-

comportado, quando não falar sobre algo completamente alheio à 

experiência existencial dos educandos, vem sendo, realmente, a suprema 

inquietação desta educação. A sua irrefreada ânsia. Nela o seu educador 

aparece como seu indiscutível agente, como seu real sujeito, cuja tarefa 

indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos da sua narração. 

Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade em que 

engendram e em cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas 

dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia ou ter ou se 

transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que 

seja mais som que significação e, assim, melhor seria não dizê-la. 

 

Para tanto, é necessário conforme Silva (2003), construir práticas de cidadania no 

espaço escolar, ações estas que rompam com a cultura autoritária e proporcione ao aluno o 

acesso ao conhecimento que lhe proporcionará compreender as relações da sociedade e irá 

prepará-lo para sua inserção no mundo do trabalho e na participação ativa no meio social.  

Segundo pesquisas citadas pela autora, dentre os aspectos que contribuíram e 

contribuirão para a organização e eficácia das políticas escolares, está a “Existência de projeto 

político-pedagógico – instrumento orientador das ações dos atores da escola.” (SILVA, 2003, 

p. 185). Todavia, não podemos presumir que o Projeto Político-Pedagógico, por mais bem 

estruturado teoricamente que seja, poderá, isoladamente, transformar ou aprimorar políticas 
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escolares, se não houver por parte do corpo docente, este desejo de considerar em sua prática 

as orientações contidas nos PPP. 

Assim sendo, consideramos que este trabalho poderá demandar outras pesquisas que 

objetivem: perceber na prática escolar, como e se ocorre a execução das diretrizes para a 

produção textual sistematizadas nos Projetos Político-Pedagógicos das escolas; propor como 

as áreas destinadas ao Ensino Religioso e à Educação Física podem articular os seus atributos 

curriculares (objetivos, habilidades, conteúdos e metodologia) à produção de textos por meios 

dos gêneros; identificar como ocorre o processo de elaboração dos PPP nas escolas; 

identificar como acontece a elaboração do referencial curricular dos municípios e qual a 

participação das escolas neste procedimento; identificar como as concepções explanadas nos 

PPP refletem-se na prática do professor; quais políticas escolares são delineadas pelas práticas 

escolares e por outros documentos institucionais, dentre outras questões que podem ter sido 

suscitadas através desta dissertação e que, possivelmente possam ser respondidas a partir de 

pesquisas estruturas pelos sujeitos que dedicaram-se à leitura deste trabalho. 
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APÊNDICE A - LISTA DE NUMERAÇÃO DOS PROJETOS POLÍTICO-

PEDAGÓGICOS 

 

 

PPP 1 Escola Municipal Administrador Josafá Sisino Machado 

PPP 2  Escola Municipal Cícero Souza Melo 

PPP 3  Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes 

PPP 4  Escola Municipal Dr. Sadi Mendes Sobreira 

PPP 5  Escola Municipal João Gomes Da Costa Neto 

PPP 6  Escola Municipal José Fernandes 

PPP 7  Escola Municipal Jornalista Rubens Manuel Lemos 

PPP 8  Escola Municipal Poeta Luíz Carlos Guimarães 

PPP 9  Escola Municipal Manoel Ferreira Filho 

PPP 10  Escola Municipal Manoel Vicente de Paiva 

PPP 11  Escola Municipal Maura de Morais Cruz 

PPP 12  Escola Municipal Nossa Senhora da Guia 

PPP 13  Escola Municipal Manoel Machado 

PPP 14  Escola Municipal Osmundo Faria 

PPP 15  Escola Municipal Maria do Céu Fernandes 

PPP 16  Escola Municipal Maria Francinete de Gonçalves Maia 

PPP 17  Escola Municipal Prefeito José Augusto Nunes 

PPP 18  Escola Municipal Presidente Artur da Costa e Silva 

PPP 19  Escola Municipal Professor Antônio Basílio Filho 

PPP 20  Escola Municipal Professora Alzelina de Sena Valença 

PPP 21  Escola Municipal Professora Enedina E. do Nascimento 

PPP 22  Escola Municipal Professora Eulina Augusta 

PPP 23  Escola Municipal Professora Eva Lúcia Bezerra de Mendonça 

PPP 24  Escola Municipal Professora Francisca Bezerra de Souza 

PPP 25  Escola Municipal Professora Francisca Fernandes da Rocha 

PPP 26  Escola Municipal Professora Irene Soares da Silva 

PPP 27  Escola Municipal Professora Íris de Almeida Matos 

PPP 28  Escola Municipal Ivanira de Vasconcelos Paisinho 

PPP 29  Escola Municipal Professora Luzanira Maria da Costa Cruz 

PPP 30  Escola Municipal Professora Neilza Gomes de Figueiredo 
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PPP 31  Escola Municipal Edmo Pinheiro Pinto 

PPP 32  Escola Municipal Homero de Oliveira Dantas 

PPP 33  Escola Municipal Professor Jussier Santos 

PPP 34  Escola Municipal Professor Limírio Cardoso D´ávila 

PPP 35  Escola Municipal Raimunda Maria da Conceição 
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APÊNDICE B – CARTA DE SOLICITAÇÃO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

CARTA DE SOLICITAÇÃO 

 

 

 

 

 Venho, por meio desta, gentilmente solicitar à Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura do município de Parnamirim/RN, o acesso ao Projeto Político Pedagógico (PPP) das 

escolas de Ensino Fundamental desta localidade, para fins de pesquisa na construção da 

dissertação de mestrado intitulada “POLÍTICAS ESCOLARES DE ENSINO DA 

ESCRITA”
14

, a ser realizada pela mestranda Dâmares Saldanha Toscano de Souza Gomes, 

CPF ____________, vinculada ao Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, através da matrícula de nº ____________, e ao Grupo de Estudos 

Contar. 

 

 Certa de contar com a vossa colaboração, desde já, agradeço. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

________________________________________________ 

Profª Drª Tatyana Mabel Nobre Barbosa 

Professora Orientadora 

(CAPES/OBEDUC/UFRN/PPGEd/CONTAR) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Os títulos da dissertação, explicitados nos documentos que constam nos apêndices, são provisórios e indicados 

para fins de solicitação de autorização dos setores responsáveis pelos documentos corpus da pesquisa. 
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APÊNDICE C – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 

 

 

  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Natal, _____ de _______________ de 2017. 

 

Á Srª __________________________________ 

 

Coordenadora do Setor de Inspeção Escolar – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 

Prefeitura de Parnamirim/RN 

 

 

Prezada coordenadora, 

 

 

Na qualidade de Professora Orientadora da Mestranda Dâmares Saldanha Toscano 

de Souza Gomes, CPF __________________, aluna vinculada ao Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através da 

matrícula ______________________ e ao Grupo de Pesquisa Contar, venho solicitar-lhe 

autorização para que a referida pesquisadora desenvolva, neste setor, a pesquisa documental 

necessária à construção de sua dissertação de mestrado. 

O objetivo da pesquisa da mestranda é identificar e analisar as políticas escolares 

para o ensino da Língua Portuguesa, bem como as referências realizadas aos documentos, leis 

e programas oficiais municipais e nacionais para o ensino do referido componente curricular. 

Nesse sentido, pesquisará os Projetos Político-Pedagógicos das escolas do município de 

Parnamirim, e a Minuta da Proposta Curricular para o município, datada de 2008. 

Tal investigação caracteriza-se como uma Pesquisa Documental e Bibliográfica. 

Sendo assim, são os documentos supracitados considerados fontes primárias da pesquisa. 

O período da pesquisa, análise e levantamento documental compreende de maio 

(2017) a janeiro (2018). Tais ações compreendem ao acesso, digitalização, leitura das 

referidas fontes, documentação, organização, categorização e análise para produção dos 
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resultados acerca das políticas escolares para o ensino da Língua Portuguesa. A relevância 

atribuída a esta investigação está na possibilidade de reflexão acerca dos princípios oficiais 

sobre o ensino da Língua Portuguesa e, consequentemente, das práticas relacionadas ao 

ensino deste componente curricular. Busca-se, nesse sentido, elaborar resultados para as 

diferentes instâncias envolvidas e interessadas na temática: 

 

 para os processos didáticos, pela geração de subsídios teóricos e possibilidade de 

proposições metodológicas voltados ao ensino da Língua Portuguesa; 

 

 para as políticas institucionais, pela possibilidade de análise reflexiva acerca das suas 

orientações e do modo como repercutem nos instrumentos de organização e 

acompanhamento da instituição escolar, bem como, da rede de ensino; 

  

 para a produção do conhecimento científico, pela geração de resultados teóricos e 

metodológicos acerca das concepções e práticas de ensino da Língua Portuguesa. 

 

Diante disto, assumimos, junto à mestranda, o compromisso de respeitar, em todos os 

procedimentos desenvolvidos, os preceitos éticos e técnicos que orientam a pesquisa científica 

e comprometemo-nos em compartilhar, oportunamente, os resultados da pesquisa junto à 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

Na certeza de contar com a vossa colaboração, desde já, agradecemos o apoio e nos 

disponibilizamos para quaisquer esclarecimentos. 

_______________________________________________ 

Professora Drª Tatyana Mabel Nobre Barbosa 

Professora Orientadora 

(UFRN/CE/DPEC/PPGEd/CONTAR) 

 

________________________________________________ 

Mestranda Dâmares Saldanha Toscano de Souza Gomes 

(UFRN/CE/PPGEd/CONTAR) 
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APÊNDICE D – CARTA DE ANUÊNCIA/TERMO DE CONCESSÃO – 

SETOR DE INSPEÇÃO ESCOLAR 

 

 

 

  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA/TERMO DE CONCESSÃO 

 

Por ter sido informada verbalmente e por escrito sobre os objetivos e metodologia da 

pesquisa intitulada “Políticas escolares para o ensino da Língua Portuguesa” coordenada pela 

mestranda Dâmares Saldanha Toscano de Souza Gomes e pela professora orientadora Profª 

Drª Tatyana Mabel Nobre Barbosa, tomo ciência e autorizo a realização das etapas de acesso, 

digitalização, leitura e análise dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas municipais do 

município de Parnamirim, arquivados no setor de Inspeção Escolar, bem como, da Minuta de 

Proposta Curricular do município, datada de 2008. 

Sendo assim, eu, _______________________________________, responsável pelo 

setor de Inspeção Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de 

Parnamirim/RN (SEMEC), após ter recebido todos os esclarecimentos sobre os objetivos e 

procedimentos a serem seguidos na realização da referida pesquisa, autorizo o manuseio dos 

Projetos Político-Pedagógicos das escolas municipais de Parnamirim, arquivados neste setor e 

da Minuta de Proposta Curricular do município (datada de 2008) para coleta de dados em 

cumprimento a uma das etapas da citada investigação. 

___________________________________________________________ 

CPF______________________ 

Coordenadora do Setor de Inspeção Escolar – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 

Prefeitura de Parnamirim/RN 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONFIABILIDADE – SETOR DE INSPEÇÃO 

ESCOLAR 

 

  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONFIABILIDADE 

Enquanto professora orientadora e mestranda, temos ciência das responsabilidades 

quanto ao presente projeto de pesquisa e de nosso compromisso na utilização dos referidos 

documentos (Projetos Político-Pedagógicos das escolas municipais de Parnamirim e da 

Minuta de Proposta Curricular do Município, datada de 2008), bem como, do conteúdo neles 

explicitado. 

Mediante este termo eu, Profª Drª Tatyana Mabel Nobre Barbosa e minha orientanda, 

mestranda Dâmares Saldanha Toscano de Souza Gomes, comprometemo-nos em utilizar com 

responsabilidade os dados coletados no setor de Inspeção Escolar. 

Tais dados coletados serão utilizados exclusivamente para o desenvolvimento da 

pesquisa intitulada “Políticas escolares para o ensino da Língua Portuguesa” durante e após a 

conclusão da mesma. 

Asseguramos, ainda, que as informações geradas serão divulgadas de forma 

responsável. 

 

_________________________________________________ 

Professora Drª Tatyana Mabel Nobre Barbosa 

Professora Orientadora 

(UFRN/CE/DPEC/PPGEd/CONTAR) 

 

________________________________________________ 

Mestranda Dâmares Saldanha Toscano de Souza Gomes 

 (UFRN/CE/PPGEd/CONTAR) 
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APÊNDICE F – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PESQUISA 

 

  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

Natal, _____ de _______________ de 2017. 

 

Á Srª ______________________________ 

 

Coordenadora do Setor de Gestão Escolar – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 

Prefeitura de Parnamirim 

 

Prezada coordenadora, 

 

Na qualidade de Professora Orientadora da Mestranda Dâmares Saldanha Toscano 

de Souza Gomes, CPF__________________, aluna vinculada ao Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através da matrícula 

_____________________ e ao Grupo de Estudos Contar, venho solicitar-lhe autorização para 

que a referida pesquisadora desenvolva, neste setor, a pesquisa documental necessária à 

construção de sua dissertação de mestrado. 

O objetivo da pesquisa da mestranda é identificar e analisar as políticas escolares 

para o ensino da Língua Portuguesa, bem como as referências realizadas aos documentos, leis 

e programas oficiais municipais e nacionais para o ensino do referido componente curricular. 

Nesse sentido, pesquisará os Projetos Político-Pedagógicos das escolas do município de 

Parnamirim, e a Minuta da Proposta Curricular para o município, datada de 2008. 

Tal investigação caracteriza-se como uma Pesquisa Documental e Bibliográfica. 

Sendo assim, são os documentos supracitados considerados fontes primárias da pesquisa. 

O período da pesquisa, análise e levantamento documental compreende de maio 

(2017) a janeiro (2018). Tais ações compreendem ao acesso, digitalização, leitura das 

referidas fontes, documentação, organização, categorização e análise para produção dos 

resultados acerca das políticas escolares para o ensino da Língua Portuguesa. A relevância 
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atribuída a esta investigação está na possibilidade de reflexão acerca dos princípios oficiais 

sobre o ensino da Língua Portuguesa e, consequentemente, das práticas relacionadas ao 

ensino deste componente curricular. Busca-se, nesse sentido, elaborar resultados para as 

diferentes instâncias envolvidas e interessadas na temática: 

 

 para os processos didáticos, pela geração de subsídios teóricos e possibilidade de 

proposições metodológicas voltados ao ensino da Língua Portuguesa; 

 

 para as políticas institucionais, pela possibilidade de análise reflexiva acerca das suas 

orientações e do modo como repercutem nos instrumentos de organização e 

acompanhamento da instituição escolar, bem como, da rede de ensino; 

  

 para a produção do conhecimento científico, pela geração de resultados teóricos e 

metodológicos acerca das concepções e práticas de ensino da Língua Portuguesa. 

 

Diante disto, assumimos, junto à mestranda, o compromisso de respeitar, em todos os 

procedimentos desenvolvidos, os preceitos éticos e técnicos que orientam a pesquisa científica 

e comprometemo-nos em compartilhar, oportunamente, os resultados da pesquisa junto à 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

Na certeza de contar com a vossa colaboração, desde já, agradecemos o apoio e nos 

disponibilizamos para quaisquer esclarecimentos. 

 

_________________________________________________ 

Professora Drª Tatyana Mabel Nobre Barbosa 

Professora Orientadora 

(UFRN/CE/DPEC/PPGEd/CONTAR) 

 

________________________________________________ 

Mestranda Dâmares Saldanha Toscano de Souza Gomes 

 (UFRN/CE/PPGEd/CONTAR) 
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APÊNDICE G - CARTA DE ANUÊNCIA/TERMO DE CONCESSÃO 

SETOR DE GESTÃO ESCOLAR 

 

 

 

 

  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

CARTA DE ANUÊNCIA/TERMO DE CONCESSÃO 

 

Por ter sido informada verbalmente e por escrito sobre os objetivos e metodologia da 

pesquisa intitulada “Políticas escolares para o ensino da Língua Portuguesa” coordenada pela 

mestranda Dâmares Saldanha Toscano de Souza Gomes e pela professora orientadora Profª 

Drª Tatyana Mabel Nobre Barbosa, tomo ciência e autorizo a realização das etapas de acesso, 

digitalização, leitura e análise dos Projetos Político-Pedagógicos das escolas municipais do 

município de Parnamirim e da Minuta de Proposta Curricular do município (datada de 2008), 

arquivados no setor de Gestão Escolar.  

Sendo assim, eu, _______________________________, responsável pelo setor de 

Gestão Escolar da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de 

Parnamirim/RN (SEMEC), após ter recebido todos os esclarecimentos sobre os objetivos e 

procedimentos a serem seguidos na realização da referida pesquisa, autorizo o manuseio dos 

Projetos Político Pedagógicos das escolas municipais de Parnamirim e da Minuta de Proposta 

Curricular do Município (datada de 2008), arquivados neste setor, para coleta de dados em 

cumprimento a uma das etapas da citada investigação. 

_________________________________________________ 

CPF______________________ 

Coordenadora do Setor de Gestão Escolar – Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 

Prefeitura de Parnamirim/RN 
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APÊNDICE H – TERMO DE CONFIABILIDADE – SETOR DE GESTÃO 

ESCOLAR 

 

  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONFIABILIDADE 

Enquanto professora orientadora e mestranda, temos ciência das responsabilidades 

quanto ao presente projeto de pesquisa e de nosso compromisso na utilização dos referidos 

documentos (Projetos Político-Pedagógicos das escolas municipais de Parnamirim e da 

Minuta de Proposta Curricular do Município, datada de 2008), bem como, do conteúdo neles 

explicitado. 

Mediante este termo eu, Profª Drª Tatyana Mabel Nobre Barbosa e minha orientanda, 

mestranda Dâmares Saldanha Toscano de Souza Gomes, comprometemo-nos em utilizar com 

responsabilidade os dados coletados no setor de Gestão Escolar. 

 Tais dados coletados serão utilizados exclusivamente para o desenvolvimento da 

pesquisa intitulada “Políticas escolares para o ensino da Língua Portuguesa” durante e após a 

conclusão da mesma. 

Asseguramos, ainda, que as informações geradas serão divulgadas de forma 

responsável. 

_________________________________________________ 

Professora Drª Tatyana Mabel Nobre Barbosa 

Professora Orientadora 

(UFRN/CE/DPEC/PPGEd/CONTAR) 

 

________________________________________________ 

Mestranda Dâmares Saldanha Toscano de Souza Gomes 

 (UFRN/CE/PPGEd/CONTAR) 
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APÊNDICE I – IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADOR – SETOR DE INSPEÇÃO 

ESCOLAR/ SETOR DE GESTÃO ESCOLAR 

 

 

  

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

Identificação do Pesquisador 

 

Título da pesquisa 
Políticas escolares para o ensino da Língua 

Portuguesa 

Pesquisador Responsável 
Mestranda Dâmares Saldanha Toscano de 

Souza Gomes 

Link do Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/1419166209313967  

Telefone/e-mail 
 

 

Instituição Proponente Centro de Educação 

Programa de Pós-Graduação 
Programa de Pós-graduação em Educação 

(PPGEd) 

Nível de abrangência do Projeto 

(   ) Monografia/Trabalho de conclusão de 

curso – Graduação 

(   ) Monografia/Trabalho de conclusão de 

curso – Especialização/outros 

( X ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Outro tipo (especificar) 

Professora Orientadora 

 

Profª Drª Tatyana Mabel Nobre Barbosa 

 

_________________________________________________ 

Professora Drª Tatyana Mabel Nobre Barbosa 

Professora Orientadora 

(UFRN/CE/DPEC/PPGEd/CONTAR) 

 

________________________________________________ 

Mestranda Dâmares Saldanha Toscano de Souza Gomes 

 (UFRN/CE/PPGEd/CONTAR) 

 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=204F97AD00780ED627A34BBB3E8665CE
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APÊNDICE J
15

 - SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS COLETADOS NOS PROJETOS 

POLÍTICO-PEDAGÓGICOS
16

  

 

PPP Concepção de Projeto Político-Pedagógico 

1  Conjunto de intenções, ações e interações vivenciadas no cotidiano escolar; 

indica o caminho para um ensino de qualidade; norteador da organização do 

trabalho na escola democrática, pública e gratuita. 

2  Documento norteador das práticas e ações realizadas na instituição escolar; não 

deve ser entendido como um documento que após sua construção seja arquivado 

ou encaminhado a autoridades; 

 Subsidia o trabalho pedagógico e educativo da escola; político e pedagógico 

indissociáveis. 

3  Documento que expões a escola que temos, a escola que sonhamos, nossa 

intenções, nossos projetos, nossas propostas política e pedagógica; instrumento 

norteador de toda a prática educativa; uma carta de intenções resultante de um 

esforço de integração da comunidade escolar num intento educativo comum; 

 Reflete nossas maiores necessidades e a busca de encontrar um melhor caminho 

para proporcionar aos nossos educandos uma aprendizagem satisfatória. 

4  Define o ser da escola, sua identidade, o modelo pedagógico que é aplicado no 

estabelecimento de ensino; os objetivos, a metodologia de ensino; o perfil do 

aluno que deseja formar; o perfil dos educadores, as estratégias de avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem, a estrutura organizacional, administrativa, 

pedagógica e de convivência social, indicadores fundamentados nas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela; instrumento de planejamento coletivo, resgata a unidade do trabalho 

escolar e garante que não haja uma divisão entre os que planejam e os que 

executam. 

5  Formado para criar um currículo a ser operacionalizado pela escola; 

 Processo que inclui a formação de metas e meios. 

6 --- 

7  Delineia ações para a reflexão dos educadores, pais. Gestores e funcionários; 

 Visa identificar o desenvolvimento de ações cooperativas, eficazes e 

renovadoras; 

 Compreendido como processo de ação participativa grupal com pessoas 

interagindo politicamente em função das necessidades, interesses e objetivos 

comuns. Busca um maior envolvimento na ação educativa, considerada 

responsabilidade de todos os membros da comunidade escolar; 

 Contém todas as diretrizes da escola; 

 Se constrói e se organiza com intencionalidades explícitas na prática educativa, 

necessita constantemente ser redimensionado; 

 Instrumento teórico-metodológico que deve ser (re)construído e utilizado por 

todos aqueles que desejam no interior/exterior da escola. 

 Instrumento de luta da escola que busca constantemente enfatizar sua identidade, 

sua função social, sua clientela e acima de tudo, os seus resultados; 

 Nutre-se de ações políticas e pedagógicas que vão nortear o trabalho escolar, 

criando as condições necessárias à concretização de uma prática educativa 

consistente; 

 É o plano global da instituição; 

                                                 
15

 Para melhor compreensão dos dados sistematizados aqui apresentados, utilizar o APÊNDICE A. 
16

 A célula que contém o tracejado demonstra a inexistência da informação no referido PPP. 
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 É a identidade da instituição; 

 Define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar, a partir de um 

posicionamento quanto à sua intencionalidade e de uma leitura da realidade. 

 Projeto construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os evolvidos 

com o processo educativo da escola. 

 O projeto busca um ruma, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente. É político no sentido de 

compromisso com a formação do cidadão para um tipo de sociedade. Na 

dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da 

escola que é a formação de cidadãos participativos, responsáveis, 

compromissados, críticos e criativos; 

 Pautado em determinadas concepções de educação, de realidade sócio-culural, 

de sociedade, de cidadania. 

8  Deve refletir a voz da escola, expressando suas angústias e seus ideais, 

possibilitando a mediação entre as aspirações educativas institucionais, as 

condições dadas e o ideal de sonho. 

9  Fruto de reuniões, reflexões, construída ao longo do processo de ensino-

aprendizagem, , tem a finalidade primordial de caracterizar e definir a prática de 

educadores e profissionais da educação. 

10  Resultado de um esforço conjunto de profissionais da educação com o objetivo 

de respaldar as ações administrativas e pedagógicas. 

 Compreendido como processo de ação participativa grupal com pessoas 

interagindo politicamente em função das necessidades, interesses e objetivos 

comuns. Busca um maior envolvimento na ação educativa, considerada 

responsabilidade de todos os membros da comunidade escolar e civil. 

11  Documento que expressa a identidade de uma comunidade escolar; 

 É o plano global da instituição; 

 Pode ser entendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de 

planejamento participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que 

define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar.; 

 Traduz o exercício permanente de reflexão de uma comunidade escolar, sobre a 

sua realidade e necessidades e, a partir destas, apontar ações e estratégias 

conjuntas, que favoreçam uma prática educativa humanizada e comprometida 

com os reais princípios de cidadania e bem comum; 

12  É pedagógico por que define claramente o tipo de ação educativa que se quer 

realizar em um processo de planejamento educativo que se aperfeiçoa e se 

concretiza de forma mais efetiva assegurando um ensino de qualidade, contando 

com a participação de gestores professores, alunos, funcionários, pais de alunos 

e representantes da comunidade local, na discussão do trabalho pedagógico 

numa perspectiva mais ampla e democrática; 

 É político porque trata dos fins e dos valores referentes ao papel da educação na 

análise crítica e transformação social, e nas relações intrapessoais e 

extrapessoais; 

 Deve refletir a dinâmica da escola; 

 Nele devem ser explicitados objetivos, anseios e desejos, ou seja, tudo aquilo 

que a instituição pretende alcançar; 

 Caminho de uma nova direção e sentido, mediado por forças internas e externas, 

visando atingir os objetivos esperados, englobando ações explícitas e 

intencionais para a compreensão da escola que temos e a construção da escola 

que queremos. 

13  Representa pais, professores, alunos e funcionários; 

 Instrumento norteador do desenvolvimento das ações pedagógicas da escola, na 

busca pela coerência entre teoria e prática com o objetivo de superar os 
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obstáculos ainda existentes dentro do processo educativo, assim como, 

acompanhar as mudanças frequentes e estruturais da sociedade atingindo 

universalmente as relações econômicas, políticas e a comunidade escolar na qual 

está inserida. 

 O projeto político pedagógico da escola firma o acordo de realizar o trabalho 

pedagógico coletivo para viabilizar a construção de uma escola que eduque de 

fato para o exercício pleno da cidadania e seja instrumento real de transformação 

social. 

 O projeto político pedagógico de uma escola objetiva a melhoria do desempenho 

de suas atividades. 

14  Ferramenta constituinte necessária para se compreender a realidade da escola; 

 Propõe a construção de uma escola inclusiva, cidadã, solidária e de qualidade 

social comum e sugere a implementação de políticas transformadoras 

significativas, reorganizando o tempo os espaços, a forma de aprender, avaliar, 

desenvolver o currículo trabalhando o conhecimento, respeitando a singularidade 

da escola, dos alunos, apresentando novas possibilidades de compreensão da 

problemática institucional, bem como, das possíveis formas de enfrentamento 

delas. 

15  Documento dos mais importantes da escola; 

 É um documento dos mais valiosos, que prevê e orienta toda a ação da escola, 

com foco no aluno, no o objetivo precípuo de que se explorem ações no sentido 

de que a educação desenvolvida no âmbito do estabelecimento seja a mais ampla 

possível, dando aos alunos os instrumentos para que venha a exercitar em 

plenitude a sua cidadania, sendo sujeito ativo no mundo em que vive; 

 Deve ser constantemente avaliado, uma vez que trata de uma realidade mutável, 

o contexto escolar; Deve servir também de parâmetro para reflexões e 

aprimoramento no fazer educativo, servindo de objeto de análise par todos os 

envolvidos no cotidiano da escola; 

 Onde estão assentadas as ideias, os projetos, as intenções dos agentes 

educacionais que desejam melhorar cada vez mais a sua prática, pois entendem 

que o aluno precisa de um ensino moderno, baseado nos pressupostos do mundo 

atual, em constante mutação; 

 Um referencial, um norte a indicar o caminho a ser trilhado por todos que fazem 

parte da escola; 

16  O Projeto político Pedagógico representa a oportunidade da gestão, coordenação 

pedagógica, professores e comunidade tomarem sua escola nas mãos, definir o 

seu papel estratégico na educação das crianças e jovens, organizar suas ações, 

visando a atingir os objetivos a que se propõem, pois é este documento que 

expressa a visão, a missão, valores e objetivos da instituição que vão se 

concretizando no dia a dia da escola; 

 Surgiu da necessidade de organização dos processos de ensino e aprendizagem, 

visando a melhoria da qualidade dos serviços educacionais oferecidos; 

 Instrumento ideológico que pretende definir ações, direcionar todo um trabalho 

pedagógico, mostrar os resultados de aprendizagem, os pontos positivos e os 

pontos negativos que permeiam o processo educativo com vistas em resultados 

satisfatórios; 

 Mostra a visão macro do que a instituição escola pretende ou idealiza fazer, seus 

objetivos, metas e estratégias permanentes, tanto no que se refere às suas 

atividades pedagógicas, como às funções administrativas. Portanto, o PPP faz 

parte do planejamento pedagógico e da gestão escolar. Onde a questão principal 

do planejamento é então, expressar a capacidade de se transferir o planejado para 

a ação; 

 É um planejamento escolar, no constante movimento de ação-reflexão-ação; 
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 Eixo norteador de todas as ações desenvolvidas no âmbito escolar; 

 É um documento político, pois expressa um compromisso social de formação de 

cidadãos inseridos num contexto social específico. É pedagógico, pois expressa 

os princípios orientadores para as ações educativas no contexto escolar, 

estabelecendo os fundamentos das relações entre professores e alunos no 

processo de ensino aprendizagem, definindo os papeis dos agentes envolvidos no 

processo: aluno, professor e sociedade; 

 É um conjunto de princípios orientadores das atividades e relações dos membros 

da comunidade educativa. As opções didáticas-pedagógicas feitas neste 

documento definirão a identidade escolar no tocante à formação cognitiva dos 

alunos, num processo dinâmico e flexível à medida que as pessoas vivenciam o 

cotidiano da escola, expressando o compromisso social da escola na formação da 

cidadania e os princípios orientadores para o desenvolvimento das ações 

educativas no contexto escolar com vistas as constantes mudanças sociais, 

culturais e científicas na contemporaneidade; 

 Necessita sempre de revisão e reestruturação. 

17  É o instrumento norteador das ações da Instituição Escolar, e se torna de 

essencial importância para a mesma, tendo sua elaboração claramente definida 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

 O PPP é uma conquista da escola, ao se revelar como um instrumento 

organizado, construído de forma participativa e autônoma, que permite que os 

atores envolvidos em sua elaboração se sintam comprometidos, e 

consequentemente, atuantes nas ações elaboradas; 

 Valiosa ferramenta no tocante ao processo ensino-aprendizagem, na busca por 

um ambiente prazeroso e de qualidade, assim como por uma compreensão da 

escola além das salas de aula, uma vez que deve estar inserida em um contexto 

que atenda às exigência de toda a sociedade. 

18 --- 

19  Fruto de esforço coletivo da comunidade escolar, evidencia os princípios, 

fundamentos, concepções e diretrizes gerais que abrangem todo o currículo 

escolar, bem como, delimita as formas de organização do trabalho institucional; 

 O Projeto Político Pedagógico busca um rumo, uma direção. É uma ação 

intencional, com um sentido político e um compromisso definido coletivamente. 

Por isso, todo Projeto Político Pedagógico está intimamente articulado ao 

compromisso sociopolítico e aos interesses reais e coletivos da comunidade 

escolar; 

 O PPP é o fruto da interação entre os objetivos e as prioridades fixadas pela 

coletividade que estabelece, através da reflexão, as ações necessárias à 

construção de uma realidade; 

 O Projeto político Pedagógico entendido na sua totalidade, contribui para os 

objetivos prioritários da escola, que são as atividades educacionais, e naquilo 

cuja contribuição é indireta, ou seja, as ações administrativas; 

 É um instrumento que identifica a escola como uma instituição social, voltada 

para a educação, portanto, com objetivos para este fim; 

 Deve ser avaliado por que nele constam todas as propostas pedagógicas, a 

orientação, discussões e visões de futuro. Por ser um projeto aberto e flexível, 

poderá absorver adaptações cabíveis; 

 O Projeto Político Pedagógico é o reflexo do cotidiano da escola. 

20  Fruto das concepções, discussões e reflexões coletivas da equipe pedagógica e 

administrativa da referida instituição de ensino e de respeito a todas as ações 

desenvolvidas na escola, sendo estas pedagógicas, administrativas, burocráticas 

e financeiras assim como as ações, metas e objetivos a serem efetuados; 

 O PPP representa o perfil da escola, norteando e delineando aquilo que a escola 
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pretende alcançar em prol da melhoria da qualidade de ensino configurada na 

aprendizagem significativa dos alunos; 

 Documento que norteia a escola, contém um conjunto de ações que propiciam a 

melhoria do ensino e da aprendizagem oferecidos à clientela, visando uma 

formação integral calcada em conceitos, procedimentos, valores e atitudes; 

 Documento que contempla os objetivos educacionais e as posturas enquanto 

educadores que visam o crescimento do trabalho coletivo, a aprendizagem dos 

educandos enquanto cidadãos conscientes do espaço que devem conquistar na 

sua realidade social e a organização da instituição escolar. 

21  Configura-se como uma orientação para a prática pedagógica da escola, tem 

como ponto de partida as observações do cotidiano escolar, discussões formais e 

informais, experiências compartilhadas, angústias e avanços alcançados, que 

conduzem para momentos de estudos, os quais servem de base e norteiam a 

construção do PPP no decorrer do seu desenvolvimento; 

 É a concretização de uma orientação legal; 

 Abrangendo as dimensões pedagógica, administrativa e financeira, o PPP 

respalda-se, sobretudo, na liberdade e na autonomia em suas relações internas, 

bem como na valorização do magistério, princípio central nesta discussão 

política e pedagógica.Ele deve ainda fundar-se numa norma promulgada pela 

constituição vigente, a Gestão democrática; 

 Ferramenta para a transformação social, isto é, um instrumento de diálogo entre 

sociedade e escola; 

 Materialidade dos encaminhamentos, discussões e estudos que foram 

compilados; documento de circulação socialização e análise permanente da sua 

execução e adequação ao espaço escolar. 

22  O Projeto político Pedagógico busca um rumo, uma direção. É uma ação 

intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido 

coletivamente. Por isso, todo Projeto político Pedagógico está intimamente 

articulado ao compromisso sócio-político e aos interesses reais e coletivos da 

população. É fruto da interação entre os objetivos e as prioridades fixadas pela 

coletividade, que estabelece, através da reflexão, as ações necessárias à 

construção de uma realidade. É, antes de tudo, um trabalho que exige 

comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo: professores, 

equipe técnica, funcionários e pais; 

 É também um instrumento que identifica a escola como uma instituição social, 

voltada pata a educação, portanto, com objetivos específicos para esse fim. 

 O Projeto Político Pedagógico deve ser avaliado por que nele constam todas as 

propostas pedagógicas, a orientação, discussões e visões de futuro. Por ser um 

projeto aberto e flexível, poderá absorver adaptações cabíveis. (Avaliação do 

PPP) (p. 74)
17

 

 É preciso entender o projeto político pedagógico da escola como uma reflexão 

de seu cotidiano. (Avaliação do PPP) (p. 75) 

23  [...] este documento é o resultado de um esforço conjunto dos profissionais da 

educação desta unidade escolar com o objetivo de respaldar as ações 

administrativas e pedagógicas no âmbito desta escola. (p.1) 

 [...] representa apenas uma semente de projeto político pedagógico e se encontra 

aberto a todo e qualquer tipo de sugestão e encaminhamentos. Sabemos que 

nenhum projeto político pedagógico pode ser dado como pronto e acabado sob 

                                                 
17

 Os trechos retirados integralmente dos PPP e que são citações diretas estão indicados com a 

paginação do referido Projeto Político-Pedagógico. Os trechos que não possuem a paginação foram 

parafraseados para que haja uma melhor compreensão do texto, tendo em vista estar fora do seu corpo 

textual original. 
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pena de se cristalizar e deixar de acompanhar os movimentos da história. (p.1) 

 Desse modo, a organização da escola, a metodologia de trabalho, os referenciais 

teóricos e os recursos didáticos são instrumentos para a construção deste projeto, 

além de caminhos de qualificação constante para os educadores da Escola.(p.4). 

24  “Projeto Pedagógico [...] é um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar 

a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, 

consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. É uma 

metodologia de trabalho que possibilita re-significar a ação de todos os agentes 

da instituição.” (Vasconcelos, 1995). 

 [...] por considerá-lo norteador do fazer pedagógico [...] (p.4) 

 O PPP é um documento norteador da escola, no sentido de possibilitara 

ampliação dos saberes dos alunos, revendo suas hipóteses espontâneas a fim de 

construí-las significativamente, (p.4) 

 “O projeto educativo é claramente um documento de planificação que poderia 

ser caracterizado como: de longo prazo, quanto a sua amplitude, na medida em 

que abraça todos os aspectos da realidade escolar, flexível e aberto, democrático 

por que é elaborado de forma participativa e resultado de consensos.” (DIOGO, 

1988, p.17). (p.4) 

 O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto 

pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente 

articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da 

população majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do 

cidadão para um tipo de sociedade. Na dimensão pedagógica reside a 

possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é a formação do 

cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. 

Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as características 

necessárias ás escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade.” 

(VEIGA, 2004, p.13). (p.5) 

 [...] compreendemos que o PPP, através da criação de mecanismos de 

participação dos diferentes segmentos da escola, possibilitará a construção de 

uma escola que garantirá a melhor aprendizagem dos alunos. (p. 6) 

25  [...] numa sociedade dinâmica quanto a que vivemos hoje, se faz necessário uma 

constante reformulação das suas linhas e diretrizes de atuação, com vistas a 

acompanhar a evolução tecnológica e social, e tudo isso se traça neste 

documento que passa a ser a nossa referência maior. O Projeto Político 

Pedagógico da nossa escola, é o nosso horizonte a ser atingido através dos 

caminhos pré-definidos, os quais devem ser sempre reavaliados e reformulados 

conforme as transformações sociais e tecnológicas em nossa sociedade. Pelo fato 

de ser reavaliado constantemente, demanda um trabalho compartilhado por todo 

o conjunto de atores da comunidade escolar na medida das suas importâncias no 

processo ensino-aprendizagem, cada um com sua contribuição direta ou 

indiretamente. Torna-se estritamente essencial a existência do PPP na escola, 

como espinha dorsal e linha norteadora de todas as ações que envolvem o 

processo ensino-aprendizagem, visto que define onde estamos, estabelece onde 

pretendemos chegar e quais as estratégias pensadas por todos para se conseguir, 

sem que se perca de vista o dinamismo do conhecimento atual numa sociedade 

tão contemporânea quanto a que vivemos. (p.3) 

 [...] todo projeto pedagógico não pode distanciar-se do contexto histórico [...]. 

(p.7). 

 Considerando as constantes transformações da informação da nossa sociedade 

atual a escola é pressionada a reconstruir, executar e avaliar o seu PPP, o qual 

deve ter como princípios norteadores dar condições e abrir caminhos para o 

desenvolvimento do aluno, na sua observação, reflexão sobre o mundo, 
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buscando interagir com seu semelhante, garantindo as condições condignas de 

educação de qualidade para todos, dando a eles o direito de igualdade e 

participação para a construção e o exercício pleno da cidadania. (p.9) 

26  E é importante considerar que o Projeto Político Pedagógico é uma declaração 

de intenções e a expressão do desejável, onde o Regimento Escolar é a diretriz 

orientadora. (p. 5) 

 Entendemos este como uma ação intencional e o resultado de um trabalho 

coletivo, que busca metas comuns que intervenham na realidade escolar. (p.5) 

27  [...] o PPP busca um rumo, uma direção, ou seja, é uma ação intencional, com 

um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, 

todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto sociopolítico como os 

interesses coletivos da população majoritária. O Projeto Político Pedagógico, ao 

se constituir em um processo (coletivo) democrático de decisões, preocupa-se 

em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os 

conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, 

rompendo com a rotina do mundo impessoal e racionalizado da burocracia que 

permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da 

divisão do trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de 

decisão. (p.4) 

 [...] o Projeto Político Pedagógico busca uma nova organização para a escola e 

constituem uma ousadia para os educadores, pais, alunos e funcionários. (p.5) 

28 --- 

29  [...] reconstruir o seu Projeto Político Pedagógico, para assim, registrar as ações 

e reflexões de todos que compõem essa instituição. (p.3) 

 “O Projeto Político Pedagógico é a organização e planejamento das ações que 

queremos implantar em nossa escola visando à melhoria do processo de ensino-

aprendizagem, estando pautado por meio dos princípios de democracia e 

conscientização dos educandos para a melhoria educacional. (p.3) 

 [...] a existência do PPP se justifica pela discussão e avaliação permanente das 

ações, problemas e metas da escola. (p.3) 

 Por tratar-se de um documento essencialmente dinâmico, passará por constantes 

revisões e avaliações com o objetivo de aperfeiçoar o processo de ensino-

aprendizagem, identificando a necessidade de resgatar a cidadania escolar. (p.4) 

 O Projeto Político Pedagógico (PPP) é construído e vivenciado por todos os 

envolvidos com o processo educativo da escola. É uma ação intencional e um 

compromisso definido coletivamente, o qual se relaciona a duas dimensões. A 

primeira é política, porque articula o compromisso sócio-político aos interesses 

da comunidade. Já a segunda, define as ações educativas, pois reside na 

possibilidade de se efetivar a intenção escolar: a formação do cidadão. Ambas 

dimensões relacionam-se reciprocamente.(p.4) 

 Nesse sentido, considera-se o PPP como um processo permanente de reflexão e 

discussão de problemas escolares, na busca de alternativas viáveis à efetivação 

de sua intencionalidade, propiciando a vivência democrática necessária para a 

participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da 

cidadania. Pelo caráter democrático, tenta instaurar uma forma de organização 

do trabalho pedagógico em dois níveis: o da escola como um todo e o da sala de 

aula, associando-o com o contexto social. (p.4) 

 Assim, a construção do PPP é a própria organização do trabalho pedagógico da 

escola, que é tida como espaço social marcado pela manifestação de práticas 

contraditórias (luta e/ou acomodação) de todos os envolvidos.(p.5) 

 Em suma, o Projeto Político Pedagógico visa reorganizar formalmente a escola e 

dar certa qualidade em todo o processo vivido.Vale acrescentar, ainda, que essa 

organização do trabalho pedagógico relaciona-se com organização social, devido 
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ao fato da escola ser uma instituição social que reflete internamente as 

determinações e contradições da sociedade capitalista. (p.6) 

 [...] elaboração ou reformulação e implementação do documento norteador de 

todas as atividades de cunho educativo: O Projeto Político Pedagógico ou 

Projeto Educativo. (p. 7) 

 A reconstrução do PPP desvia o eixo do planejamento educativo do nível central 

para o nível das escolas, dando-lhes maior autonomia e abertura para a 

realização de experiências inovadoras e desafiadoras. (p.7) 

 [...] construir um projeto global para que norteasse a ação do coletivo. (p.7) 

 Nesse sentido, BUSSMEANN (1995) nos diz que: “ Em primeiro lugar o Projeto 

político Pedagógico delineia de forma coletiva a competência principal esperada 

no educador e de sua atuação na escola.” (p.8) 

30  Percebendo a urgência de repensar as práticas educativas, o projeto político 

pedagógico, aparece como uma ferramenta de reflexão, onde pais, alunos, 

gestão, corpo docente e todos aqueles envolvidos diretamente ou indiretamente 

pela formação do aluno possa ter aceso com o objetivo de conhecer as políticas 

educacionais da escola. (p.4) 

 Desta forma, pretendemos colocar neste documento, de maneira bem clara, os 

conteúdos, estratégias, instrumentos, critérios de avaliação, como também as 

parcerias que junto à escola, buscam uma educação inclusiva, onde o aluno 

possa ter acesso ao conhecimento, aprendendo de forma significativa segundo a 

legislação brasileira que norteia a nossa educação. Este documento contém 

informações imprescindíveis para o desenvolvimento de uma prática 

educacional voltadas para uma escola acolhedora, com gestão participativa, 

através de um trabalho em equipe, para uma educação de qualidade. (p.4) 

 [...] estará explícito nesse documento, os objetivos, metas e propostas que 

norteiam a escola e todas as suas ações pedagógicas intencionais para com os 

educandos, bem como a garantia de uma parceria de sucesso que está baseada na 

relação família-escola. (p.5) 

 [...] ressaltamos que a importância do PPP caracteriza-se também por ser 

democrático, por definir a identidade da escola e indicar caminhos para ensinar 

com qualidade. Pressupõe uma instituição de ensino que almeja uma educação 

eficiente e de qualidade. Ele é completo o suficiente, tornando-se uma rota 

flexível o bastante para se adaptar às necessidades dos alunos. Portanto, é um 

documento flexível que precisa ser visto e atualizado sempre. (p. 29) 

31  Esse Projeto Político Pedagógico visa registrar a continuidade das ações 

pedagógicas e administrativas da Escola [...]. Registrando as metas e as ações 

que nortearão as práticas educativas desta Instituição durante o biênio 2016-

2017, tanto no âmbito pedagógico, quanto no administrativo. (p.5) 

 Elaboramos este Projeto Político e Pedagógico visando o crescimento de novas 

perspectivas e possibilidades a serem concretizadas. (p. 5) 

 Entendemos que este projeto visa a  elaboração de ações que  contribuam na 

melhoria do ensino e aprendizagem, devem estar alicerçados em  princípios que 

envolvam a qualidade da educação, atendimento às diversidades, gestão 

democrática, autonomia e valorização profissional. O Projeto Político 

Pedagógico torna-se assim,  o ponto de partida para a construção da autonomia 

pedagógica, financeira, administrativa e jurídica, Numa perspectiva de 

descentralização da gestão, na melhoria da qualidade o ensino. Nesse sentido é 

que se deve considerar o projeto político-pedagógico como um processo 

permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de 

alternativas viáveis, propiciando a vivência democrática necessária para a 

participação de todos os membros da comunidade escolar. (p.6) 

 Sabemos que há muitos caminhos a serem percorridos e a realização deste 
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Projeto Político e Pedagógico é um passo extremamente significante para 

compreendermos os caminhos que já foram trilhados, os passos que ainda 

precisam ser dados, as prioridades, as ações necessária para a idealização da 

meta que é garantir um ensino de qualidade, através do compromisso com a 

educação e a participação social.(p.11) 

32  Com relação ao Projeto Político Pedagógico, [...] com bases legais e teóricas da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n.º 9394/96 (LDB)  e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S). Com a concepção de contribuir 

para a democratização das relações de poder no âmbito escolar, proporcionando 

a toda comunidade escolar adquirir papeis fundamentais no processo decisório. 

A concepção do PPP é construtivista – Interacionista, fundamentado nas teorias 

de Piaget e Vygotsky. . (p.4) 

 Ao construirmos o projeto político pedagógico de nossa instituição, planejamos 

o que temos intenção de fazer e realizar. Lançamo-nos para adiante, com base no 

que temos, buscando o possível. (p.6) 

 [...] o projeto político-pedagógico deixa de ser algo construído e em seguida 

arquivado ou encaminhado às autoridades como prova do cumprimento de 

tarefas burocráticas. Ele é construído e vivenciado em todos os momentos, por 

todos os envolvidos com o processo educativo da escola. Pensar um projeto de 

educação implica pensar o tipo e qualidade da escola, a concepção de homem e 

de sociedade que se pretende construir. Esse trabalho por ora apresentado 

propõe-se a ser um fator de motivação de uma reflexão a cerca da realidade da 

escola no que se refere ao atendimento às necessidades demandadas da 

comunidade na qual a escola está inserida, quer sejam pedagógicas ou sociais. 

Este projeto resulta, pois, do ideal de uma nova sociedade e do reconhecimento 

claro das necessidades sociais dos seres humanos que nos cercam, consistindo 

basicamente em oferecer formação para  a vida, ou seja, uma formação cidadã à 

clientela estudantil que busca e precisam encontrar formas de aprendizagem 

qualitativas e significativas para viverem com dignidade e bem-estar. São 

preocupações deste projeto: o desenvolvimento das funções básicas de ensino de 

qualidade, pesquisa, e difusão da cultura e do trabalho numa sociedade 

globalizada, o respeito às diversidades, a inclusão social e o desejo pela 

qualidade de vida. A natureza processual da educação faz desse projeto 

pedagógico um instrumento de trabalho, quanto norteia e abrange todos os 

aspectos educativos do ser humano: pedagógicos e políticos. (p.7) 

 O projeto político-administrativo-pedagógico deverá emergir do todo, dentro de 

uma visão contextualizada do processo educativo sustentado teoricamente 

fundamentado à prática docente. Propõe-se um projeto pedagógico onde o 

currículo, em primeiro lugar, não esteja separado da totalidade do social, mas 

que esteja historicamente situado e culturalmente denominado. (p.8) 

 O grande orientador do trabalho na escola  é o seu Projeto Pedagógico, que 

define as linhas de atuação, os objetivos e as metas que se pretende alcançar no 

decorrer do ano letivo. (p.10) 

33  Pensar o Projeto Político-Pedagógico de uma escola é pensar a escola no 

conjunto e a sua função social. Se essa reflexão a respeito da escola for realizada 

de forma participativa por todas as pessoas nela envolvidas, certamente 

possibilitará a construção de um projeto de escola consistente e possível.” (Ilma 

Passos A. Veiga) (p.2) 

 A Escola Municipal [...], com sua equipe pedagógica, pretende trabalhar, junto à 

comunidade escolar,  os seus anseios de mudanças inovadoras e desafiadora, 

através do Projeto Político Pedagógico (PPP) que tem o objetivo de registrar seu 

processo de reelaboração e as metas que pretende alcançar [...] (p.5) 

 “Nessa perspectiva, o Projeto Político Pedagógico vai além de um simples 

agrupamento de planos de ensino e de atividades diversas. O projeto não é algo 



205 

 

 

que é construído e em seguida arquivado ou encaminhado ás autoridades 

educacionais como prova do cumprimento de tarefas burocráticas. Ele é 

construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos com o 

processo educativo da escola.” (p. 5) 

 [...] este não é um documento acabado, é apenas um esboço de um trabalho 

aberto a críticas e aperfeiçoamento à medida que este seja implantado no 

cotidiano escolar. (p.62) 

 [...] o primeiro passo foi traçar rumos e metas para alcançarmos esse objetivo 

através da reelaboração de um projeto político pedagógico que contemplasse 

todas as nossas aspirações, traçando um perfil honesto de nossa realidade 

escolar, para, a partir dessas carências, buscar as soluções cabíveis. O Projeto 

Político Pedagógico é o fruto da interação entre os objetivos e prioridades 

estabelecidas pela coletividade, que estabelece, através da reflexão, as ações 

necessárias à construção de uma nova realidade. E, antes de tudo, um trabalho 

que exige comprometimento de todos os atores no processo educativo, sejam, 

pais, professores, equipe técnica e a comunidade como um todo.(p.13)  

 É preciso entender o PPP da escola como uma reflexão de seu cotidiano. Pra 

tanto, ele precisa de um tempo razoável de reflexão e ação, para se ter um 

mínimo necessário à consolidação de sua proposta. (VEIGA, 1995. P.33). 

 O objetivo geral da reelaboração desse Projeto Político Pedagógico (PPP) é 

organizar, sistematizar e nortear todo o trabalho desenvolvido nesta instituição 

escolar, criando condições para que todos os alunos desenvolvam suas 

capacidades e aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de 

compreensão da realidade e participação em relações sociais, políticas e culturais 

diversificadas e mais amplas; [...] (p. 15) 

34  O Projeto político Pedagógico (PPP) é um instrumento escrito a várias mãos pois 

deve ser um documento democrático, coletivo que mostre a realidade da escola 

tanto no campo pedagógico como no administrativo e financeiro e que a partir da 

realidade atual lance metas e ações futuras para melhorias no trabalho. Ele vai 

além de um simples argumento de planos de ensino e de atividades diversas. O 

PPP, ao se construir em processo democrático de decisões, preocupa-se em 

instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os 

conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, 

rompendo com a rotina do mando impessoal e racionalizando da burocracia que 

permeia as relações no interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários da 

divisão ao trabalho que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes da divisão. 

Desse modo, o PPP tem a ver com a organização do trabalho pedagógico, tem a 

ver com a organização da escola como um todo e como organização de sala de 

aula, incluindo sua relação com o contexto social imediato, procurando preservar 

a visão de totalidade buscando a organização do trabalho pedagógico da escola 

na sua globalidade, possibilitando à escola a autonomia de sua capacidade de 

delinear sua própria identidade. Isso significa resgatar a escola como espaço 

público, lugar de debate, do diálogo, fundado, na reflexão coletiva. (p.4) 

 [...] o Projeto Político Pedagógico expressa a cultura da escola divulgando suas 

crenças, seus valores, seu modo de pensar e agir das pessoas que o elaboraram. 

Portanto ele serve para orientar a prática refletindo sobre ela nesta perspectiva 

propõe-se atender novas formas nas adequadas de atender as necessidades 

sociais e pedagógicas do aluno. (p. 11) 

35  [...] a mesma norteará todo seu trabalho por este Projeto Político Pedagógico 

[...]. (p. 6) 

 [...] o projeto político pedagógico vem sendo construído e propondo novos 

caminhos para uma escola diferente (com suas singularidades). Todas as 

questões que envolvem o fazer pedagógico e as suas relações com currículo, 

conhecimento e função social da escola, remetem a um pensar e uma reflexão 
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contínua de todos os envolvidos neste processo. (p.8) 

 O que a Escola [...] quer construir? Que conhecimentos serão necessários aos 

nossos alunos, em sua grande maioria nativos de uma crente comunidade [...] 

para de fato exercer a sua cidadania nesta sociedade tão cheia de adversidades? 

[...] Tais situações serão apresentadas no decorrer deste documento, nas linhas e 

nas entrelinhas de cada parágrafo, resgatando o aspecto histórico de como cada 

momento foi sendo produzido  e construído. Pois este documento é o resultado 

de um esforço conjunto dos profissionais da educação desta unidade escolar com 

o objetivo de respaldar as ações administrativas e pedagógicas no âmbito desta 

escola. Há a consciência por parte dos que produziram, de que o projeto político 

pedagógico se encontra aberto a todo e qualquer tipo de sugestão e 

encaminhamentos. Sabemos que nenhum projeto político pedagógico pode ser 

dado como pronto e acabado sob pena de se cristalizar e deixar de acompanhar 

os movimentos da história. Portanto, nossa reflexão continua baseda 

principalmente na prática pedagógica cotidiana e na discussão dos referenciais 

teóricos que nos encaminhem para uma “práxis” responsável e compromissada 

com uma escola pública de qualidade. (p. 8-9) 

 

PPP Orientações para o trabalho com a produção textual  

articulada às diferentes áreas – CULTURA DO RIO GRANDE DO NORTE 

1 --- 

2 --- 

3 --- 

4 --- 

5 --- 

6 --- 

7 --- 

8 --- 

9 --- 

10 --- 

11 --- 

12  Coleta de dados, por meio de entrevistas, sobre a história do RN e fatos 

relevantes. 

13 --- 

14 --- 

15 --- 

16 --- 

17 --- 

18 --- 

19 --- 

20 --- 

21 --- 

22 --- 

23 --- 

24 --- 

25 --- 

26 --- 

27 --- 

28 --- 

29 --- 

30 --- 

31 --- 
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32 --- 

33 --- 

34 --- 

35 --- 

 

PPP Objetivo do componente curricular de Língua Portuguesa 

1 --- 

2  1º ano: Perceber a funcionalidade da linguagem oral e escrita, através do 

conhecimento de diversos portadores de textos, se apropriando dos textos, frases, 

palavras e letras para subsidiar o processo de aquisição da leitura e da escrita 

numa perspectiva de letramento. 

 2º ano: Ampliar as linguagens oral e escrita em suas diversas formas (incluindo a 

linguagem culta), sendo capaz de adequá-la a diferentes contextos de 

participação social, interpretando e inferindo as intenções de quem as produz. 

 3º ano: Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com 

eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir as palavras e produzir textos, 

tanto orais como escritos, coerentes e coesos, adequados a seus destinatários, aos 

objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados. 

 4º ano – Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos 

criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de 

recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos, e ainda 

possibilitar ao aluno refletir e compreender sobre a língua e a linguagem e 

descrição gramatical dos textos e contextos a medida que forem significativas 

para a compreensão das características da língua. 

 5º ano – Compreender o sentido nas mensagens orais e escritas de que é 

destinatário direto ou indireto, desenvolvendo sensibilidade para conhecer a 

intencionalidade e conteúdos discriminatórios ou persuasivos, especialmente nas 

mensagens veiculadas pelos meios de comunicação. 

3 --- 

4 Objetivo (1º ao 9º ano): Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, 

matemática, oral e escrita) como meio para expressar e comunicar suas ideias, interpretar 

e usufruir as produções da cultura. Saber distinguir e compreender o que dizem 

diferentes gêneros de textos. Ser capaz de identificar os pontos mais relevantes de um 

texto, organizar notas sobre textos, fazer roteiros, resumos, índices e esquemas. 

5 --- 

6 --- 

7 --- 

8 --- 

9 --- 

10  Resolver problemas da vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a 

participação plena no mundo letrado; 

 Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-las com eficácia 

em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos – tanto orais 

como escritos – coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, aos objetivos 

a que se propõem e aos assuntos tratados; 

 Utilizar diferentes registros, inclusive os mais formais da variedade linguística 

valorizada socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias da situação 

comunicativa de que participam; 

 Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo como 

proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de informações contidas nos 

textos: identificar aspectos relevantes, organizar notas, elaborar roteiros, compor 

textos coerentes a partir de trechos oriundos de diferentes fontes, fazer resumos, 
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índices, esquemas, etc. 

11 --- 

12  Geral: Esperamos que os alunos adquiram gradativamente competências 

inerentes à linguagem oral e escrita que lhes possibilitem resolver problemas da 

vida cotidiana, ter acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena no 

mundo letrado, desenvolvendo a capacidade de ler por prazer e com isso 

produzir textos coesos e coerentes, comunicar-se oralmente de forma clara e 

lógica, tornando-se não só alfabetizado, mas exercendo as práticas sociais de 

leitura e escrita que circulam na sociedade em que vivemos. 

 1º ao 3º ano: Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem sabendo 

como proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de informações contidas 

nos textos, identificar aspectos relevantes, organizar notas, elaborar roteiros, 

compor textos coerentes a partir de trechos oriundos de diferentes fontes, fazer 

resumos e conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de 

valores e preconceitos de classes, credo, gênero ou etnia; 

 4º e 5° ano:Utilizar a linguagem como instrumento de aprendizagem, sabendo 

como proceder para ter acesso, compreender e fazer uso de informações contidas 

nos textos: identificar aspectos relevantes, organizar notas, elaborar roteiros, 

compor textos coerentes a partir de trechos oriundos de diferentes fontes, fazer 

resumos e conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de 

valores e preconceitos de classes, credo, gênero ou etnia. 

13  1º ano: Utilizar as diversas linguagens (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 

ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 

compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, 

necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, 

enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva. 

 Familiarizar-se, aos poucos, com a escrita, por meio de situações nas quais ela se 

faz necessária e do contato cotidiano com livros, revistas, histórias em 

quadrinhos, etc. 

 Ampliar, gradativamente, suas possibilidades de comunicação e expressão, 

interessando-se por conhecer vários gêneros orais e escritos e participando de 

diversas situações de intercâmbio social na qual possa contar suas vivências, 

ouvir as de outras pessoas, elaborar e responder perguntas; 

 Familiarizar-se com a escrita por meio do manuseio de livros,  revistas e outros 

portadores de textos e da vivência de diversas situações nas quais seu uso se faça 

necessário; 

 Escrever palavras e textos ainda que não de forma convencional; 

 1º ao 5º ano: Desenvolver as competências linguísticas: falar, ouvir, ler e 

escrever; desenvolver a reflexão sobre as estruturas (textual, frasal, vocabular) 

implicadas nessas mesmas competências. 

 Escrever (produção de textos): utilizar-se da escrita alfabética, respeitando as 

convenções em vigor, na correspondência som/grafia, na Língua Portuguesa; 

Produzir textos escritos (e reescritos em várias versões) considerando o 

destinatário e o objetivo da mensagem, iniciando-se na identificação do gênero e 

suporte que melhor atendam às intenções do comunicar; empenhar-se na 

produção das várias versões que um texto coeso e bem estruturado requer. 

14  1º ano: Perceber a funcionalidade da linguagem oral e escrita, através do 

reconhecimento de diversos portadores de textos, se apropriando dos textos, 

frases, palavras e letras para subsidiar o processo de aquisição da leitura e da 

escrita numa perspectiva de letramento; 

 2º ano: Ampliar as linguagens oral e escrita em suas diversas formas (incluindo a 

linguagem culta), sendo capaz de adequá-la a diferentes contextos de 

participação social, interpretando e inferindo as intenções de quem as produz. 
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 3º ano: Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com 

eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir as palavras e produzir textos, 

tanto orais como escritos, coerentes e coesos, adequados a seus destinatários, aos 

objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados. 

 4º ano – Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos 

criados pela literatura e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de 

recorrer aos materiais escritos em função de diferentes objetivos, e ainda 

possibilitar ao aluno refletir e compreender sobre a língua e a linguagem e 

descrição gramatical dos textos e contextos a medida que forem significativas 

para a compreensão das características da língua. 

 5º ano – Compreender o sentido nas mensagens orais e escritas de que é 

destinatário direto ou indireto, desenvolvendo sensibilidade para conhecer a 

intencionalidade e conteúdos discriminatórios ou persuasivos, especialmente nas 

mensagens veiculadas pelos meios de comunicação. 

15 --- 

16 --- 

17 --- 

18  No processo de escritas de textos, espera-se do aluno: 

 Utilizar a escrita quando for necessário como apoio para registro, documentação 

e análise; 

 Ampliar a capacidade de reconhecer as intenções do enunciador, sendo capaz de 

aderir e/ou recusar as posições ideológicas sustentadas em seu discurso; 

 Leia, de maneira autônoma, texto de gênero e temas com os quais tenha 

construído familiaridades; 

 Desenvolver sua capacidade de construir  um conjunto de expectativas 

(pressuposições antecipadas dos sentidos, da forma e em seus conhecimentos 

prévios sobre gêneros, suporte e universos temáticos, bem como sobre textos, 

recursos gráficos, imagens dadas da própria obra (índice, prefácio, etc); 

 Constitua um conjunto de conhecimentos sobre o funcionamento da linguagem 

sobre o sistema linguístico relevantes para as práticas da escrita, leitura e 

produção de textos. 

19  1º e 2º anos: O domínio da língua, oral e escrita, reconhecendo-a como 

ferramenta fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela 

que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos 

de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Por isso, 

ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o 

acesso aos saberes linguísticos, necessários para o exercício da cidadania, direito 

inalienável de todos; 

 3º ano: Expandir o uso da linguagem sabendo assumir a palavra; produzir textos 

(tanto orais como escritos), compreendendo-os e defrontando-os em diferentes 

situações de participação social, interpretando-os corretamente e inserido as 

intenções de quem os produz; 

20  1º ano: Perceber a funcionalidade da linguagem oral e escrita, ou seja, para que, 

por que, para quem se fala e se escreve. Consequentemente o  como se 

escreve.vem à seguir, ao passo em que a criança vai dominando a escrita 

convencional.  

 2º ano: Promover vivências direcionadas para a construção do processo de 

leitura e de escrita; que os aluno adquiram progressivamente uma competência 

em relação à linguagem e alcance a participação plena no mundo letrado; atingir 

o domínio das convenções ortográficas e das estruturas dos textos escritos; 

apropriar-se dos diferentes tipos de textos que representam o registro escrito. 

 3º ano: Favorecer a socialização das histórias de vida dos alunos, enfatizando a 

importância da leitura e da escrita no seu cotidiano, elevando assim, sua auto-
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estima; adquirir e desenvolver a capacidade de produzir textos orais e escritos 

coerentes e adequados a quem se destina; compreender o sentido das mensagens 

orais e escritos de que é destinatário direto ou indireto. 

 5º ano: Expandir o uso da linguagem, utilizando diversos registros, utilizar a 

língua como instrumento de aprendizagem e principal meio de comunicação; 

 Espera-se que ao concluir o ano letivo, o aluno seja capaz de ler, compreender, 

utilizar a linguagem para expressar sentimentos, experiências e ideias, produzir 

textos escritos coesos e coerentes. 

21 --- 

22  1º e 2º anos: O domínio da língua, oral e escrita, reconhecendo-a como 

ferramenta fundamental para a participação social efetiva, pois é por meio dela 

que o homem se comunica, tem acesso à informação, expressa e defende pontos 

de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Por isso, 

ao ensiná-la, a escola tem a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o 

acesso aos saberes linguísticos, necessários para o exercício da cidadania, direito 

inalienável de todos. (p. 48) 

 3º ano: Expandir o uso da linguagem sabendo assumir a palavra; produzir textos 

(tanto orais como escritos), compreendendo-os e defrontando-os em diferentes 

situações de participação social, interpretando-os corretamente e inserido as 

intenções de quem os produz. (p. 57) 

23 --- 

24 --- 

25  Expressar-se em diferentes situações, de diferentes maneiras, conhecendo e 

respeitando as variedades linguísticas do português falado e a diversidade 

textual. (p.23) 

 1º ao 5º ano: Expressar-se em diferentes situações, de diferentes maneiras, 

conhecendo e respeitando as variedades linguísticas do português falado e a 

diversidade textual. (p.23) 

26  3º ano: Desenvolver estratégias e habilidades de leitura; antecipar sentidos e 

ativar conhecimentos prévios relativos aos textos; elaborar inferências; localizar 

informações estabelecendo relações de intertextualidade e interdisciplinaridade; 

apreender sentidos gerais de textos identificando gêneros textuais e suas diversas 

funções sociais. (p. 37). 

27  1º ao 5º ano: Expandir o uso da linguagem em instancias privadas e utilizá-la 

com eficácia em instâncias públicas, sabendo assumir a palavra e produzir textos 

– tanto orais como escritos – coerentes, coesos, adequados a seus destinatários, 

aos objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados; Utilizar diferentes 

registros, inclusive os mais formais da variedade linguística valorizada 

socialmente, sabendo adequá-los às circunstâncias da situação comunicativa de 

que participam; Conhecer e respeitar as diferentes variedades linguísticas do 

português falado; Compreender os textos orais e escritos com os quais se 

defrontam em diferentes situações de participação social, interpretando-os 

corretamente e inferindo as intenções de quem os produz; Valorizar a leitura 

como fonte de informação, via de acesso, aos mundo criados pela literatura e 

possibilidades de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais 

escritos em função de diferentes objetivos; Utilizar a linguagem como 

instrumento de aprendizagem, sabendo como proceder para ter acesso, 

compreender e fazer uso de informações contidas nos textos: identificar aspectos 

relevantes, organizar notas, elaborar roteiros, compor textos coerentes a partir de 

textos oriundos de diferentes fontes, fazer resumos, índices, esquemas, etc.; 

Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade das suas relações pessoais, 

sendo capazes de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, 

bem como de colher interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os 
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quando necessário; Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de 

reflexão sobre a língua para expandir as possibilidades de uso da linguagem e a 

capacidade de análise crítica; Conhecer e analisar criticamente os usos da língua 

como veículo de valores e preconceito de classe, credo, gênero ou etnia. (p.43-

44) 

28 --- 

29 --- 

30 --- 

31 --- 

32  1º ano: Possibilitar ao aluno o domínio do Sistema alfabético de escrita; [...] 

(p.76) 

 2º ano:Possibilitar que os alunos sejam usuários da leitura e da escrita, 

compreendendo-as como instrumento de comunicação com o mundo, 

evidenciando os aspectos de uso funcional da língua, o desenvolvimento da 

expressividade e do gosto pela leitura e pela escrita e dos aspectos formais. 

Escrever textos coesos e coerentes, nos gêneros previstos para cada série, 

dominando assim, a separação em palavras, a ortografia, regular e irregular, mais 

frequente para cada grupo, a utilização de recursos do sistema de pontuação, e 

acima de tudo, a revisão consciente e coerente de suas produções, considerando-

as suficientes ou não para o momento em questão. (p.81) 

 2º ano: Desenvolver atividades que favoreçam aos alunos avançarem no seu 

processo de leitura e escrita; Identificar as principais atividades enfrentadas 

pelos alunos que os impedem de desenvolver a leitura e a escrita nos anos 

iniciais do ensino Fundamental. (p. 81) 

33 --- 

34 --- 

35 --- 

 

PPP Documentos/leis/programas municipais mencionados 

1 --- 

2 --- 

3 Portaria de Avaliação nº001/2007 (Normas de Avaliação da Aprendizagem Escolar da 

educação Básica do município de Parnamirim) 

Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação 

Diretrizes do Conselho Municipal de Educação 

Programa Biblioteca Escolar 

4 Legislação municipal 

5 --- 

6 --- 

7 Conselho Municipal de Educação 

PDE 

Plano Municipal de Educação (PME) 

 

8 --- 

9 --- 

10 --- 

11 Resoluções do Conselho Estadual de Educação 

Matriz Curricular do Município 

12 Orientações da Secretaria de Educação do Município 

Portaria Municipal de Educação de Parnamirim/RN 

13 --- 

14 --- 
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15 Normas Básicas para Organização e Funcionamento Administrativo e pedagógico das 

Escolas da Rede Municipal de Ensino – Parecer nº 005 de 25 de Fevereiro de 2002 – 

Conselho Municipal de Educação 

Proposta Curricular da SEMEC/RN 

16 Propostas e orientações curriculares do município de Parnamirim/RN 

17 --- 

18 --- 

19 Portaria nº 001/2007 (Estabelece Normas de avaliação da Aprendizagem Escolar da 

Educação Básica e dá outras providências) 

20 Portaria nº 001/2007 (Estabelece Normas de avaliação da Aprendizagem Escolar da 

Educação Básica e dá outras providências) 

21 ROM (Recursos do Orçamento Municipal) 

22 Portaria nº 001/2007 – Estabelece Normas de Avaliação da Aprendizagem Escolar da 

Educação Básica e dá outras providências. 

Parecer nº 079/2003 – CEE/CEB/RN – Estrutura Curricular do ensino Fundamental 

Constituição do Rio Grande do Norte 

23 --- 

24 ---- 

25 --- 

26 --- 

27 --- 

28 Programa Educação Integral 

CASE 

CAPSI 

Portaria 001/2007 (Avaliação) 

Portaria 06/2013 de 21 de Outubro de 2013 (Avaliação) 

29 Recurso do Orçamento Municipal (ROM) 

Educação em Tempo Integral 

Diretrizes da Secretaria Municipal de Educação de Parnamirim 

30 --- 

31 --- 

32 Lei n 1295/06 de 29 de março de 2006 – Avaliação 

Portaria de avaliação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

33 Portaria nº 001/07 da Rede Municipal de Ensino, que estabelece as normas de avaliação. 

34 Constituição do Rio Grande do Norte 

Portaria nº 001/07 da Rede Municipal de Ensino, que Estabelece Normas de Avaliação 

da Aprendizagem Escolar da Educação Básica e dá outras providências. 

35 Constituição Estadual 

Constituição Municipal 

 

PPP Relação Proposta Curricular (2008) – Projeto Político-Pedagógico 

1 --- 

2 --- 

3 --- 

4 --- 

5 --- 

6 --- 

7 --- 

8 --- 

9 --- 

10 --- 

11 --- 
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12 --- 

13 --- 

14 --- 

15 --- 

16 --- 

17 --- 

18 --- 

19 --- 

20 --- 

21 --- 

22 --- 

23 --- 

24 --- 

25 --- 

26 --- 

27 --- 

28 --- 

29 --- 

30 --- 

31 --- 

32 --- 

33 --- 

34 --- 

35 --- 

 

PPP Concepção de educação 

1  Aluno como foco do trabalho pedagógico 

2  Processo que se baseia na reflexão sobre a realidade e, ao mesmo tempo assimila 

suas necessidades e a critica em suas inconsistências; é um acontecimento 

sempre em transformação, seus objetivos e conteúdos variam ao longo da 

história; o aluno sai do papel de passividade 

3  Educação que ultrapasse a mera reprodução de saberes e desemboque em um 

processo de produção e de apropriação de conhecimento, possibilitando assim, 

ao cidadão aprender a aprender, tornando-se crítico, exercendo sua cidadania, 

refletindo sobre as questões sociais e buscando alternativas de superação da 

realidade em que vivem. 

4  Prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e 

culturais. Realizada com a participação do aluno e intervenção do professor para 

a aprendizagem de conteúdos específicos que favoreçam o desenvolvimento das 

capacidades necessárias à formação do indivíduo. 

5  União entre teoria e prática; 

 Buscar novos caminhos que permeiam e oportunizam aguçar o senso crítico, a 

criatividade e a expressividade dos nossos educandos, para que atuem no mundo 

em que vivemos com sabedoria e justiça social; 

 Formar um cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e 

criativo. 

 Educação voltada para o futuro, contestadora, superadora dos limite impostos 

pelo estado e pelo mercado; 

 Educação muito mais voltada para a transformação social do que para a 

transmissão cultural. 

6 --- 

7  Processo que se fundamenta a partir das discussões coletivas permanentes; 
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 Forma política de intervenção no mundo, em que estão em jogo interesses 

diversos, apontando para objetivos valores, ideais, escolhas, decisões, também 

divergentes; 

 Requer do educador o aprofundamento da compreensão da realidade e de seu 

posicionamento; 

 Não podendo ser neutra, tanto pode estar a serviço da decisão, da transformação 

do mundo, da inserção crítica nele, quanto a serviço da imobilização, da 

permanência possível das estruturas injustas, da acomodação dos seres humanos 

à realidade tida como intocável. 

 Educação formadora. 

 Educação como exercício da cidadania. 

 Educação centrada no aprendiz 

 Não é neutra; 

 O processo educativo seria um ato político, uma ação que resultaria em relação 

de domínio ou liberdade entre as pessoas. 

 Oposta à educação bancária 

8  Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho; 

 Socializar todo o acervo cultural historicamente construído pela sociedade 

9  Deve ser tratada e entendida de forma interdisciplinar, onde não se priorize 

apenas uma área de conhecimento, mas sim sua totalidade, tornando a atividade 

prazerosa, lógica e atrativa para os alunos. 

10  Contribui para a formação de cidadãos conscientes do seu papel na sociedade, 

através da construção, disseminação do conhecimento e (re)leitura de mundo, 

num processo contínuo de aprendizado e envolvendo professores, alunos, 

funcionários e toda a comunidade; 

 Educação que contribua para a reflexão, ação e construção de uma nova 

realidade social; 

 Educação transformadora 

 Educação como um ato político que possui uma intencionalidade e, 

contraditoriamente, vem contribuindo ou para reforçar o modelo de sociedade, 

sua ideologia, a cultura e os saberes que são considerados relevantes para os 

grupos que possuem maior poder, ou para desvelar a própria forma como a 

escola se articula com a sociedade e seu projeto político, se constituindo num 

espaço emancipatório, de construção de uma contra ideologia, onde a cultura e 

os saberes dos grupos sociais que historicamente têm sua história negada, 

silenciada, distorcida, esteja em diálogo permanente com os saberes 

historicamente acumulados e sistematizados na história da humanidade. 

 Dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade em ideais de 

solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

 Um dos principais instrumentos de formação da cidadania; 

 É a concretização dos direitos que permitem ao indivíduo sua inserção na 

sociedade; 

 A educação é uma prática social, uma atividade específica dos homens, 

situando-os dentro da história; 

 É ao mesmo tempo, uma exigência do e para o processo de trabalho. É ela 

própria um processo de trabalho; 

 É um processo histórico de criação do homem para a sociedade e 

simultaneamente de modificação da sociedade em benefício do homem; 

 É um fato social pelas relações de interesses e valores que movem a sociedade, 
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num movimento contraditório de reprodução do presente e da expectativa de 

transformação futura; 

 É intencional ao pretender formar um homem com um conceito prévio de 

homem; 

 É libertadora, pois se faz necessário desenvolver uma educação que nos abra 

para uma democracia integral; 

 Visa atingir três objetivos: A apropriação pelo cidadão e pela comunidade dos 

instrumentos adequados para pensar a sua prática individual e social e para 

ganhar uma visão globalizante da realidade que o possa orientar em sua vida; a 

apropriação pelo cidadão e pela comunidade do conhecimento científico, 

político, cultural acumulado pela humanidade ao longo da história para garantir-

lhe a satisfação de suas necessidades e realizar suas aspirações;  a apropriação 

dos instrumentos de avaliação crítica do conhecimento acumulado, reciclá-lo e 

acrescentar-lhes novos conhecimentos através de todas as faculdades cognitivas 

humanas; 

 Vista como processo de desenvolvimento da natureza humana, a educação tem 

suas finalidades voltadas para o aperfeiçoamento do homem e sua formação para 

a cidadania participativa e construtiva; 

 Aprender a aprender, aprender a fazer,  aprender a conviver e aprender a ser. 

 Função de formação social do cidadão participativo,  responsável, crítico e 

criativo, através da produção e socialização do saber historicamente acumulado 

pela humanidade; 

 Concepção humanista de educação. 

11 --- 

12 --- 

13  A educação é um fenômeno dos seres humanos, por ser um fenômeno humano é 

energia de vida, de crescimento humano e de construção social; 

 A educação pode ser definida também, como sendo o desenvolvimento 

consciente e deliberado da criança, ela é o controle artificial do processo de 

desenvolvimento natural e faz mais do que exercer influência sobre certo 

número de processos evolutivos, isto é, ela reestrutura de modo fundamental 

todas as funções do comportamento e este comportamento vai depender da 

sociedade. 

 A educação prepara o homem para o futuro. 

14  Compreende a educação como um ato político, estético e ético; 

 A educação como prática libertadora ajuda as crianças e os jovens a se sentirem 

mais livres para atender e transitar socialmente, mediante a complexidade do 

mundo. 

15  Promover uma educação capaz de formar cidadãos conscientes de seus deveres e 

direitos, que possam fazer escolhas coerentes, baseados em um senso crítico 

apurado, desenvolvido durante suas múltiplas experiências na vida escolar, 

assim como nas vivências fora do contexto educativo. A formação deve ser 

pensada para o bem coletivo e como forma de realização plena da cidadania, 

contribuindo para uma vida saudável, de relações amistosas com o próximo e 

com o meio ambiente; 

 Educação que seja instrumento de transformação e que permita ao aluno 

perceber nela uma forma de mudar sua realidade e a de outros; 

 A educação tem valor formativo e representativo para a sociedade 

contemporânea. 

16 --- 

17  Educação pública, gratuita e de qualidade; 

 Proporcionar o desenvolvimento do aluno, de sua capacidade de aprendizagem, 

dominando plenamente a leitura, a escrita, o cálculo, a compreensão do meio 
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natural e social, do conjunto de elementos políticos, tecnológicos, artísticos e de 

valores nos quais estão baseados a sociedade. 

 Educação dialógica, onde os conteúdos trabalhados em sala de aula precisam 

estar relacionados diretamente com o contexto em que o educando está inserido; 

 A educação cumprirá uma função social ao buscar desenvolver um processo de 

conscientização política e social, a partir da leitura de mundo feita pelo próprio 

educando com a mediação do educador. 

18 --- 

19  Formar alunos capazes da crítica e autocrítica, alunos capazes de pensar 

criativamente, transformando ações, alunos que se posicionem perante os outros 

e respeitem o posicionamento de cada um; 

 A educação exige que os educadores sejam multifuncionais; 

 Educação de ensino fundamental voltada à formação necessária ao indivíduo 

para desenvolver suas potencialidades como elemento de auto-realização, 

preparação para o trabalho e o exercício consciente da cidadania e com 

desempenho de excelência, garantindo-lhes a aquisição de saberes 

sistematizados, formando cidadãos críticos capazes de agir na transformação da 

sociedade, dinamizando o processo de ensino, transformando a aprendizagem 

numa proposta dialética, em que o conhecimento é compreendido e apreendido 

como construção histórico-social; 

 Prática educativa que tenha como eixo central a formação de um cidadão 

autônomo e participativo, tendo em vista o relacionamento, a convivência e 

solidariedade humana, propondo e estimulando aprendizagens significativas, 

atraentes, desafiadoras. 

20  Diz respeito á perpetuação e difusão do conhecimento universal através de várias 

gerações, respeitando-se a diversidade cultural e garantindo ao educando o pleno 

desenvolvimento; 

 É um processo de desenvolvimento da capacidade dos indivíduos, de 

socialização da cultura, de orientação e recriação de saberes através dos quais o 

indivíduo vai ampliando seus conhecimentos. É através da educação que se 

adquire o respeito, a humildade e outros valores. Nela se cofigura uma série de 

princípios explicativos do desenvolvimento e da aprendizagem humana e que 

dizem respeito ao desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano; 

 Na educação escolar deve-se estabelecer o diálogo entre o professor e o aluno e 

a troca de conhecimentos em ambas as partes, sendo assim compartilhado 

também na sociedade. A responsabilidade, o compromisso e a união devem estar 

envolvidos neste processo  de construção mútua, seja na família ou na escola, em 

relação aos que são responsáveis por esta mediação. 

21  Toda ação educativa deve voltar-se para diminuir as diferenças sociais que 

subtraem, de uma considerável parcela da população, significativas 

possibilidades de viver dignamente; 

 Atualmente a educação é um processo destinado a provocar uma mudança nas 

disposições ou capacidades do sujeito, com caráter de relativa permanência. Essa 

mudança pode consistir num aumento nas capacidades de realizações dos 

indivíduos, ou, ainda, numa modificação de atitudes, interesses e valores.  

Educar, na perspectiva teórica do educador Pulo freire, é construir, libertar o 

homem do determinismo, passando a reconhecer o papel da história e a questão 

da identidade cultural, tanto em sua dimensão individual, como em relação ao 

coletivo. Sem respeitar essa identidade, sem autonomia, sem levar em conta as 

experiências vividas pelos educando antes de chegar à escola, o processo será 

inoperante, somente meras palavras despidas de significação real. A educação é 

ideológica, mas dialogante, pois só assim pode se estabelecer a verdadeira 

comunicação de aprendizagem entre seres constituídos de almas, desejos e 
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sentimentos. 

22  Educar para compreender, educar para conhecer; 

 Formar alunos capazes da crítica e autocrítica, alunos capazes de pensar 

criativamente, transformando ações, alunos que se posicionem perante os outros 

e respeitem o posicionamento de cada um; 

 Contribuir para o desenvolvimento de um indivíduo seguro, confiante e com 

autonomia. Um ser pensante, crítico e sobretudo, criativo.Formar não apenas 

alunos, mas sim, verdadeiros cidadãos; 

 A educação exige que os educadores sejam multifuncionais; 

 Educação de ensino fundamental voltada à formação necessária ao indivíduo 

para desenvolver suas potencialidades como elemento de auto-realização, 

preparação para o trabalho e o exercício consciente da cidadania e com 

desempenho de excelência, garantindo-lhes a aquisição de saberes 

sistematizados, formando cidadãos críticos capazes de agir na transformação da 

sociedade, dinamizando o processo de ensino, transformando a aprendizagem 

numa proposta dialética, em que o conhecimento é compreendido e apreendido 

como construção histórico-social; 

  

23  Busca ainda oferecer uma educação que desenvolva as capacidades intelectuais, 

criativas e estéticas; o desenvolvimento da capacidade de juízo; a promoção do 

senso de valores, o apoio às atitudes justas e dos comportamentos adequados; o 

acesso ao patrimônio cultural conquistado pelas gerações precedentes, a 

formação para o diálogo e a compreensão das relações humana. (p.3) 

 Sonhamos com uma escola que assuma a educação libertadora a  partir da ótica 

do mestre Paulo Freire. Esta educação se caracteriza como aquela que 

desencadeia um processo em que educador e educando sejam sujeitos de seu 

próprio desenvolvimento, pessoal e social, não só por seus conteúdos, mas 

também pelos seus próprios métodos imprimindo um sentido democrático e 

participativo às estruturas educacionais. (p.10) 

 Isto implica uma escola comprometida com a compreensão da realidade, que 

possibilita às pessoas acesso crítico à parcela do saber humano, da ciência e das 

técnicas acumuladas através das gerações, e lhes ajuda a passarem da 

consciência mágica ou ingênua para a consciência crítica. Esta as habilita não só 

a constatar a realidade, mas a descobrir as causas e as ideologias que a 

possibilitaram. (p.10) 

 [...] nossa proposta está inspirada numa perspectiva de Educação para a 

cidadania, o que significa educar para a democracia que dê provas de sua 

credibilidade de intervenção na questão social e cultural. (p.10) 

 A participação de todos possibilita uma educação para a liberdade e pra a 

responsabilidade. (p.10) 

 Entende ainda que a educação não pode deixar de criar espaços para o diálogo 

entre todos os educadores, e para a reflexão de suas vivências, especialmente, 

aos que se dedicam à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental. (p.14) 

 Educamos para a busca de soluções às situações que surgem no dia-a-dia, com 

interesse de investigar e descobrir alternativas para situações exitentes.(p.14) 

 Buscamos uma educação que considere o educando, não como efeito da ação do 

educador, mas sim, como agente do processo educativo, capaz de ter iniciativa 

própria, conhecedor dos seus direitos e obrigações, da realidade que o cerca, 

capaz de ampliar sempre mais sua visão de sociedade, de mundo e de 

posicionamentos críticos construtivos.(p.16) 

 Assumimos uma educação que apresenta vários caminhos e deixa liberdade de 

opção ao educando, em que os conteúdos aprendidos sejam apresentados de 

forma interdisciplinar e que tenham relação concreta com o cotidiano. 
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Defendemos uma educação que se construa com a contribuição das várias 

ciências, em contínuo desenvolvimento, que deverão ser criticadas e 

aperfeiçoadas a cada dia. Enfim, queremos uma educação que possibilite ao 

aluno o estabelecimento de uma construção interativa e significativa dos saberes 

e experiências, tornando-se sujeito ativo, participando dinamicamente e fazendo 

a sua própria história de forma consciente e livre, transformando assim, sua 

realidade. Tal transformação acontece quando o aluno faz a leitura do mundo e 

atua de maneira humana, crítica e reflexiva. (p.16-17). 

 A partir de Freinet adotamos uma educação humanista e formadora de pessoas 

livres e construtores de um juízo sólido e de nobre caráter. (p.21) 

24  É por acreditar na educação voltada para integralidade que nos apoiamos na 

pedagogia montessoriana [...] (p.16). 

 Nesse sentido a escola desafia a todos a buscar soluções com o intuito de 

proporcionar uma educação de qualidade, desenvolvendo um trabalho de 

aprendizagens significativas considerando o desenvolvimento integral dos 

alunos. (p.42). 

25  [...] denomina sua metodologia de Educação Tradicional Democrática, pois 

entende que o método tradicional, ainda é o mais eficaz para educação de 

crianças e adolescentes, pois nessa faixa etária é fundamental a imposição de 

limites e tudo deve ser norteado pela disciplina. (p.4) 

 Outros optam por jargões de “Educação de Qualidade”, mas tudo isso só se 

tornará efetivamente possível e com produção de resultados, quando toda a 

comunidade escolar [...] tomarem para si o compromisso  de fazer algo de 

especial pela educação, encarando-a não como forma de passar conteúdos e 

cobrar resultados  de conhecimentos desses conteúdos, mas quando todos 

entenderem que é  através dessa relação de convivência cotidiana envolvendo 

desde os pequenos valores sociais e culturais  até às normas de boas condutas 

que cada ser humano precisa para se tornar um cidadão autônomo e capaz de 

convivência saudável no seu meio. (p.6) 

 Estamos empenhados na educação de pessoas que valorizam sua época de vida e 

seu meios, para poder atuar positivamente na sociedade, seguindo os padrões 

éticos, solidários e democráticos a fim de construirmos uma sociedade melhor. 

(p.8) 

 A “Educação Tradicional Democrática” transforma o educando num sujeito 

socialmente politizado, com a competência e disciplina que serão necessárias 

para que ele promova o seu sucesso, seja ele profissional, emocional, intelectual, 

cultura... e promova também o sucesso das pessoas que o cercam. (p.9) 

 Queremos uma educação com práticas que sejam democráticas, em que todas as 

pessoas envolvidas participem das decisões, atuando conjuntamente. (p.9) 

 Apesar de Tradicional, buscamos uma EDUCAÇÃO que considere também o 

educando, não como efeito só da ação do educador, mas sim, como agente do 

processo educativo, senhor de suas ideias, capaz de ter iniciativa própria, 

conhecedor de seus direitos e obrigações, da realidade que o cerca, capaz de 

ampliar sempre mais sua visão de sociedade e de mundo. E que os métodos e 

normas utilizados pela direção funcionem como princípios para os educandos. 

(p.9) 

26  Já não se pode pensar uma educação para a infância, sem que esta esteja 

associada aos seus direitos e o respeito a essa fase da educação, ou seja, uma 

educação que requer nova organização pedagógica, capaz de compreender, situar 

e colaborar com o seu desenvolvimento. (p.11) 

 A educação, enquanto prática social e política, orienta as atividades dessa escola. 

Nesse sentido, a educação constitui-se em um direito social e com qualidade 

social, Isso significa dizer que a educação “é um processo de produção e 
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socialização da cultura da vida, no qual se constroem, se mantêm e se 

transformam conhecimentos e valores.” (BRASIL, 2010, p.15). Para isso, são 

imprescindíveis o acesso, a permanência, a inclusão, o sucesso escolar, 

ancorados em aprendizagens de conteúdos significativos como condição para a 

formação integral dos estudantes. Nessa perspectiva, a educação se encontra 

para além da transmissão de conhecimentos e formar não significa, apenas, dar 

forma, acomodar um sujeito com um formato de saber, afinal, “[...] quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” (FREIRE, 1996, p.23). 

Assim sendo, os processos de formação do indivíduo são percebidos nas práticas 

das relações de interação com a sociedade. (p.14) 

27  [...] entende-se que a educação não pode deixar de criar espaços para o diálogo 

entre todos os educadores, e para a reflexão de suas vivências, especialmente, os 

que se dedicam à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental. (p. 10) 

 Pensamos na educação como prática social, é nessa dialética que os homens se 

constituem e se reconhece como sujeitos da história, construtores da cultura. 

Significa dizer que textos orais ou escritos são formas de expressões marcadas 

pela história e pelas histórias de seus produtores. (p. 33) 

28  A identidade educacional da escola foi construída e consolidada através de uma 

educação humanizada voltada para valores éticos e virtudes que são essenciais 

na formação do indivíduo enquanto pessoa, visando o desenvolvimento 

harmonioso e de qualidade, que devem ser inerentes ao ser humano.(p.5) 

 Assegurar uma educação de qualidade aos nossos alunos em um ambiente ético 

e de responsabilização social para que cada aluno tenha atuação crítica e 

participativa na sociedade, motivado por elevados ideais de altruísmo e 

solidariedade ao próximo. (p.5) 

 [...] a educação respeita o indivíduo, sua diversidade e reencontra a identidade 

própria do ser humano através da individualidade de cada um, que respeita os 

discentes tais como eles são, sem submetê-los a modelos pré-estabelecidos e que 

os ajudem na formação de suas personalidades. É uma pedagogia real e concreta 

que procura oferecer às crianças e aos adolescentes uma educação condizente 

com as suas necessidades e mediante as práticas cotidianas. (p.10) 

 A educação busca o desenvolvimento integral do ser humano [...] (p. 11) 

 [...] para que de fato cumpra o seu papel de colaborar na formação de cidadãos, 

com capacidade de integração social, iniciativa e criatividade. (p.11) 

 (Sociointeracionismo) É uma proposta de educação que enxerga o indivíduo na 

sua totalidade, respeita o ritmo de cada educando, cria mecanismos no intuito de 

desenvolver as suas potencialidades, sem repressão e sem medo de errar. Há 

mais colaboração e trabalhos em grupos. Parte-se do conhecimento cotidiano 

para se chegar à produção de conhecimento. Erros são considerados parte do 

aprendizado – eles mostram ao professor como o aluno está raciocinando. Os 

conteúdos são apresentados para que estes sejam, investigados como se deu em 

vários períodos, e não necessariamente pela ordem cronológica. (p. 17) 

 Uma educação permanente, essencial aos dias atuais requer família, escola e 

comunidade trabalhando em torno de um mesmo objetivo que é formar cidadãos 

conscientes, críticos, éticos e solidários. (p.18) 

29  A proposta de educação contemplada nesse documento prioriza o processo de 

desenvolvimento global da consciência e da comunicação, dos educadores e dos 

educandos, integrando, dentro de uma visão de totalidade, os vários níveis de 

conhecimento e expressão. Educar para a abertura a novas experiências, as novas 

maneiras de ser, as novas ideias, educar para a autonomia, para a liberdade 

possível em cada etapa da vida, para a autenticidade.(p.3-4) 

 O compromisso com uma educação de qualidade que garanta aos educandos de 

nossa escola o exercício de sua plena cidadania com vistas à formação de um 
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cidadão crítico, autônomo e participativo, que faça parte dos movimentos 

histórico-culturais, (educação multicultural e comunitária) estão no cerne das 

discussões, elaboração ou reformulação e implementação do documento 

norteador de todas as atividades de cunho educativo: O Projeto Político 

Pedagógico ou Projeto Educativo. (p. 7) 

 [...] defende-se uma educação integral que veja o aluno na sua totalidade, que o 

ajude a desenvolver a capacidade do saber pensar, de enfrentar situações novas e 

inesperadas, e que seja cultivada o “aprender a aprender”, conjugando 

reciprocamente teoria e prática, traduzindo o saber pensar em situações sempre 

renovadas de intervir. (p12) 

 A Proposta Pedagógica da escola se norteará nos princípios que melhor 

espelham a concepção de uma educação inovadora aliando-se ao processo de 

humanização, buscando o desenvolvimento integral e instrumentaliza-se por 

apropriar-se do saber historicamente elaborada bem como agir/interagir nos 

diversos grupos sociais no qual está inserido. (p.18) 

30  Desta forma, ele deixa transparente a importância de formar cidadãos 

conhecedores dos seus direitos e deveres, seres atuantes, valorizando as 

diversidades humanas, o meio ambiente, as culturas, o indivíduo como um ser 

cognitivo, psíquico, emocional e físico, onde no espaço escolar os objetivos 

sejam bem definidos, através de um planejamento direcionado para o aluno 

levando em consideração a formação ampla do educando. (p.4) 

 Educação é um direito de todos, assim reza a constituição brasileira de 1988, 

[...]. A Escola [...] através de seu projeto político pedagógico, busca atender as 

necessidades do educando no que se refere à sua formação acadêmica através de 

uma trabalho articulado à secretaria municipal de educação, família, educadores, 

alunos, conselho escolar, como também outros parceiros que de alguma forma, 

pode contribuir para uma educação humanizada, eliminando as barreiras para o 

acesso ao conhecimento sistematizado. (p.5) 

31  A nossa identidade educacional está sendo construída e consolidada por meio de 

uma educação voltada para o compromisso e participação social. Valores estes 

que são necessários e essenciais na formação do indivíduo para a cidadania 

através dos valores éticos e sociais. (p.10) 

 [...] compreendemos que a educação não pode ser vista apenas como uma 

produção ativa do conhecimento, mas sim como articuladora entre 

escola/família/comunidade/aluno. Dessa forma, o aluno torna-se um indivíduo 

crítico, compondo a sua história de vida e a construção dos saberes através de 

aprendizagens significativas.(p.10) 

 Marco Operacional: [...] 2. Buscamos uma educação que considere o educando, 

não como efeito da ação do educador, mas sim, como agente do processo 

educativo, capaz de ter iniciativa própria, conhecedor  de seus direitos e 

obrigações, da realidade que o cerca, capaz de ampliar sempre mais uma visão 

de sociedade e de mundo. [...] (p.14) 

32  [...] implementar uma educação de qualidade com o comprometimento dos 

envolvidos no sistema educacional garantindo a aprendizagem de todos, 

respeitando seus ritmos e condições individuais, assegurando assim a sua 

participação na sociedade como agente construtor e produtor da sua própria 

história. (p.3) 

 A natureza processual da educação faz desse projeto pedagógico um instrumento 

de trabalho, quanto norteia e abrange todos os aspectos educativos do ser 

humano: pedagógicos e políticos. (p.7) 

33 --- 

34  A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
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pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. A educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. (p.18) 

 A escola e a educação têm uma grande responsabilidade quanto ao 

desenvolvimento do espírito criativo, reflexivo e crítico que possibilitará as 

habilidades que o torne um verdadeiro cidadão. (p.22) 

 Oportunizar ao aluno uma educação adequada para sua formação de cidadão 

pleno numa sociedade de constante transformação exige também uma 

atualização na formação dos educandos onde se permita desenvolver 

habilidades, capacidades e para resolver problemas cooperativa e criativamente, 

articular situações controversas e conflituosas, analisar e interpretar dados e 

fatos para decidir na urgência com objetividade e clareza, desenvolva o espírito 

criativo, empreendedor e produtivo para que assim possa superar as limitações 

antigas de se criar um ambiente escolar com práticas e atitudes inovadoras e 

favoráveis ao processo ensino-aprendizagem superando as dificuldades de 

aprendizagem e desenvolvendo as potencialidades de todos os educandos e 

aperfeiçoando concomitantemente as habilidades dos sujeitos da escola para 

atuarem numa educação de visão globalizada e inclusiva onde exige-se uma 

reformulação contínua no modo de ser e fazer. (p.25) 

 A educação escolar tem a tarefa de promover a apropriação de saberes, 

procedimentos, atitudes e valores por parte dos alunos, pela ação mediadora dos 

professores e pela organização e gestão da escola. O encargo da escola, hoje, é 

assegurar o desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas, sociais e 

morais pelo seu empenho na dinamização do currículo, no desenvolvimento dos 

processos de pensar, na formação da cidadania participativa e na formação 

ética.(Estrutura organizacional e Projetos) (p.28) 

35  A Escola [...] objetiva sua ação educativa, fundamentada nos princípios da 

universalização de igualdade de acesso, permanência e sucesso, da 

obrigatoriedade da Educação da gratuidade escolar. (p. 6) 

 O processo educacional deve contemplar um tipo de ensino e aprendizagem que 

ultrapasse a mera reprodução de saberes cristalizado e desemboque em um 

processo de produção e de apropriação de conhecimento, possibilitando assim, 

que o cidadão torne-se crítico e que exerça a sua cidadania, refletindo sobre as 

questões sociais e buscando alternativas de superação da realidade. (p. 18) 

 

PPP Concepção de escola 

1 --- 

2  Agente social da educação 

 Contribui para uma educação sistemática. 

3  Tem um papel fundamental na construção desse homem que efetivamente possa 

contribuir com a mudança social que esse mundo necessita; escola como espaço 

de formação humana não pode desconsiderar a história de vida de seus alunos e 

deverá contribuir para que eles sejam sujeitos da sua trajetória de vida; 

 Uma instituição destinada a educar crianças e adolescentes em uma perspectiva 

de formação humana para o exercício da cidadania. 

4  Que possui uma função social, com participação da comunidade, valorização do 

aluno, qualificação para os docentes, recursos humanos, pedagógicos e 

financeiros. 

 A função da escola é formar o cidadão assegurando ao aluno, o acesso e a 

apropriação do conhecimento sistematizado, mediante um ambiente propício às 

aprendizagens significativas e às práticas de convivência democrática. 

 Formar o cidadão construindo o seu conhecimento, atitudes e valores que tornem 
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os alunos solidários, críticos, éticos e participativos. 

5  Não é neutra; 

 Favorece a apropriação e valorização das características sócio-culturais e 

garantir a aprendizagem de certos conteúdos essenciais da chamada cultura 

básica. 

6 --- 

7  Agente de mudança social; 

 Lugar de encontro, de trocas, de vivência e convivência de cada idade, com 

expressão das culturas locais e gerais, de acolhida, de emoção, de alegria, de 

modo que tudo isso se articule com os conhecimentos que se deve transmitir; 

 Escola do olhar, da escuta e da atenção. 

 Lugar de ser feliz 

8  Deve adotar como princípios a democracia, a liberdade, a autonomia, a 

igualdade, solidariedade e compromisso com a qualidade. 

9  Cria espaços onde a troca de experiências, os significados e as ideias serão 

construídos e partilhados 

10  Instituição formativa; 

 Atua na transformação e na busca do desenvolvimento social; 

 Trabalha no sentido de formar cidadãos conscientes, capazes de compreender e 

criticar a realidade, atuando na busca da superação das desigualdades e do 

respeito ao ser humano; 

 Formar cidadãos participativos, responsáveis, compromissados, críticos e 

criativos. 

 Local de produção e socialização cultural, valorizando saberes do campo e 

estimulando a criação de novos saberes, visando ao pleno desenvolvimento do 

aluno; 

 Deve ser uma instituição com a finalidade de dar ao educando a formação 

global, visando ao desenvolvimento harmonioso de sua personalidade, adotando 

técnicas modernas de aprendizagem, integrando ao meio, objetivando seu 

crescimento e dando oportunidade de se tornar um ser humano basicamente 

feliz; 

 Transmite os conhecimentos acumulados pela humanidade; 

 Tem a função de formar o ser humano completo: afetivo, emocional, social e 

cognitivo. 

 Garante a socialização do conhecimento que foi expropriado do trabalho nas 

suas relações. 

 Instituição de origem governamental ou privada, com espaço físico determinado, 

composta por uma hierarquia funcional,  onde a sociedade participa direta e 

indiretamente, onde o ensino-aprendizagem é sua principal função. Assim, a 

escola atual deve estar voltada para atender a diversidade na educação, visto que 

sua clientela é oriunda de uma sociedade heterogênea. 

11  Lugar de convívio e legitimação de diversos saberes e fazeres considerando a 

socialização do conhecimento formal historicamente construído; 

 É um espaço de ampliação da experiência humana, que faz novos 

conhecimentos, metodologia e as áreas de conhecimento contemporâneas; 

 Promove crescimento e desenvolvimento humano, criando possibilidades para 

que os sujeitos socializem experiências, realizem aprendizagens e construam sua 

identidade numa perspectiva de pleno exercício da cidadania. 

12  Tem como função social formar o cidadão, isto é, construir conhecimentos, 

atitudes e valores que tornem o educando solidário, crítico, ético e participativo; 

 Mediadora das diversidades; 

 Tem como objetivo garantir uma educação de qualidade respeitando o indivíduo 
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no seu processo de aprendizagem num contexto social; 

 A escola tem a responsabilidade de nortear as atitudes básicas para a 

transformação de uma sociedade mais justa e democrática, onde os educandos 

trabalhem para viver com qualidade e respeito, valorizando a cultura e a 

discussão entre todos e por todos; 

 Conectada com a sociedade, consciente de seus desafios, formadora de alunos 

capazes de aprender e conscientes de seus direitos de deveres, de liberdade e de 

igualdade. 

13  Media o conhecimento intervindo naquilo que o aluno tem condições de 

construir sozinho; 

 Busca a valorização da cidadania, formando o aluno cidadão e oportunizando-o 

a participar ativamente do meio no qual ele está inserido; 

 Tem a função de construir reconstruir e socializar saberes; 

 Lócus de produção/reconstrução do conhecimento historicamente acumulado; 

 Espaço social promotor da formação integral do sujeito nos aspectos: cognitivo, 

social, afetivo e físico, como também, de instituição mobilizadora de interesses, 

do despertar para a consciência social, formação de sujeitos críticos, capazes de 

atuar em diferentes contextos, de modo a respeitar o outro em sua 

individualidade, que prioriza o ser humano, sua expressão, diferentes linguagens, 

saberes, ritmos e possibilidades, ou seja, a essência do ser que se produz via 

processos interativos internacionais; 

 Espaço de mudança, constituído por pilares democráticos, participantes, 

atuantes, que vislumbram horizonte em comum; 

 É um espaço de busca, de construção, de diálogo, de confronto, de prazer, de 

desafio,  de conhecimento e de espaço/tempo,  de descoberta de diferentes 

possibilidades de expressão e linguagens, aventura, organização cidadã,  

afirmação da dimensão ética e política de todo o processo educativo; 

 A escola é uma instituição onde acontecem os movimentos sociais e culturais 

diversos da comunidade e esta é uma instituição que por si só tem a 

responsabilidade de garantir ao ser humano um direito constitucional que é o 

aceso à educação. 

 Responsável pela promoção do desenvolvimento do cidadão, cabe refletir 

constantemente pelo tipo de formação cidadã que deseja, de acordo com a sua 

visão de sociedade.Cabe-lhe também a incumbência se definir as mudanças que 

julga necessário fazer nessa sociedade, através das mãos do cidadão que irá 

formar. 

14  A função principal delegada à escola é preparar para a incorporação futura no 

mundo do trabalho; 

 A escola transmite e consolida, algumas vezes, de forma explícita e em outras 

implicitamente, uma ideologia cujos valores são o individualismo, a 

competitividade e a falta de solidariedade; 

 Assue-se a ideia de que a escola é igual para todos, portanto, cada um chega 

onde suas capacidades e seu trabalho pessoal lhes permite.Impor-se à ideologia 

aparentemente contraditória do individualismo e conformismo social. 

 A escola deve ser comum para todos; 

 A escola de vê revestir-se de um modelo didático flexível e plural que permita 

atender as diferenças de origem, de modo que o acesso  à cultura pública se 

acomode às exigências de interesses, ritmos, motivações e capacidades iniciais 

dos que se encontram mais distantes dos códigos e características em que se 

expressam. 

 É a escola, o lugar onde fortalecemos nossas histórias. A escola como espaço de 

representação social oportuniza a compreensão e o sentido que damos à ênfase à 

adolescência, incluindo os processos de ensino-aprendizagem; 
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 A escola enquanto espaço de (re)construção social tem uma dimensão que é 

estruturada pela sociedade, ao mesmo tem em que é, também, estruturante desta 

mesma sociedade.A escola vai se construindo historicamente, não modifica a 

sociedade mas pode contribuir para a mudança se ao desempenhar o seu papel de 

ensinar criticamente, fornecer os instrumentos básicos para o exercício da 

cidadania. 

15  Pretende-se construir uma escola democrática, participativa, aberta à 

comunidade e que cumpra sua função social: dar possibilidade de o aluno se 

desenvolver psicossocial, intelectual e humanamente. 

16  A escola deve ser o ambiente de colaboração, de conscientização de indivíduos 

sobre o mundo que os cerca, da elaboração da crítica construtiva, de tomada de 

atividades e iniciativas que se estendam se repressões e que leve realmente a 

formar cidadãos para intervir na realidade e transformá-la e prol de uma 

sociedade mais justa, igualitária e democrática; 

 Educa para a formação integral de um ser participativo, reflexivo, pensante e 

transformador da sociedade em que vive; 

 Visa a socialização do sujeito, prepara o cidadão para o exercício pleno da 

cidadania; prepara atores transformadores de sociedade 

17  Cumpre sua função social, voltada para a formação de cidadãos participativos e 

autônomos, contribuindo para uma sociedade mis justa e preparada para 

enfrentar seus desafios. 

18  Deve preocupar-se com a formação de cidadãos críticos, autônomos, criativos, 

participativos, afetivos e preparados quanto às bases fundamentais; 

 A escola deve atrair o educando, estimulando e valorizando os conhecimentos 

adquiridos; 

 Instituição responsável pela transmissão de conhecimentos sistematizados, para 

atender às classes menos favorecidas que buscam apenas nela a apropriação do 

saber. 

19  A escola pública possui um caráter democrático, possibilita às amplas camadas 

da sociedade, o acesso aos bens culturais acumulados ao longo da história, 

socializando a cultura, democratizando a sociedade; 

 É uma instituição cujo trabalho se realiza a partir da colaboração de vários 

grupos; 

 É um espaço de busca, construção, diálogo e confronto, prazer, desafio, 

conquista de espaço, descoberta de diferentes possibilidades de expressão e 

linguagens, aventura e organização cidadã, afirmação da dimensão ética e 

política de todo processo educativo. 

20  A escola é um instituição que prepara o aluno para a vida, ensinando-o valores, 

atitudes e conceitos, formando futuros cidadãos críticos. É um espaço onde se 

constrói a diversidade de saberes na busca da construção de práticas culturais e 

sociais, onde os sujeitos interagem para o desenvolvimento de sua cidadania; 

 Lugar onde se aprende e se ensina, locus de troca de experiências, que possibilita 

o aprimoramento dos conhecimentos prévios dos alunos. Este locus deve 

propiciar uma construção coletiva que contribua para uma autonomia intelectual 

dos alunos em relação aos saberes diversificados adquiridos. Sendo assim, o 

indivíduo vai aperfeiçoando seus conhecimentos continuamente; 

 Lugar por excelência na transmissão dos conhecimentos, daquilo que uma 

sociedade ou cultura acumulou de mais precioso para sua sobrevivência e local 

de aprender conhecimentos aplicáveis ao mundo do trabalho; 

 Instituição de caráter formativo, onde o conhecimento vivenciado pelo aluno vai 

sendo sistematizado, ao passo em que são estabelecidas trocas de conhecimento 

e adquiridos conhecimentos de ordem conceitual, atitudinal e procedimental, ao 

passo em que habilidades e competências vão sendo desenvolvidas e/ou 
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aprimoradas; 

 Enquanto instituição responsável pela socialização e sistematização dos diversos 

saberes, tem agora outro objetivo: incorporar ao currículo escolar novos saberes 

considerados essenciais, com vistas a garantir aos alunos uma formação de 

qualidade, assim como o acesso a outros conhecimentos; 

 Informar e formar o ser humano de forma integral é um dos principais aspectos 

que defendemos e acreditamos. Deve ser esta a função da escola contemporânea. 

21  É imprescindível que a escola seja um espaço privilegiado de acesso aos bens 

culturais – artísticos e científicos – já sistematizados,  e que seja também um 

espaço onde se estimule a discussão sobre os problemas sociais em suas 

múltiplas dimensões e que nos afetam cotidianamente. Para tanto, a escola 

precisa adotar uma postura ética, democrática, participativa e despida de 

preconceitos, se constituindo num espaço que: envolva em suas ações 

pedagógicas e administrativas toda a comunidade escolar, abrindo espaço para a 

sua participação e diálogo; repudie atitudes discriminatórias e preconceituosas, 

buscando refletir com toda a coletividade os valores em questão; ofereça 

condições favoráveis para que todos os alunos possam aprender a ler e escrever 

com autonomia, a fim de que possam desempenhar mais amplamente seus 

papéis sociais e atingir padrões mais elevados de cidadania; promova a 

construção de valores humanos imprescindíveis como o direito à vida, ao amor, 

à paz, à liberdade consciente, à igualdade de direitos e obrigações, à cooperação 

e à solidariedade; 

 A escola, um espaço por excelência, de produção e socialização de saberes que 

auxiliam na formação da competência acadêmica, humana e na transformação da 

sociedade, deve ser entendida, também, como um espaço de contradições e 

diferenças. [...] Na verdade, trata-se de um território de contestação. De 

contradições, de afirmações e de negações que emerge, cada vez mais, por 

definição de identidades, de posturas; demanda, ao mesmo tempo, pessoas 

conscientes e com competência para reconstrução constante de conhecimento e 

símbolos. É mister que ela seja democrática, acolhedora, mediadora e 

significativa para o aluno; 

 Na escola, deseja-se formar um ser crítico, consciente do seu papel de cidadão 

ou cidadã, que possa exercer seus direitos e deveres, que seja solidário e lute por 

uma sociedade em que todos possam viver dignamente;  

 O papel a ser consolidado pela escola é contribuir para a formação de valores, no 

sentido de promover, nas crianças e adolescentes, o desejo de transformar-se 

para poder lutar por uma sociedade melhor e mais justa. 

22  Escola democrática; 

 Possibilita às amplas camadas da sociedade o acesso aos bens culturais 

acumulados ao longo da história, socializando a cultura, democratizando a 

sociedade; 

 Escola pública, democrática,  laica, de qualidade, para todos. 

 Na medida em que a escola é uma instituição cujo trabalho se realiza a partir da 

colaboração de vários grupos, os valores envolvidos nesta tarefa têm origem nas 

relações que se estabelecem entre esses mesmos grupos. Por sua vez, tais 

relações geram expectativas diferentes por parte dos diversos grupos que atuam 

no interior da escola visando à aprendizagem do aluno. (p. 28) 

 [...] proposta de uma escola calçada na proposta de “Educação para cidadania.” 

(O Gestor no Contexto Atual) (p. 29) 

 [...] Pois a escola é uma comunidade. (O Gestor no Contexto Atual) (p. 29) 

 A escola assim concebida é um espaço de busca, construção, diálogo e 

confronto, prazer, desafio, conquista de espaço, descoberta de diferentes 

possibilidades de expressão e linguagens, aventura e organização cidadã, 
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afirmação da dimensão ética e política de todo processo educativo. (p. 35) 

 [...] visando principalmente atender os alunos nas suas expectativas de ensino e 

de aprendizagem, uma vez que estas são essencialmente a razão de ser das 

nossas escolas [...] (Calendário escolar – Justificativa) (p. 138)  

23  A escola, neste contexto, vem buscando não ficar alheia a esta realidade, 

apropriando-se destas informações e transformando-as em conhecimento, que 

geram outros e principalmente a reflexão sobre suas causas, consequências e 

possibilidades de transformação da realidade. (p.3) 

 Na perspectiva de servir à comunidade, enquanto espaço físico vem se 

constituindo em local de encontro, onde a comunidade realiza atividades 

esportivas e culturais. E enquanto espaço educativo procura ser promotora de 

valores, tais como: a dignidade da pessoa humana, a justiça, a paz, a liberdade e 

a solidariedade. Busca ainda oferecer uma educação que desenvolva as 

capacidades intelectuais, criativas e estéticas; o desenvolvimento da capacidade 

de juízo; a promoção do senso de valores, o apoio às atitudes justas e dos 

comportamentos adequados; o acesso ao patrimônio cultural conquistado pelas 

gerações precedentes, a formação para o diálogo e a compreensão das relações 

humana. (p.3) 

 A escola busca ser um espaço vivo e democrático, privilegiando a ação 

educativa que garanta o acesso e a permanência ao ensino de qualidade, através 

da construção e reconstrução permanente do conhecimento, a partir da realidade 

dos alunos, suas experiências, saberes e cultura. (p.4) 

 Assim, a escola apresenta-se como integradora,  inclusiva e aberta à diversidade 

de alunos, mo que a participação da comunidade é fator essencial. (p.6) 

 Sonhamos com uma escola que assuma a educação libertadora a  partir da ótica 

do mestre Paulo Freire (p.10) 

 Entendemos que a escola deve exercer um papel de humanização a partir da 

socialização e da construção/produção de conhecimentos e de valores 

necessários à conquista do exercício pleno da cidadania. Para tanto, estamos 

construindo uma escola que contribui para a formação de crianças e jovens 

construtores ativos da sociedade, capazes de viver no dia-a-dia, nos distintos 

espaços sociais, incluída a escola, uma cidadania consciente, crítica e 

responsável. Isto exige uma prática educativa participativa, dialógica e 

democrática, que supere a cultura profundamente autoritária presente em todas 

as relações humanas e, em especial, na escola.(p.10) 

 [...] contribuir para o aluno compreender o mundo e compreender o outro – a fim 

de melhor compreender a si mesmo – com mais sentido de responsabilidade, de 

solidariedade  e de aceitação das diferenças culturais. (p.11) 

 A proposta é uma Escola de qualidade, democrática, participativa e comunitária, 

como espaço cultural de socialização e desenvolvimento do educando, 

preparando-o para o exercício de direitos e o cumprimento dos deveres, 

sinônimo de cidadania. (p.12 

 [...] escola pública, gratuita e de qualidade, desejamos que,  assumindo sua 

função social, seja uma instituição voltada à socialização de saberes teóricos, 

práticos e comportamentais, visando o desenvolvimento das potencialidades dos 

indivíduos para constituírem-se cidadãos participativos, corresponsáveis nos 

processos de transformação da sociedade. (p.12) 

 [...] entende que é sua função principal possibilitar ao aluno, acesso ao 

conhecimento sistematizado e, a partir deste, a produção de novos 

conhecimentos (p.14) 

 [...] a escola é o espaço representativo da síntese entre a cultura experienciada (o 

que acontece no nosso cotidiano) e a cultura formal (domínio dos 

conhecimentos, das habilidades de pensamento.) Dessa forma, deve-se ter o 
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cuidado em planejar a utilização de seu tempo como um dos elementos 

essenciais para a consecução de seus objetivos e funções, enquanto umas das 

instancias responsáveis pela construção de uma sociedade equitativa. (p.24). 

 A Escola que assumimos é um espaço em que as pessoas possam dialogar, 

duvidar, discutir, questionar e compartilhar saberes. Onde há lugar para 

transformações, contradições, colaboração e criatividades. Uma escola 

autônoma, onde todos os educadores possam pensar, refletir e avaliar o processo 

de construção do conhecimento, que não deve ser tratado de forma dogmática 

esvaziado de sognificado. (p.30) 

 

24  A função essencial da escola é a de mediar para as novas gerações à apropriação 

da cultura e científica. (p. 7). 

25  Uma escola pública autônoma tem maiores chances de garantir a qualidade de 

ensino do que uma escola obediente, submissa e burocratizada. Ao nosso ver, a 

escola pública popular deve se caracterizar pela sua autonomia e capacidade de 

definir o seu projeto. (p.6) 

26  Tem por fim, viabilizar qualidade de ensino aos educandos, assegurando-lhes a 

formação comum indispensável para seu desenvolvimento. (p. 7) 

 [...] a escola visa não só o conhecimento construído socialmente, no âmbito das 

relações humanas, mas seu desenvolvimento integral e construção de saberes 

mais elaborados, que partem do seu conhecimento prévio e deverão ser 

consolidados na continuidade das intervenções, mediações, entre outras, durante 

as aulas. (p.6) 

 Traz consigo a consciência  da responsabilidade ética da escola com 

aprendizagem de todos, uma vez que ela é interlocutora privilegiada nas 

interações sociais dos alunos, onde o professor e o conhecimento devam estar à 

serviço da cidadania. (p.12) 

 É preciso que a escola mostre aos alunos a forma como a sociedade está 

organizada, a maneira como ocorrem as relações sociais, econômicas e políticas 

e as diferenças nestes espaços, pois com esta compreensão o aluno terá 

oportunidade de vivenciar com maior clareza a complexibilidade do meio no 

qual está inserido e a partir disso, tornar-se agente transformador de sua própria 

vida e da realidade que o cerca. (p.12) 

 Definimos como características da escola que queremos: uma escola 

democrática, participativa, atuante, crítica, ética, agradável, organizada e aberta 

à comunidade. Para contribuirmos na construção dessas características 

precisamos trabalhar na perspectiva de uma escola que cumpra sua função social 

(construção do conhecimento). (p.12) 

 [...] a escola se dá como lugar do entecruzamento do projeto político coletivo da 

sociedade com os projetos pessoais e existenciais de educandos e educadores. É 

ela que viabiliza que as ações pedagógicas dos educadores se tornem 

educacionais, na medida em que os impregna das finalidades políticas da 

cidadania que interessam aos educandos. (p. 13) 

27  A sociedade atual exige das escolas a formação de um aluno participativo, 

crítico e criativo. Os avanços tecnológicos do século XXI, especialmente aqueles 

ligados à comunicação e informação, exige uma escola dinâmica, que ultrapasse 

a simples transmissão de informações e que se comprometa com a aprendizagem 

de cada um e de todos os seus alunos. (p. 10) 

 Assumimos o compromisso de contribuir para a construção de uma escola mais 

justa e democrática, onde a comunidade educativa participe do planejamento e 

da avaliação de suas propostas. Assim, fazemos nossa opção por uma escola 

norteadora pelos princípios da educação Libertadora-Transformadora. (p.11) 

 [...] a escola deve proporcionar às crianças a expansão de seus conteúdos, 
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visando uma melhor compreensão para que possam atuar no mundo em que 

vivem. (p.33) 

28  A escola, como instituição social, deve possibilitar o crescimento humano nas 

relações interpessoais, em como propiciar a apropriação do conhecimento 

elaborado, tendo como referência a realidade do aluno. (p.9) 

 “A escola assim concebida é um espaço de busca, construção, diálogo e 

confronto, prazer, desafio, conquista de espaço, descoberta de diferentes 

possibilidades de expressão e linguagens, aventura, organização cidadã, 

afirmação da dimensão ética e política de todo processo educativo. (CANDAU) 

 [...] para que de fato cumpra o seu papel de colaborar na formação de cidadãos, 

com capacidade de integração social, iniciativa e criatividade. (p.11) 

 [...] esta é a especificidade da escola a promoção do processo de construção do 

conhecimento, considerando as condições concretas em que este ocorre. (p.13) 

29  A escola almeja junto à comunidade escolar, construir um caminho que favoreça 

o desenvolvimento das habilidades necessárias ao processo de formação do 

cidadão. Dessa forma, a escola é o lugar da concepção, realização e avaliação do 

seu projeto educativo, uma vez que organiza o seu trabalho pedagógico 

baseando-se em sua realidade, sendo norteada por referenciais ditados pelo 

sistema de ensino.(p.4) 

 Espera-se que por meio desse eixo, a escola possa resgatar o papel que dela se 

espera como formadora e socializadora, além da função instrutiva que lhe 

compete, bem como, oferecer um espaço de construção e vivências de um 

currículo de lutas pelo direito à uma vida digna em que todos possam questionar 

e superar a exclusão social. Uma escola onde os educadores e educandos possam 

construir a esperança num projeto de vida, em que a alegria seja a técnica do 

viver. (p.8) 

 [...] a instituição escolar é a segunda instituição que a criança frequenta e que é o 

espaço social rico em possibilidade de trabalho cooperativo, intelectual e criativo 

onde o aluno é visto como cidadão, agente construtor do seu próprio 

conhecimento. (p.12) 

30 --- 

31  [...] a escola necessita cumprir o seu papel de articuladora e colaboradora na 

formação de cidadãos mais solidários, éticos e participativos. (p.6) 

 [...] cremos que a escola tem uma grande responsabilidade de garantir ao aluno o 

saber sistematizado de forma eficaz, de modo que compreenda melhor o mundo 

que o cerca, ajudando-o a se expressar, a interagir e atuar de forma humanizada 

e cidadã.(p.11) 

 Mediante todos esses desafios a escola não pode abrir mão do que é primordial, 

como a garantia de aprendizagens significativas e de qualidade [...]. (p. 11) 

32  Sabe-se que a escola, é um espaço institucional que tem como objetivo oferecer 

experiências ricas e variadas para o desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos. Assim, sua proposta curricular deve abranger, além das áreas do 

conhecimento, os processos de socialização e o desenvolvimento motor e 

afetivo, na perspectiva dos conceitos, procedimentos e atitudes aí envolvidos. Ou 

seja, devemos nos preocupar com a criança inteira, oportunizando seu 

desenvolvimento máximo possível, em suas relações, em sua postura de 

estudante e em suas aprendizagens instrucionais. (p.6) 

 E a escola é o espaço destinado à socialização do saber sistematizado, saber que 

tem caráter permanente e que resiste ao tempo. (p. 8) 

 [...] propomos uma escola estruturada na liberdade de pensamento, que trabalhe 

e respeite a individualidade do aluno, para que assim ele possa efetivamente, 

construir sua autonomia e que saiba agir com a responsabilidade necessária ao 

convívio sócia. (p. 10) 
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 [...] a escola respeitará as fases de desenvolvimento da infância, pré-

adolescência e adolescência, A mesma precisa ser competente e deverá encontrar 

o caminho para tornar o ensino prazeroso, condição necessária para despertar o 

interesse do educando. (p. 10) 

 [...] manter uma escola de qualidade, inserida nos novos tempos, e que aponte 

para a reflexão constante do conceito de educação, que esteja sempre conectada 

com a sociedade, consciente de seus desafios, formadora de alunos capazes de 

aprender e compreender seus direitos e deveres, de liberdade e de igualdade. (p. 

19) 

 [...] visando principalmente atender ao aluno nas suas expectativas de ensino e 

de aprendizagem, uma vez que estas são essencialmente a razão de ser das 

nossas escolas [...] (Calendário Escolar) (p. 51) 

33  [...] a Escola tem o dever de criar condições para que os indivíduos possam 

apropriar-se do saber acumulado ao longo de suas histórias, prepará-los para o 

exercício consciente da cidadania, além de formá-los para o mercado de trabalho 

[...] (p. 12) 

 Sendo a escola responsável pela promoção do desenvolvimento do cidadão no 

sentido pleno da palavra, cabe a ela definir-se pelo tipo de cidadão que deseja 

formar, de acordo com sua visão de sociedade [...] (p.13) 

 A escola irá trabalhar no sentido de formar cidadãos conscientes, capazes de 

compreender e criticar a realidade, atuando na busca da superação das 

desigualdades e do respeito ao ser humano, pois acredita a escola ser sua missão 

‘ministrar uma educação de excelência, buscando igualdade, honestidade e 

transparência preparando assim seus alunos para enfrentar os desafios do mundo 

moderno.” Pois quando a escola assume  a responsabilidade de atuar na 

transformação e na busca do desenvolvimento social,  seus agentes devem 

empenhar-se na elaboração de uma proposta para a realização desse objetivo. 

(p.13) 

 É pretensão do Corpo Docente da Escola em parceria com os educandos, 

construir uma escola dinâmica e comprometida, dentro de um processo 

reflexivo, democrático e crítico sobre a sua prática educativa. (p.14) 

 Sendo o homem construtor de sua própria história, deve ter seu conhecimento 

respeitado e inserido no contexto escolar onde será sistematizado esse saber já 

evidenciado e considerado (Plano da Coordenação Pedagógica) (p. 31) 

 Formar uma escola cidadã preocupada em contribuir com a formação de 

indivíduos competentes, críticos, conscientes e preparados para a transformação 

da realidade em que vivem, apoiados em um ensino de conteúdos significativos 

e o desenvolvimento de habilidades e procedimentos científicos tecnológicos 

que viabilizem o exercício da cidadania.(Plano de Ação) (p.41) 

 [...] Qual a função da escola? Integrar a criança na sociedade, compartilhando 

saberes, respeitando sua história e o grupo social ao qual pertence. (Marco 

Referencial) (p.42) 

 [...] cabe à Escola ser construtora de um espaço propício à aprendizagem e ao 

convívio harmonioso de todos que nela atuam, fortificando as relações 

interpessoais, principalmente no que diz respeito ao professor e aluno. Haja vista 

a criança ser partes vivas dessa escola, absorvendo comportamentos e valores 

desenvolvidos em seu interior. (Projeto “Indisciplina”) (p.61) 

 [...] tentando fazer da escola não só um lugar de aprendizagem, mas de 

construção e vivências de valores. (Projeto “Indisciplina”) (p.61) 

 [...] tornando-a um lugar privilegiado de convivência e troca de conhecimentos. 

(Projeto “Indisciplina”) (p.62) 

 Sabemos que para construir valores para si própria a criança necessita do 

referencial do mundo adulto. Nessa perspectiva, a Escola deve preparar-se para 
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dar conta de estabelecer esse referencial. (Projeto “Natal de Paz”) (p.74) 

34  Tendo como meta prioritária da escola formar cidadãos capazes de atuar 

criticamente nessa realidade. (p.3) 

 [...] tem como função social formar o cidadão, isto é, construir conhecimentos, 

atitudes e valores que torne o estudante, solidário, crítico, ético e participativo. 

Para isso, é indispensável socializar o saber sistematizado, historicamente 

acumulado, como patrimônio universal da humanidade, fazendo com que esse 

saber seja criticamente apropriado pelos estudantes, que já trazem consigo o 

saber popular, o saber da comunidade em que vivem e atuam. [...] A escola 

pública poderá, dessa forma, não apenas contribuir significativamente para a 

democratização da sociedade, como também ser um lugar privilegiado para o 

exercício da democracia participativa, para o exercício de uma cidadania 

consciente e comprometida com os interesses da maioria socialmente excluída 

ou dos grupos sociais privados dos bens culturais e materiais produzidos pelo 

trabalho da mesma maioria. (p.10) 

 [...] as escolas são instituições marcadas pela interação entre pessoas, pela 

interligação entre o que acontece no mundo. (p. 11) 

 O papel da escola, nesse contexto, é contribuir para criar condições que 

valorizem a cidadania, através da socialização das informações, da discussão, da 

transparência, gerando uma nova mentalidade, uma nova cultura em relação ao 

caráter público do espaço da cidade. Em uma perspectiva transformadora, a 

escola educa para ouvir e respeitar as diferenças, as diversidades que compõem e 

que se constituem em sua grande riqueza. (p. 16) 

 A aprendizagem é o foco principal da escola, portanto torna-se necessário uma 

qualidade de ensino, em que os alunos prendem o que é essencial para que possa 

vir a integrar-se e ter sucesso na sociedade de informação e tecnológica. (p.20) 

 A escola e a educação têm uma grande responsabilidade quanto ao 

desenvolvimento do espírito criativo, reflexivo e crítico que possibilitará as 

habilidades que o torne um verdadeiro cidadão. (p.22) 

 A escola é uma instituição social com o objetivo: o desenvolvimento das 

potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos. Por meio da 

aprendizagem de conteúdos, expressões em formas de conhecimentos, 

habilidades, procedimentos, atitudes e valores para tornarem cidadãos 

participantes na sociedade em que vivem. Logo o alcance do seu objetivo está 

diretamente relacionado à prática docente. (p. 27) 

 A educação escolar tem a tarefa de promover a apropriação de saberes, 

procedimentos, atitudes e valores por parte dos alunos, pela ação mediadora dos 

professores e pela organização e gestão da escola. O encargo da escola, hoje, é 

assegurar o desenvolvimento das capacidades cognitivas, operativas, sociais e 

morais pelo seu empenho na dinamização do currículo, no desenvolvimento dos 

processos de pensar, na formação da cidadania participativa e na formação ética. 

(Estrutura organizacional e Projetos)  (p.28) 

 [...] visando principalmente atender ao aluno nas suas expectativas de ensino e 

de aprendizagem, uma vez que estas são essencialmente a razão de ser das 

nossas escolas [...]. (p. 75) 

35  A proposta é uma Escola de qualidade, democrática, participativa e comunitária 

como espaço cultural de socialização e desenvolvimento do educando, 

preparando-o para o exercício dos direitos e para o cumprimento dos deveres 

sinônimo de cidadania. (p.6) 

 Promover, ao aluno, acesso ao conhecimento sistematizado, e a partir deste, a 

produção de novos conhecimentos. Preocupar-se com a formação de um homem 

consciente e participativo na sociedade em que está inserido. (p.14) 

 A escola deve ser crítica, reflexiva e possibilitar à toda comunidade um projeto 
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político pedagógico consolidado pela colaboração mútua e o exercício da 

construção coletiva desencadeando experiências inovadoras que estão 

acontecendo na escola. A escola, por si só, não forma cidadãos, mas pode 

preparas, instrumentalizar e proporcionar condições para que seus alunos 

possam se firmar e construir a sua cidadania. (p. 15) 

 [...] Subsidiar a Escola para que cumpra sua função de socialização e construção 

do conhecimento. [...] (Atribuições do Supervisor e Coordenador Pedagógico) 

(p. 46) 

 [...] Acompanhar o processo ensino-aprendizagem, atuando junto aos alunos, 

pais e professores, no sentido de propiciar a aquisição de conhecimento 

científica, erudita e universal, para que o aluno reelabore os conhecimentos 

adquiridos e elabore novos conhecimentos.[...] (Atribuições do Supervisor e 

Coordenador Pedagógico) (p. 46-47) 

 [...] o papel da escola enquanto ambiente que promove a aprendizagem e  

socialização, não podendo perder de vista o seu primordial objetivo de 

confrontar o aluno e trazer os instrumentos que viabilize inseri-lo no mundo das 

letras. ( Formação de Critérios para a Realização do Projeto de Inclusão) (p. 71) 

 

PPP Concepção de ensino 

1  Trabalho coletivo, planejado, por meio de projetos, produção e socialização do 

conhecimento, formação do cidadão, ensino de qualidade voltado à criatividade 

e melhoria do ensino nos aspectos cultural e econômico, tendo como prioridade 

a formação ética, moral, intelectual, emocional para os alunos em todos os 

níveis, liberdade para aprender e ensinar, criar condições de aprendizagem 

2  Unidade entre aprendizagem e ensino, uma vez que um não se realiza sem o 

outro; 

 Aprender e ensinar são processos inseparáveis; 

 “produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular a humanidade 

que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” 

3  Prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e 

culturais dos alunos. Que garanta as aprendizagens essenciais para a formação 

de cidadãos autônomos, críticos e participativos, capazes de atuar com 

competência, dignidade e responsabilidade na sociedade. 

 Organizar e mediar situações didáticas que tenham sentido para os alunos, , 

envolvendo-os e, ao mesmo tempo, gerando aprendizagens significativas e 

fundamentais para sua vida cotidiana. 

 Pedagogia histórico-crítica 

 Pedagogia de projetos 

4  O cidadão torna-se crítico e exerce a sua cidadania refletindo sobre as questões 

sociais e buscando alternativas de superação da realidade. 

 Professor e aluno constroem juntos o conhecimento, um processo participativo e 

de parceria para a aprendizagem. 

5  Concepção sócio-interacionista, buscando sempre atender às necessidades de 

aprendizagens dos discentes e desenvolver uma prática pedagógica voltada não 

apenas para auxiliar o processo de aprendizagem do aluno, mas também para o 

processo de crescimento e desenvolvimento do professor; 

 Prática reflexiva, não neutra, baseada em uma teoria do conhecimento. 

 

6 --- 

7  Aluno como centro e eixo da escola; 

 Direcionar, oportunizar e proporcionar conflitos cognitivos para que novos 

conhecimentos sejam produzidos; 
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 Bom ensino é o que inside na zona proximal; 

 Deve ser organizado tendo como base uma perspectiva socioantropológica, onde 

os conteúdos disciplinares, a leitura ou a escrita são ensinadas tomando como 

ponto de partida as vivências coletivas 

8  Deve utilizar metodologias que levem em consideração as especificidades do 

conhecimento e suas possíveis aplicações; 

 Estabelecer pontes entre conhecimentos já elaborados pelos alunos e o novo 

conhecimento, de modo que os alunos compreendam sua importância e utilidade 

tanto do ponto de vista prático (pragmático) como do desenvolvimento do 

raciocínio analítico. 

9  O aluno deve ser visto como um ser social histórico que traz consigo uma 

história de vida, sonhos, conhecimento, as experiências adquiridas na sua 

realidade, nas relações estabelecidas com o contexto sócio-econômico cultural, 

oferecendo a ele segurança física, emocional, através dos conteúdos 

interdisciplinares, diversificados, com aprendizagem básica à sua cidadania. 

10  “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção” Paulo Freire; 

 Professores como facilitadores do processo de ensino; 

 Ensino de qualidade que assegure o pleno desenvolvimento do potencial do 

aluno; 

 O ensino deve ser uma tarefa onde a reflexão deve ser a razão da escolha da rota 

definida, corrigindo rumos a cada passo dado; 

11 --- 

12  Parte de conhecimentos pré-existentes como forma de desestruturação para 

novas aprendizagens de forma crítica e participativa, como também a utilização 

do livro didático de forma  embasar e subsidiar o professor no seu trabalho 

docente, sendo que este não deve constituir a única fonte bibliográfica de 

referência e sim o aluno como sujeito que interage, com os conteúdos e os 

conceitos sociais; 

 O aluno passa a ser participante ativo na construção coletiva do seu 

conhecimento, estabelecendo relações afetivas, respeitosas e disciplinares, 

considerando os valores étnicos, políticos, culturais e econômicos das pessoas. 

13  É um processo dialético, cuja dinâmica é conceber e interpretar o mundo, a 

história, o homem e suas ideias, que o conhecimento é construído numa 

interação multidimensional entre o sujeito e o objeto, em processo contínuo de 

interlocuções, gerando reformulações e reconstrução; 

 Concepção tradicional: existia uma hierarquia, de forma que a sistematização 

dos conceitos tinha uma característica de dominação do saber, passando assim a 

serviços da elite social, os conteúdos eram os que ajudassem a cultivar as 

virtudes que facilitassem o exercício de mandar e dirigir. Esta concepção tinha 

como função de valorização exagerada da memória, a separação entre o fazer e o 

pensar e a verbalização excessiva. Tendo assim um conhecimento absoluto e que 

estava pronto e acabado; 

 A concepção democrática do conhecimento, tem como finalidade do 

conhecimento como parte integrante da nossa vida em que nasce da produção 

dos homens perante as relações dos seres humanos entre si e com o mundo. A 

escola é o espaço onde interações ocorrem com vistas a promover 

aprendizagens, estas, por sua vez, significativas na formação de todo indivíduo, 

seja ele o mediador do conhecimento, seja ele quem está envolvido nesse 

processo como aprendente. 

 Aluno como agente do processo ensino-aprendizagem. 

 Em se tratando de um projeto em que o aluno é colocado como sendo o cerne do 

fazer pedagógico, todas as ações partindo da participação direta dos educandos, 
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a organização do ensino deverá acontecer de modo que o princípio da 

autonomia, conferido aos mesmos, esteja presente atuante nas diversas situações 

de aprendizagem. 

14  Indissociável da aprendizagem; 

 A organização das práticas pedagógicas objetiva o aprofundamento e a expansão 

nas diversas áreas do conhecimento, com estratégias que podem ser efetivadas 

através do desenvolvimento de habilidades, práticas de pesquisa, 

desenvolvimento de projetos,  construção coletiva de novos saberes, associando-

os ao contexto vivido, se conduzindo nos destinos sociais; 

 A organização do trabalho pedagógico é dos professores, em conjunto com os 

alunos e a comunidade escolar. 

15  Oferecer um ensino de qualidade, que contribui para uma formação crítica e de 

valorização da aprendizagem. 

16  Conhecer e respeitar os saberes que  o aluno já tem, ter clareza no que se 

pretende ensinar, considerar a diversidade de saberes existentes na sala de aula, 

conhecer diferentes estratégias de ensino com planejamento de intervenções 

pontuais para que seus alunos avancem em suas aprendizagens. 

17  Planejar e desenvolver situações de ensino-aprendizagem, estimular as 

interações sociais de seus alunos e administrar as diversas situações que surgem 

em sala de aula. Conhecer, aceitar e valorizar as formas de aprender e interagir 

de seus alunos, respeitar suas diversidades culturais e saber lidar bem com elas, 

comprometendo-se com o sucesso dos estudantes e com o funcionamento 

eficiente e democrático da escola; 

 Ter clareza do quê, para quê, como e para quem está ensinando, visto que, os 

conteúdos são insuficientes para promover a eficácia da aprendizagem, por isso, 

a metodologia precisa considerar aspecto inerentes ao educando: ritmo de 

aprendizagem, vivências extra-escolares, sua faixa etária e suas potencialidades, 

entre outros; 

 É necessário estar atento ao contexto social, cultural, político, econômico e às 

necessidades educativas dos alunos, de modo que esta favoreça a aprendizagem. 

18  O educador deve mediar e facilitar o processo ensino-aprendizagem, para que 

possa caminhar lado a lado com o educando na construção de habilidades que 

favoreçam a formação da cidadania. Deve superar a condição de professor “dono 

do saber”, transmissor do conhecimento e o aluno receptor, ser passivo, objeto 

do processo ensino-aprendizagem. Isso contribuirá na formação do cidadão 

capaz de refletir, criar, participar, opinar, discutir e decidir na formação de uma 

sociedade mais justa, democrática e igualitária. 

 Deve-se valorizar as experiências do aluno, trabalhar dentro da realidade, 

formando os princípios da cidadania, preocupando-se com conteúdos 

sistematizados considerando os objetos atitudinais, conceituais e procedimentais 

na formação integral do educando; 

 Professor e educando são sujeitos do processo de ensino-aprendizagem; 

 Os conteúdos estatísticos e dogmáticos deram lugar aos conteúdos vivos e 

significativos para os alunos; 

 Educando como agente do processo de ensino-aprendizagem, uma prática 

docente que desenvolva habilidades para a cidadania; 

 Valorizar o educando como sujeito do processo de ensino-aprendizagem, 

desenvolvendo o interesse, estimulando a participação na sociedade a parir da 

escola; 

 O professor meda a construção do conhecimento sistematizado, ao mesmo 

tempo em que desenvolve os princípios de participação, cooperação, iniciativa, 

espírito investigador, autonomia, entre outros, que contribuirão para a formação 

dessas habilidades no cidadão. 
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19  A criança como agente ativo na construção do seu próprio conhecimento; 

 O ensino vem passando nas últimas décadas por significantes modificações: 

adequação dos conteúdos à realidade do educando, aplicação de novas 

metodologias que busquem a participação ativa do aluno no processo de 

aprendizagem, redefinição dos objetivos a fim de ampliar a formação do 

indivíduo; 

 O ensino já não se limita apenas na transmissão de conhecimento, pois se busca 

construir uma escola viva, atraente, prazerosa, aberta à participação, à criação, à 

descoberta, à prática da cooperação e da vivência em grupo. Os educadores 

precisam estar atentos para que as estratégias educativas sejam adequadas e 

contribuam para a superação de conflitos cognitivos de aprendizagem infantil, 

garantindo, assim, no cotidiano da sala de aula, o exercício das trocas simbólicas 

que permitem a tomada de consciência das ações realizadas, assegurando-lhes 

um saber com significado real; 

 Optamos por uma metodologia que considera a atuação do aluno na construção 

de seus próprios conhecimentos, valorizando suas experiências, respeitando as 

particularidades e necessidades de cada um, sendo necessário para isso, levar em 

conta os fatores sociais, culturais e a história educativa de cada um; 

 Atender às necessidades dos alunos como ser integral, corpo e mente, razão e 

emoção, na perspectiva de promover o seu desenvolvimento plenamente, tendo 

em vista a necessidade de formação de um novo homem com o direito de 

provocar as mudanças necessárias na nossa sociedade, em especial, nos grupos 

específicos do qual faz parte; 

 A prática pedagógica deve partir de questões ou situações reais e concretas, 

contextualizadas, que interessem de fato aos alunos; 

 O ensino se dará a partir de projetos, partindo do senso comum trazido pelo 

aluno, para o conhecimento historicamente produzido pela humanidade. 

20  Realizar um trabalho educativo de qualidade, considerando as dificuldades que 

os alunos possuem, buscando estratégias que possam subisidiá-los, assim como 

valorizando as potencialidades e necessidades que possuem; 

 Contribuir para uma escola de qualidade, mediando o conhecimento e 

repassando-o de forma clara, onde os alunos possam aprimorar os 

conhecimentos já adquiridos; 

 É um processo pelo qual o indivíduo centraliza-se nas atividades e 

comportamentos necessários, possibilitando a si mesmo novas maneiras de ser e 

fazer; 

 Refere-se à transmissão de conteúdos que são universalmente construídos. É 

uma ação de que deve ser feita em conjunto, ou seja, entre professor e aluno, 

para que os objetivos relacionados à aprendizagem sejam alcançados. O ensino é 

composto de conteúdos atitudinais, conceituais e procedimentais. É por meio 

dele que fôramos cidadãos capazes de desenvolver a competência profissional e 

também pessoal. O ensino deve despertar nos alunos o desenvolvimento e a 

prática de valores e atitudes positivas, bem como o prazer de aprender a 

investigar, a produzir novos saberes, desenvolver habilidades e competências; 

 O professor deve criar as possibilidades significativas para a produção ou 

construção do conhecimento; 

 Prática que considera a importância do diálogo e do respeito mútuo e da 

aprendizagem significativa, partindo dos conhecimentos que os alunos trazem da 

realidade em que vivem, sistematizando estes saberes ao passo em que ensinam 

aspectos inerentes a tal realidade e às demais, de forma sistematizada; 

 Os procedimentos de ensino são conjuntos de atividades unificadas,  

relacionadas como meios de ajuda para a obtenção dos resultados pretendidos. 

Trata-se das atividades, métodos, técnicas e modalidades de ensino com o  
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propósito de facilitar a aprendizagem. 

21  Deve –se desenvolver uma prática educativa que valorize a história, a política e 

a cultura dos agentes do processo educativo cujos conteúdos de aprendizagem se 

voltem para a prática da reflexão, problematização, historização na construção 

coletiva do conhecimento; 

 Ensinar é interferir intencionalmente na ZDP (Zona de Desenvolvimento 

Proximal) das crianças; 

 Ensino centralizado na linguagem, no diálogo, na construção compartilhada e 

singularizada de significados (conceitos e operações) 

22  A criança como agente ativo na construção do seu próprio conhecimento; 

 O professor como facilitador da aprendizagem, estabelecendo com os alunos 

uma relação de respeito mútuo, consideração e afeto; 

 Consideramos fundamental  que se desperte no aluno os interesses pelos estudos, 

por meio de orientação segura e correta. Os conteúdos devem ser apresentados 

não como um fim em si mesmo, mas como um veículo que conduz ao 

conhecimento. Dessa forma, os conteúdos trabalhados devem ser integrados, 

naturalmente às demais disciplinas. Os assuntos e as situações-problema devem 

ser selecionados e graduados de forma a respeitar o estágio  de desenvolvimento 

em que o aluno se encontra; 

 O ensino vem passando nas últimas décadas por significantes modificações: 

adequação dos conteúdos à realidade do educando, aplicação de novas 

metodologias que busquem a participação ativa do aluno no processo de 

aprendizagem, redefinição dos objetivos a fim de ampliar a formação do 

indivíduo; 

 O ensino já não se limita apenas na transmissão de conhecimento, pois se busca 

construir uma escola viva, atraente, prazerosa, aberta à participação, à criação, à 

descoberta, à prática da cooperação e da vivência em grupo. Os educadores 

precisam estar atentos para que as estratégias educativas sejam adequadas e 

contribuam para a superação de conflitos cognitivos de aprendizagem infantil, 

garantindo, assim, no cotidiano da sala de aula, o exercício das trocas simbólicas 

que permitem a tomada de consciência das ações realizadas, assegurando-lhes 

um saber com significado real; 

 [...] prática educativa que tenha como eixo central à formação de um cidadão 

autônomo e participativo, tendo em vista o relacionamento, a convivência e a 

solidariedade humana, propondo e estimulando aprendizagens significativas, 

atraentes, desafiadoras. Os alunos constroem significados a partir de múltiplas e 

complexas interações, sendo eles sujeitos de sua aprendizagem. Assim sendo, as 

orientações didáticas que acompanham fundamentalmente a singularidade de 

cada aluno, direciona objetivos específicos à sua aprendizagem, criando soluções 

coerentes a cada etapa cognitiva em que os alunos se encontrem não se limitando 

a um ensino padrão de intervenção homogêneo e idêntico para todos. (p. 35) 

 A metodologia a ser aplicada durante o processo de ensino e aquisição do 

conhecimento será determinada pela relação entre os objetivos,  conteúdos e 

refere-se aos meios (estratégias) e os recursos para alcançar  o objetivo geral e os 

específicos do ensino, ou seja, respaldando o processo de ensino, englobando as 

ações a serem realizadas pelo professor e alunos a fim  de atingir estes objetivos 

e conteúdos programáticos. [...] Os métodos regulam as formas de interação 

entre ensino e aprendizagem, entre professor e alunos, cujo resultado é a 

assimilação consciente dos conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades 

cosgnoscitivas e operativas dos alunos. (Metodologia) (p.36-37) 

 Algumas normas didáticas podem nortear o trabalho docente, dentre elas: 

Incentivar sempre a participação dos alunos, criando condições para que eles se 

mantenham numa atitude reflexiva; Aproveitar as experiências anteriores dos 
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alunos, para que eles possam associar os novos conteúdos assimilados às suas 

vivências significativas; Adequar o conteúdo e a linguagem ao nível de 

desenvolvimento cognitivo da turma; Oferecer ao aluno oportunidade de 

transferir e aplicar o conhecimento aprendido a casos concretos, particulares, nas 

mais variadas situações; Verificar constantemente, por intermédio da avaliação 

contínua, se o aluno assimilou e compreendeu o conteúdo desenvolvido. (p. 37) 

 O professor deve ter, perante a sua didática, uma atitude crítica. Por isso, 

necessita refletir sobre a melhor forma de mediar ajuda a seus alunos no 

processo de reconstrução do conhecimento e saber a eficácia de sua ação 

didática, expressa nos resultados da avaliação do aproveitamento do aluno. A 

prática pedagógica deve ser analisada e repensada continuamente pela reflexão. 

(p. 37) 

 A proposta de trabalho a seguir pretende atender às necessidades dos alunos 

como ser integral, corpo e mente, razão e emoção, na perspectiva de promover o 

seu desenvolvimento plenamente, tendo em vista a necessidade da formação de 

um novo homem com o direito de provocar as mudanças necessárias na nossa 

sociedade em especial, nos grupos específicos do qual faz parte. (Plano Anual 

para as Série Iniciais – Ciclo de Alfabetização – 1º e 2º ano - Justificativa) (p. 

47) 

 Considerando que a prática pedagógica deva partir de questões ou situações reais 

e concretas, contextualizadas, que interessem de fato, aos alunos [...]. (Plano 

Anual para as Série Iniciais – Ciclo de Alfabetização – 1º e 2º ano – 

Fundamentação Teórica) (p. 47) 

 As ações e os conhecimentos necessários para a compreensão são discutidos e 

planejados entre o professor e os alunos. Todos têm tarefas e responsabilidades. 

Temos que decidir o que fazer, o que levar, dividir tarefas. Porém defendemos 

também que a escolha de temas e organização dos projetos também possam se 

dar à partir do professor uma vez que o mesmo é detentor de parte do 

conhecimento científico. Assim se partirá do senso comum trazido pelo aluno 

para o conhecimento historicamente produzido pela humanidade. (Plano Anual 

para as Série Iniciais – Ciclo de Alfabetização – 1º e 2º ano – Fundamentação 

Teórica) (p. 47) 

 Propor uma prática educativa adequada às necessidades sociais, políticas, 

econômicas e culturais da realidade do educando, que considere os interesses e 

as motivações dos mesmos e garanta as aprendizagens essenciais para a 

formação de cidadãos crítico, autônomos e participativos, capazes de atuar com 

competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem. (Plano 

Anual para as Séries Iniciais – Ciclo de Alfabetização – 3º ano) (p.57) 

 [...] Identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, nas diferentes áreas do 

conhecimento e trabalhar a partir deles; [...] (Avaliação sistemática e 

Institucional: a escola e a avaliação) (p. 69) 

23  A escola busca ser um espaço vivo e democrático, privilegiando a ação 

educativa que garanta o acesso e a permanência ao ensino de qualidade, através 

da construção e reconstrução permanente do conhecimento, a partir da realidade 

dos alunos, suas experiências, saberes e cultura. (p.4) 

 O professor é o mediador e facilitador do processo de aprendizagem, 

possibilitando ao aluno organizar seu conhecimento com critérios sadios, tendo 

como compromisso pessoal promover no educando atitudes capazes de torná-lo 

pessoa adulta engajada no processo de transformação da realidade. É aquele que 

observa onde está uma dificuldade e estimula o aluno a buscar o conhecimento, 

desperta a curiosidade dos alunos, acompanhando suas ações no desenvolver das 

atividades, tornando-o autor do seu próprio desenvolvimento. (p.15) 

 O papel do professor consiste em agir como intermediário entre os conteúdos da 

aprendizagem e a atividade construtiva para  assimilação.(p.15) 
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 Considerar o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem (p.18). 

24  As concepções dos teóricos que defendem uma proposta sócio-interacionista 

refletem seus princípios no fazer pedagógico, através das várias atividades que o 

(a) educador (a) propõe, considerando o meio social em que os educandos estão 

inseridos, fazendo ponte com o processo de construção do conhecimento prévio 

elaborado (adquirido no meio social), facilitando assim, a sistematização e a 

internalização do conhecimento científico (conhecimento adquirido na 

escola).(p.13) 

 Possibilitamos práticas pedagógicas que estruturem os pensamentos do aluno de 

forma criteriosa, respeitando todos os estágios de desenvolvimento do 

pensamento. (p.14) 

 Os projetos de trabalho permitem ao educador ultrapassar os limites do ensino 

por simples transmissão de conhecimentos, transferindo a responsabilidade do 

processo de construção do saber ao próprio aluno. (p.19) 

 [...] ao professor cabe a função de coordenar e articular a interação entre teoria e 

prática, entre o projeto político pedagógico da escola e a perspectiva desenhada 

pelo aluno. (p.19) 

25  [...] quanto ao educando é deixado o espaço que lhe é devido a fim de que 

professores e alunos promovam discussões e tomem decisões que direcionem a 

caminhada escolar dos alunos. (p.4) 

 [...] foca na Escola e nos professores a responsabilidade principal pela 

aprendizagem dos alunos e se baseia no fato de que a disciplina e a 

responsabilidade são os alicerces para que o aluno possa adquirir os 

conhecimentos e valores necessários para que possa ingressar na vida 

profissional e possa também interferir no meio em que vive, como agente de 

transformação. (p. 8-9). 

 Assumimos uma educação que apresente vários caminhos e deixe liberdade de 

opção ao educando dentro dos padrões democráticos e éticos. Em que os 

conteúdos aprendidos sejam apresentados de forma interdisciplinar e que 

tenham relação concreta com o cotidiano. (p.9) 

 Defendemos uma educação que se construa sobre a contribuição das várias 

ciências, em contínuo desenvolvimento, que deverão ser criticadas e 

aperfeiçoadas a cada dia. (p.9) 

 Enfim, queremos uma educação, uma ação pedagógica que intervenha 

exatamente onde se coloca a vida do homem, onde cada um decide a orientação 

que quer imprimir à própria existência e constrói-se como pessoa. (p.9) 

 Priorizamos uma metodologia que através das atividades propostas ao 

educando, vise construir uma sociedade democrática, justa, livre e forte o 

suficiente para se manter livre. Que seja ativa e participativa e que torne 

possível a articulação dos interesses individuais que possam ir ao encontro dos 

anseios coletivos, Aberta à discussão de temas sócio-econômico- político e 

cultural e que permita aos educadores e educandos, uma análise constante da 

realidade circundante e nela interferir.(p.9) 

26  [...] passamos a adotar uma pedagogia voltada a projetos pedagógicos, com 

temáticas de interesse do aluno. (p.6) 

 [...] o papel do professor é fazer a mediação entre a herança histórica (trazida 

pelo aluno) e o conhecimento socialmente construído pela humanidade e a partir 

daí, proporcionar a construção de novos conhecimentos, novas possibilidades, 

colaborando na formação de um sujeito que poderá se apropriar de conceitos, e 

ser sujeito ativo e crítico na atual sociedade. (p. 12). 

 Buscaremos educar e ministrar conhecimentos aos alunos com base em algumas 

concepções teóricas. Dentre elas, privilegiamos o interacionismo, o qual 

considera que os elementos biológicos e sociais não podem ser dissociados e 
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exercem função mútua. Na interação contínua e estável com os outros seres 

humanos, a criança desenvolve todo um repertório de habilidades. Passa a 

participar do mundo simbólico dos adultos, comunica-se através da linguagem, 

compartilha a história, os costumes e hábitos do seu grupo social. O 

desenvolvimento humano se dá numa rede de relações, num jogo de interações 

em que diferentes papéis complementares são assumidos e atribuídos pelos e 

aos vários participantes. O que um sujeito é em cada momento está ligado às 

interações que ele estabelece com outros sujeitos, aos papéis que assume em 

relação aos outros, e os outros em relação a ele. Papéis estes, que são definidos 

segundo ideias e valores de determinados grupos em confronto com outros 

grupos. (p.13) 

 [...] caberá ao professor mediar as ações educativas, incentivando o diálogo, a 

pesquisa, o comportamento ético, a leitura e a produção escrita, visto que a 

aprendizagem é um processo de apropriação significativa dos conhecimentos 

tanto para quem ensina quanto para aqueles considerados seus aprendentes. 

(p.15). 

27  Procura conhecer a realidade do educando para respeitar e valorizar suas 

experiências no desenvolvimento de suas potencialidades; [...] contextualiza o 

conhecimento, relacionando teoria e prática; qualificar o processo de ensino-

aprendizagem, onde o aluno seja sujeito do processo e seu principal objetivo 

seja aprender a aprender..(p.18) 

 A metodologia de trabalho é, dentro das possibilidades existentes, ter uma 

rotina cotidiana com o grupo, tentando aproveitar ao máximo os diferentes 

espaços e tempos disponíveis. Uma rotina que precisa ser flexível e que atenda 

com equilíbrio o ritmo individual, o grupo e o funcionamento geral da escola. 

Garantir espaço para a criança poder exercitar individualmente a livre escola, 

descobrir seu ritmo, mas também ater-se às propostas desenvolvidas 

coletivamente. Nesse cotidiano é importante que as atividades se desenvolvam, 

na medida do possível em uma situação de jogo, estudo e pesquisa, conjugando-

se objetivos e conteúdos traçados com os interesses das crianças. É fundamental 

que o professor tenha a consciência que o seu papel é o de criar desafios e 

desequilíbrios para que os avanços se sucedam e se solidifiquem. (p. 79-80) 

28  A escola trabalha a metodologia sócio-construtivista, porque pretende trabalhar 

o aluno para a vida em sociedade, sendo cidadão crítico, para tanto em nosso 

trabalho o aluno é o centro da aprendizagem, sendo ouvido pelos professores 

para que eles construam os seus conhecimentos. (p.8) 

 Em nossas práticas incluímos propostas que envolvem o trabalho em grupo, a 

cooperação, a criticidade, o respeito e a afetividade. Na equipe escolar os alunos 

também são ouvidos, criticam e sugerem melhoras quanto à rotina escolar como 

um todo. Porque nessa proposta o professor é um mediador. (p.8) 

 Na concepção sócio construtivista, o professor assumiu a função de mediador, 

facilitando o processo de mediação dos alunos com o meio social, com os 

objetos do conhecimento. Seu papel é o de planejador, incentivador e 

administrador da curiosidade do aluno em relação a si mesmo e ao mundo que o 

cerca. A ação do aluno, dentro do processo pedagógico, é reflexo da 

criatividade, da competência e do envolvimento do professor. É ele quem faz o 

aluno progredir, à medida que consegue envolvê-lo em desafios cada vez mais 

complexos. Portanto, o professor tem papel fundamental no processo de 

construção do conhecimento por parte do aluno, ele promove a interação dos 

mesmos por meio de intervenções pedagógicas intencionais, provocadoras e 

desafiadoras. Como diz Paulo freire “...ensinar não é transferir conhecimentos, 

mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 

p.1978). Para isso, o professor deve ter propostas claras sobre o que, quando, e 

como ensinar e avaliar, a fim de possibilitar o planejamento de atividades de 
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ensino e aprendizagem de maneira adequada e coerente com seus objetivos. Em 

síntese, não é a aprendizagem que deve se ajustar ao ensino, mas sim o ensino 

que deve potencializar a aprendizagem. (p.13) 

 Mediação: o papel do professor é sistematizar conhecimentos que estão dentro e 

fora do seu cotidiano com o domínio do código científico.(p.16) 

 O ensino deve se antecipar ao que o aluno ainda não sabe. É a isso que se refere 

um dos seus principais conceitos, o de “zona de desenvolvimento proximal”, 

que seria a distância entre o desenvolvimento real da criança e aquilo que ela 

tem potencial de aprender, ou entre o “ser e o tornar-se”. (p.16) 

 Em sua dinâmica, o professor atua como mediador entre o aluno, os 

conhecimentos que este possui e o mundo. (p. 17) 

29  Considerando as mudanças do sistema educacional, a escola defende a prática 

do ensino humanizado, que viabilize o desenvolvimento de seus educandos no 

momento que, estabelece interações entre os aspectos: sócio-afetivo, emocional, 

cognitivo, físico e espiritual. (p.11) 

 Assim, a prática pedagógica do coletivo que compõe esta situação escolar é 

guiada por estes princípios, seja na prática individual de cada professor, seja na 

concepção da equipe como um todo. (p.17) 

30 --- 

31  Enquanto profissionais da educação nos propomos a realizar ações de maneira 

sistemática que venham colaborar com um ensino de qualidade com 

compromisso e participação desenvolvendo desta forma o papel social desta 

Instituição. (p.6) 

 O fazer pedagógico da nossa escola fundamenta-se nos princípios do 

construtivismo, cujos principais representantes são Piaget, Emília Ferreiro 

considerando a importância das considerações a cerca da psicogênese da 

linguagem oral e escrita, e interacionemos,  representado por Vygotsky. Alguns 

pesquisadores denominam sociointerativismo a síntese dessas duas teorias. E 

também consideramos em nossa prática as atividades significativas, difundidas 

na pedagogia de Celestin Freinet tais como: produções textuais, oficinas 

pedagógicas, correio escolar, aulas de campo e as considerações a cerca dos 

conhecimentos prévios dos alunos. (p.10) 

 Considerando aspectos relacionados à prática pedagógica do docente, os 

princípios da pedagogia de Paulo Freire sugerem que este tenha consciência e 

responsabilidade na qualidade de construtor do conhecimento. Conhecimento 

este que não deve ser apenas transferido para o aluno, mas sim estimulá-lo na 

busca de novos conhecimentos. Educando e educador trabalhando em conjunto, 

construindo o saber com coerência e ética. Buscando o respeito e a valorização 

da humanização do ensino. (p. 10-11) 

32  Esses estudos e reflexões objetivam oportunizar a aprendizagem dos alunos 

através das transposições didáticas significativas e interativas, melhorando 

assim, a qualidade educacional. (p. 5) 

 O professor tem, portanto, um papel fundamental nessa construção, observando 

o modo como a criança está pensando, planejando e colocando em prática, 

intervenções que vão ao encontro de seu aluno e que sejam capazes de desafiá-lo 

para que ele avance em suas concepções, colocando-se perguntas e problemas, 

instrumentalizando-o para buscar soluções, incentivando e valorizando suas 

manifestações, na perspectiva do desenvolvimento da autoconfiança necessária, 

e avaliando seus progressos e suas necessidades, bem como seu próprio trabalho 

como professor, para reformular e incrementar o que for preciso. (p.6) 

33  A Escola [...] desenvolve suas ações pedagógicas baseada na teoria SÓCIO-

INTERACIONISTA, com base nos teóricos como Piaget, Vygotsky, Paulo 

Freire, Emília Ferreiro, entre outros. (p. 26) 
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 [...] Entendemos nosso aluno como alvo principal do processo educativo. Dessa 

forma, procuramos nortear nossa prática pedagógica no avanço qualitativo da 

aprendizagem positiva de nossos alunos. (Marco Referencial). (p.42) 

 Na fase alfabetizadora, especificamente, é de fundamental importância o 

envolvimento, observação e orientação do mediador no processo. (Marco 

Referencial) (p.43) 

 O professor é o principal responsável pelo ensino-aprendizagem, cabendo-lhe 

fazer as retomadas necessárias a fim de que os alunos aprendam. (Projeto 

Complementação Escolar X Alfabetização) (p. 56) 

34  [...] constituem uma das formas de contribuição nas práticas educativas, visando 

o aproveitamento das ações a serem desenvolvidas pelos educadores no espaço 

escolar e no meio social. (p. 11) 

 [...] o educador tem um papel importante de mediação: ser uma espécie de 

catalisador. Sem ele, o aluno poderia levar anos para aprender sozinho aqueles 

conteúdos. Cabe ao docente acolher o educando, provocar, problematizar, 

subsidiar e interagir, o que toma a profissão de professor a mais moderna na 

sociedade contemporânea. (p. 13) 

 A Escola [...] tem como doutrina educativa uma proposta aberta e ativa, centrada 

no aprendiz, que procura organizar o ensino em torno de temas relevantes para o 

estudante, baseada em um currículo integrador, eclético, que deve promover os 

índices de alfabetização. Trata-se de um currículo que mistura as diferentes 

concepções pedagógicas, fundindo o tradicional no construtivismo. (p. 16) 

 O ensino será ministrado com base na igualdade de condições para permanência 

na escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

arte e o saber; pluralismo de ideias e concepções pedagógicas [...] (Objetivos 

Gerais) (p. 18) 

 Dessa forma a ação pedagógica tem um papel fundamental em promover e 

estimular o pensamento e desenvolver as habilidades mentais. (p. 21) 

35  O processo educacional deve contemplar um tipo de ensino e aprendizagem que 

ultrapasse a mera reprodução de saberes cristalizado e desemboque em um 

processo de produção e de apropriação de conhecimento, possibilitando assim, 

que o cidadão torne-se crítico e que exerça a sua cidadania, refletindo sobre as 

questões sociais e buscando alternativas de superação da realidade. (p. 18) 

 É necessário resgatar os saberes que o aluno traz de seu cotidiano. Elencado o 

objeto do conhecimento, este não deve ser trabalhado de forma superficial e 

desvinculado da realidade. Está enraizada, em nossa ação pedagógica diária, 

uma metodologia tradicional que entende o conhecimento como um produto 

pronto para apenas ser repassado, considerando somente a interação unilateral 

entre professor e aluno. Todavia, é preciso que o objeto do conhecimento seja 

tratado por meio de um processo que considere a interação/mediação entre 

educador e educando como uma via de “mão dupla” em que as relações de 

ensino-aprendizagem ocorram dialeticamente (p. 19) 

 Planejar significa a partir da realidade do aluno, pensar as ações pedagógicas 

possíveis de serem realizadas no intuito de possibilitar a produção e 

internalização de conhecimentos por parte do educando. [...] Portanto, não cabe 

mais uma mera lista de conteúdos. Devem-se dar ênfase às atividades 

pedagógicas: o conteúdo da sala de aula será resultado da discussão e da 

necessidade manifestada a partir do conhecimento que se tem do próprio aluno. 

Logo, de posse de alguns dados referentes ao conhecimento internalizado pelo 

educando, passa-se à reflexão e discussão sobre os conhecimentos 

historicamente sistematizados. Essa forma permite que o professor e o aluno 

avancem em seus conhecimentos e se constituam como sujeitos reflexivos. A 

escola deve elaborar, por disciplina, aqueles conteúdos mínimos, pertinentes a 
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cada série que serão o ponto de partida. (p. 20) 

 Conhecer o aluno, observar e categorizar as suas necessidades e a partir desta 

constatação, pensar em um planejamento concreto que faça a relação das 

vivências para o conhecimento científico. (p. 20) 

 [...] Propiciar aquisição do conhecimento científico, erudito e universal para que 

os alunos reelaborem os conhecimentos adquiridos e elaborem novos 

conhecimentos, respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios 

do contexto social do educando, garantindo-lhe a liberdade de criação e o acesso 

às fontes de cultura.[...] (Do Corpo Docente) (p.49) 

 

PPP Concepção de aprendizagem 

1 ---  

2  Processo histórico, fruto de uma relação mediada; movimento dialético de 

apropriação do conhecimento. 

 

3  Acontece a partir da assimilação de novos conhecimentos e de seu acréscimo a 

conhecimentos que o indivíduo já possui, na relação com o meio 

(construtivismo), no âmbito das relações humanas (sóciointeracionismo). 

 Teoria histórico-crítica: aprendizagem com projetos educativos que contemplam 

os valores histórico-culturais dos discentes, fortalecido por valores e princípios 

éticos, consolidando uma aprendizagem significativa.  

4  Sócio-construtivismo: considerar todos os aspectos que envolvem o 

desenvolvimento global da criança e do adolescente; construção do 

conhecimento de modo significativo assim a escola tem como foco o 

conhecimento visto como representação de sua realidade, vivendo sua prática 

através do desenvolvimento de atividades sugeridas aos alunos em seu ritmo 

dinâmico e envolvente como também sua auto-estima; não está abolido as 

concepções positivas do ensino tradicional (Tradicionalismo). 

 Teoria histórico-social (Vygotsky) e Teoria psicogenética (Piaget): valorizam a 

interação do indivíduo com o ambiente e vêem este indivíduo como sujeito que 

atua no processo do seu próprio desenvolvimento. 

5 --- 

6 --- 

7  Educar para conhecer, educar para fazer, educar para conviver e educar para ser; 

 Progressista, construtivista e sócio-interacionista; 

 É preciso compreender a ação do sujeito no processo de aquisição do 

conhecimento; 

 O desenvolvimento é fruto de uma grande influência das experiências do 

indivíduo. 

 Desenvolvimento e aprendizado estão intimamente ligados: nós só nos 

desenvolvemos se (e quando) aprendemos. 

 A aprendizagem deve ser considerada além de quem aprende e do que se 

aprende, para que se aprende. 

8  A aprendizagem caracteriza-se como processo de construção e sistematização de 

significados sobre si e sobre o mundo à sua volta envolvendo ação sobre o que 

se quer conhecer de modo a atribuir uma segunda natureza ao ser. Implica 

mudança de comportamento e pode ser observável à medida que o novo 

conhecimento incorporado possa ser aplicado (ação sobre o conhecimento). 

9  Sócio-interacionista:  

10  Pode haver aprendizagem sem ensino. Assim, aprendizagem e ensino não são 

termos indissociáveis; 

 Piaget: Para a aprendizagem acontecer é preciso o desequilíbrio, algumas 
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incertezas, para assimilar novas informações, formulando hipóteses sobre ela e, 

surgirá então, a acomodação e o reequiíbrio. 

 Vygotsky:  a construção do conhecimento se dá de acordo com o seu ambiente 

histórico e social, o  ir e vir constante do nível real (autonomia) para o nível de 

conhecimento potencial (possibilidade); 

 Ausubel: a assimilação do conhecimento acontece quando o aluno coloca 

significado no que aprende, ou seja, faz a relação da teoria com o mundo real. 

  

11  Sob uma visão histórica-cultural a aprendizagem precede o desenvolvimento; 

 A aprendizagem ocorre nas atividades desenvolvidas coletivamente e dá-se 

necessariamente pela mediação de outras pessoas; 

 Para Vygotsky a aprendizagem é produto da ação dos adultos  que fazem a 

mediação no processo de aprendizagem das crianças; 

 A aprendizagem é um processo de internalização, no qual a criança domina e se 

apropria dos instrumentos culturais como os conceitos, as ideias, a linguagem  e 

as competências 

12  Tendência Progressista Libertadora de Paulo Freire 

 Pedagogia Histórico-crítica dos conteúdos de Gasparin 

 Eixo principal: a articulação de uma proposta pedagógica que tenha o 

compromisso não apenas de manter a sociedade, mas de transformá-la a partir da 

realidade social; 

 Trabalhar a formação humana de seus sujeitos, na perspectiva de torná-los 

críticos, responsáveis, criativos e participativos, onde trabalha os conhecimentos 

científicos, historicamente produzidos pela humanidade, através do 

desenvolvimento humano, social e político, dentro de uma perspectiva de 

conhecer, compreender, relacionar e aplicar esses conhecimentos em sua 

realidade; 

 Libâneo e Saviani: formação da consciência crítica, face à realidade social; 

 Vygotsky: a aprendizagem acontece quando a criança cria por si só, a partir de 

experiências adquiridas; 

 Freinet: o aprendiz organiza o seu próprio plano de trabalho, ou seja, a 

autogestão; 

 Emília Ferreiro: a criança passa por diferentes fases ou hipóteses de 

aprendizagem com relação a construção da escrita; 

 Pedagogia Tradicional 

13  O acesso aos saberes implica a compreensão clara das relações estabelecidas 

socialmente, fora e dentro do âmbito escolar, entendemos que o educando deve 

ser o foco do sistema educativo e sujeito do seu próprio processo de 

aprendizagem e construção do conhecimento, através do desenvolvimento de 

suas potencialidades, respeitando suas limitações e pela interação do mesmo 

com a sua realidade social e cultura. 

14  Os processos de socialização que ocorrem na escola acontecem também e, 

preferencialmente, como consequência das práticas sociais, das relações sociais 

que se estabelecem e se desenvolvem em tal grupo social, em tal cenário 

institucional. Os alunos prendem e assimilam teorias, disposições e condutas não 

apenas como consequência da transmissão e intercâmbio de ideias e 

conhecimentos explícitos no currículo oficial, mas também e principalmente, 

como consequência das interações sociais de todo tipo que ocorrem na escola ou 

sala de aula; 

 Indissociável do ensino. 

15  Para aprender necessitamos de condições especiais como concentração, 

sistematização, capacidade de fazer relações entre os conteúdos vistos e o meio 

em que se vive e principalmente compreender o uso que se fará das várias 
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informações obtidas. 

16 --- 

17  Apropriação significativa e crítica do conhecimento. 

18  Sócio-interacionista (Piaget e Vygotsky) 

19  Piaget: o conhecimento é construído na interação do sujeito com o objeto de 

aprendizagem. O desenvolvimento mental da criança se processa em fases 

sucessivas de ajustamento e reajustamento. Por meio desse processo, o indivíduo 

passa de um nível de conhecimento a outro. Isso só é possível pela ação do 

indivíduo sobre os objetos e pela interação com o meio; 

 Acreditamos que a criança se apodera de um conhecimento se “agir” sobre ele, 

pois aprender é descobrir, inventar, modificar; 

 Emília Ferreiro: compreender o funcionamento do código linguístico; 

 Vygostky – Sócio-interacionismo: a ação da criança é essencial para o seu 

desenvolvimento. Ela atribui significado aos objetos, não a partir dos estímulos 

do meio ambiente, mas através da interação com o elementos da sua cultura e do 

seu meio social. O curso do seu desenvolvimento cognitivo é influenciado pelo 

meio sócio-cultural da criança, e as referências semânticas representadas pelas 

palavras e conceitos urgentes no grupo social determinam o conteúdo e a forma, 

tanto das estruturas linguísticas do seu pensamento. Dessa forma, a criança 

participa ativamente da construção de sua própria cultura e de sua história, 

construindo conhecimentos, sua identidade, a partir de relações interpessoais; 

 Vygotsky e seus seguidores estudaram o desenvolvimento das capacidades 

intelectual superiores do homem, acreditando que a linguagem atuaria como 

principal fator para que esse desenvolvimento ocorresse. Analisando a 

linguagem como um conjunto de símbolos com caráter histórico e social, 

enfatizaram a importância da informação e da interação linguística para a 

construção do conhecimento. (p. 19). 

 Os alunos constroem significados a partir de múltiplas e complexas interações, 

sendo eles sujeitos de sua aprendizagem; 

 A aprendizagem, através de projetos, se dará durante todo o processo e não 

envolve apenas conteúdos. Aprendemos a conviver, a negociar, a nos posicionar, 

a buscar e selecionar informações e a registrar tudo. 

20  A aprendizagem diz respeito à maneira como aprendemos; é a assimilação de 

tido aquilo que foi ensinado, vivenciado ou repassado, através das atitudes, dos 

procedimentos ou conceitos; 

 Através da aprendizagem passamos a compreender de maneira real e 

significativa os conhecimentos adquiridos. Nesta perspectiva, a aprendizagem é 

um processo dinâmico que está sempre em construção, onde o sujeitos interagem 

entre si, trocam ideias e buscam soluções. Nesse processo ocorre a compreensão 

do mundo de maneira mais eficaz por parte dos indivíduos, de acordo com suas 

necessidades e interesses. Através da aprendizagem passamos a mudar a nossa 

maneira de fazer, de ver o mundo, no sentido que podemos agir com mais 

eficácia. Esse processo é contínuo, pois sempre estamos aprendendo alguma 

coisa, seja com o outro, seja através da interação com o meio ambiente, com 

objetos, etc; 

 Psicogênese da leitura e da escrita: deve ser analisada e melhor compreendida 

sob uma visão interacionista desde que seja associada a outro aspectos 

linguísticos, político-sociais e filosóficos. 

21  A aprendizagem é um processo, um percurso no qual o aprender se atualiza 

como construção/desconstrução de conceitos/conhecimentos; 

 A aprendizagem não é uma tarefa que o aluno realiza individualmente, mas sim 

guiado e mediado pelo(a) professor(a) e com implicações emocionais; 

 Aprendizagens ocorrem sempre na vida do ser humano, porém existem algumas 
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condições físicas, psicológicas, ambientais e sociais que podem favorecê-las ou 

inibi-las; 

 As orientações didáticas presentes devem conceber o sócio-interacionismo como 

referência para a prática pedagógica. Trata-se de uma abordagem de formação 

do indivíduo que concebe a aprendizagem como um fenômeno que se realiza por 

meio da internalização, a partir de um processo anterior de troca que possui uma 

dimensão coletiva, resultante das interações, das mediações e das significações 

entre sujeito-outro-conhecimento; 

 A aprendizagem é mediada pelo outro e pela linguagem, se apoia em 

conhecimentos prévios,  

22  Construtivista-interacionista; 

 Piaget: o conhecimento é construído na interação do sujeito com o objeto de 

aprendizagem. O desenvolvimento mental da criança se processa em fases 

sucessivas de ajustamento e reajustamento. Por meio desse processo, o indivíduo 

passa de um nível de conhecimento a outro. Isso só é possível pela ação do 

indivíduo sobre os objetos e pela interação com o meio; 

 Acreditamos que a criança se apodera de um conhecimento se “agir” sobre ele, 

pois aprender é descobrir, inventar, modificar; 

 Emília Ferreiro: compreender o funcionamento do código linguístico; 

 Vygostky – Sócio-interacionismo: a ação da criança é essencial para o seu 

desenvolvimento. Ela atribui significado aos objetos, não a partir dos estímulos 

do meio ambiente, mas através da interação com o elementos da sua cultura e do 

seu meio social. O curso do seu desenvolvimento cognitivo é influenciado pelo 

meio sócio-cultural da criança, e as referências semânticas representadas pelas 

palavras e conceitos urgentes no grupo social determinam o conteúdo e a forma, 

tanto das estruturas linguísticas do seu pensamento. Dessa forma, a criança 

participa ativamente da construção de sua própria cultura e de sua história, 

construindo conhecimentos, sua identidade, a partir de relações interpessoais; 

 Vygotsky acreditou que a linguagem atuaria como principal fator para que 

ocorresse o desenvolvimento. Analisando a linguagem como um conjunto de 

símbolos com caráter histórico e social, enfatizou a importância da informação e 

da interação linguística para a construção do conhecimento; 

 A brincadeira, o jogo e o lúdico são ingredientes vitais para uma infância sadia e 

para um aprendizado significativo. 

 Os alunos constroem significados a partir de múltiplas e complexas interações, 

sendo eles sujeitos de sua aprendizagem. Assim sendo, as orientações didáticas 

que acompanham fundamentalmente a singularidade de cada aluno, direciona 

objetivos específicos à sua aprendizagem, criando soluções coerentes a cada 

etapa cognitiva em que os alunos se encontrem não se limitando a um ensino 

padrão de intervenção homogêneo e idêntico para todos. (p. 35) 

 A aprendizagem se dá durante todo o processo e não envolve apenas conteúdos. 

Aprendemos a conviver, a negociar, a nos posicionar, a buscar e selecionar 

informações e a registrar tudo isso. ( Plano Anual para as Séries Iniciais – Ciclo 

de Alfabetização – 1º e 2º ano – Fundamentação Teórica) (p. 46) 

 A construção do conhecimento é um processo interior do sujeito da 

aprendizagem, estimulado por condições exteriores cridas pelo professor. 

Portanto, pressupõe a relação entre o professor, o aluno e o conhecimento. O 

aluno como construtor do próprio conhecimento, sendo mediado pelo professor. 

(p.68) (Avaliação da Proposta Curricular) 

 [...] Identificar os avanços e encorajá-los a continuar construindo conhecimentos 

nas diferentes áreas do conhecimento e desenvolvendo capacidades; [...] 

(Avaliação sistemática e Institucional: a escola e a avaliação) (p. 69) 

23  Esta situação obriga a escola a buscar formas, alternativas de aprendizagem, que 
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privilegiem as habilidades que o aluno já possui. Para isso, deve estar atenta à 

individualidade do aluno, seu ritmo de aquisição de conhecimento e todo o 

contexto social que o cerca. Não há como analisar um aluno sem entendê-lo 

como um ser completo. O que acontece fora da sala de aula coopera para a 

formação de um indivíduo dotado de características que precisam ser respeitadas 

e, portanto, conhecidas pela escola, que poderá transformá-las em qualidades 

importantes no processo de ensino-aprendizagem. (p.5) 

 Na base motivadora dessa tarefa educativa, e dando-lhe consistência, encontram-

se as crenças: [...] na possibilidade de ser o protagonista de sua própria 

formação. (p.11) 

 Assenta a sua educacão sobre os quatro pilares básicos da educação, procurando 

promovê-los na prática educativa deste estabelecimento de ensino. [...] Aprender 

a conhecer Aprender a Conhecer; Aprender a fazer; Aprender a Conviver; 

Aprender a ser. (p.11) 

 De modo concreto, não podemos pensar que a construção do conhecimento é 

entendida como individual. (p.15) 

 [...] acreditamos que a aprendizagem é algo que nasce a partir do desejo, que 

leva o homem a pesquisar, investigar, explorar em busca de saciar suas 

necessidades, transformando a sua realidade de forma dinâmica, recriando 

reorganizando conceitos, crenças, valores, sentimentos, competências e 

habilidades. Nesse sentido, aprendizagem trata-se de um processo de 

conhecimento significativo que leva à autoria e autonomia dos aprendizes. Tais 

aprendizes, professores e alunos, ultrapassam barreiras através da troca de 

experiências e saberes. (p.17). 

 Reconhecer que o conhecimento é construído, progressivamente, através da 

atividade própria do aluno e também através das interações sociais, isto é, de 

aluno para aluno e entre o professor e os alunos. (p.19). 

 [...] a disponibilidade cognitiva e emocional dos alunos para a aprendizagem é 

essencial, para ocorrer uma interação cooperativa [...]. (p. 36) 

 A disponibilidade para a aprendizagem – investir numa aprendizagem cheia de 

significados, estimulando o envolvimento do aluno, empenhando-o a estabelecer 

relações entre o que ele já sabe e o que está aprendendo (processo de 

metacognição). Optamos por uma metodologia que considera a atuação do aluno 

na construção de seus próprios conhecimentos, valorizando suas experiências, 

respeitando as particularidades e necessidades de cada um, sendo necessário para 

isto, levar em conta os fatores sociais, culturais e a história educativa de cada 

um. (p.36) 

24  Dessa forma a proposta pedagógica sustenta-se na corrente teórica sócio-

interacionista e sendo o sócio-interacionismo uma teoria de aprendizagem cujo 

foco está na interação, onde, a aprendizagem dá-se em contextos históricos, 

sociais e culturais e a formação de conceitos científicos dá-se a partir de 

conceitos quotidianos, nos sustentamos nesta perspectiva por acreditar que o 

conhecimento real do aluno é o ponto de partida para o conhecimento potencial, 

consideramos o contexto sócio-cultural. (p.12) 

 É o aluno que assume o controle sobre sua aprendizagem [...]. (p. 19). 

25  Apesar de Tradicional, buscamos uma EDUCAÇÃO que considere também o 

educando, não como efeito só da ação do educador, mas sim, como agente do 

processo educativo, senhor de suas ideias, capaz de ter iniciativa própria, 

conhecedor de seus direitos e obrigações, da realidade que o cerca, capaz de 

ampliar sempre mais sua visão de sociedade e de mundo. E que os métodos e 

normas utilizados pela direção funcionem como princípios para os educandos. 

(p.9) 

26  A concepção de aprendizagem que dá suporte ao Projeto Político Pedagógico da 
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escola fundamenta-se no SOCIOINTERACIONISMO, pois, na medida que 

considera todos capazes de aprender e compreende que as relações e interações 

sociais estabelecidas pelas crianças e pelos jovens, são fatores de apropriação de 

conhecimento, traz consigo a consciência da responsabilidade ética da escola 

com a aprendizagem de todos, uma vez que ela é interlocutora privilegiada nas 

interações sociais dos alunos. Assim, a construção do conhecimento passa a ser 

um ato coletivo, e está sempre impregnado em algo humano refletindo as formas 

de produção e as relações de uma determinada sociedade, numa determinada 

época. (p.12) 

27  Qualificar o processo de ensino-aprendizagem, onde o aluno seja sujeito do 

processo e seu principal objetivo seja aprender a aprender.(p.18) 

 Assim concluímos que o indivíduo age sobre o meio de acordo com suas 

capacidades e com determinadas significações que atribui a cada situação. Cada 

uma das experiências vividas faz com que ele transforme suas capacidades e 

significações já elaboradas, abrindo-se para novos conhecimentos, modificando 

sua forma de agir. Na busca desta interação, homem e mundo se constituem por 

intermédio de linguagens. Essa linguagem que permeiam as relações, que estão 

em nossa cultura. (p. 36) 

 A perspectiva piagetiana considera que, desde o nascimento, dependendo dos 

esquemas de ação até então formados, a criança organiza o ambiente, 

emprestando-lhes significados e percebendo algumas de suas características. Isso 

abre caminho para a construção de novos esquemas e novos conhecimentos ou 

sistemas de significações de modo infinito. (p. 34) 

 Quanto mais a situação de aprendizagem for explorada e aprofundada, mas rica 

ela será. (p.80) 

 Aluno porque ele é o sujeito responsável pelo ato de aprender. A aprendizagem é 

também de sua responsabilidade na relação com o professor, com seus colegas e 

com o conhecimento. Ninguém aprende pelo outro, ninguém dá seu 

conhecimento ao outro. O conhecimento é compartilhado e construído pelo 

próprio sujeito. (p.83) 

28  Nessa época, a proposta pedagógica já era pautada nos ideais 

sócioconstrutivistas e o conteúdos trabalhados através da pedagogia de projetos, 

embora outros procedimentos metodológicos pertencentes à linha progressista 

também fossem seguidos. (p.3) 

 As ações desta escola sempre buscaram embasar-se em uma perspectiva de 

construção significativa do saber e quando é necessário e possível estabelecendo 

parcerias. Tendo em vista superar qualquer visão de ensino que conceba a 

criança como uma “tábula rasa”.(p.4) 

 A escola trabalha a metodologia sócio-construtivista, porque pretende trabalhar 

o aluno para a vida em sociedade, sendo cidadão crítico, para tanto em nosso 

trabalho o aluno é o centro da aprendizagem, sendo ouvido pelos professores 

para que eles construam os seus conhecimentos. (p.8) 

 Na concepção sócio construtivista, o professor assumiu a função de mediador, 

facilitando o processo de mediação dos alunos com o meio social, com os 

objetos do conhecimento. Seu papel é o de planejador, incentivador e 

administrador da curiosidade do aluno em relação a si mesmo e ao mundo que o 

cerca. A ação do aluno, dentro do processo pedagógico, é reflexo da 

criatividade, da competência e do envolvimento do professor. É ele quem faz o 

aluno progredir, à medida que consegue envolvê-lo em desafios cada vez mais 

complexos. Portanto, o professor tem papel fundamental no processo de 

construção do conhecimento por parte do aluno, ele promove a interação dos 

mesmos por meio de intervenções pedagógicas intencionais, provocadoras e 

desafiadoras. Como diz Paulo freire “...ensinar não é transferir conhecimentos, 

mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 
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p.1978). Para isso, o professor deve ter propostas claras sobre o que, quando, e 

como ensinar e avaliar, a fim de possibilitar o planejamento de atividades de 

ensino e aprendizagem de maneira adequada e coerente com seus objetivos. Em 

síntese, não é a aprendizagem que deve se ajustar ao ensino, mas sim o ensino 

que deve potencializar a aprendizagem. (p.13) 

 O que o aluno pode aprender em determinado momento da escolaridade depende 

das possibilidades delineadas pelas formas de pensamento de que dispõe naquela 

fase de desenvolvimento, dos conhecimentos que já construiu anteriormente e do 

ensino que recebe. (p.13) 

 Por mais que o professor, os companheiros de classe e os materiais didáticos 

possam e devam contribuir para que a aprendizagem se realize nada pode 

substituir a atuação do próprio aluno a tarefa de construir significados sobre os 

conteúdos da aprendizagem. É ele quem modifica, enriquece e, portanto, 

constroem novos e mais potentes instrumentos de ação e interpretação. O aluno 

só aprende quando constrói conhecimentos e esta é a especificidade da escola a 

promoção do processo de construção do conhecimento, considerando as 

condições concretas em que este ocorre. Os alunos não contam exclusivamente 

com o contexto escolar para a construção de conhecimentos sobre conteúdos 

considerados escolares. A mídia, a família, a igreja, os amigos, são também 

fonte de influência educativa que incidem sobre o processo de construção de 

significados desses conteúdos. Essas influências sociais normalmente somam-se 

ao processo de aprendizagem escolar, contribuindo para consolidá-lo; por isso é 

importante que a escola as considere e as integre ao trabalho. (p.13) 

 Baseando-se na concepção de nossa escola que é a sóciocontrutivista, 

entendemos que devemos propor aos alunos atividades que os permitam estar em 

permanente construção do conhecimento a partir de sua própria experiência no 

processo de interação com o meio. Para isto, levamos em conta alguns aspectos: 

- A importância da ação do aluno: a sistematização dos conhecimentos prévios 

do aluno elevando sua aprendizagem, percepção, compreensão, domínio de 

conceitos e não memorização, raciocínio crítico a ponto de discutir e transformar 

situações em foco. – A ênfase na interatividade: deixo claro que a Escola como 

vida prática, deve saber trabalhar em equipe já que temos a concepção que o 

processo de aprendizagem é socializado repor isto, ser visto como fruto de um 

trabalho coletivo: pessoa, meio ambiente e ferramentas de trabalho. (p.16) 

 A Pedagogia Sócio construtivista foca a interação. Todo aprendizado é 

necessariamente mediado e isso torna o papel do ensino e do professor mais 

ativo. O aprendizado não se subordina ao desenvolvimento das estruturas 

intelectuais da criança, mas um alimenta o outro, provocando saltos qualitativos 

de conhecimento.(p.16) 

 Segundo Vygotsky, todo aprendizado é necessariamente mediado e isso torna o 

papel do ensino e do professor mais ativos. (p.16) 

 A aprendizagem se dá observando o meio, entrando em contato com o que já foi 

descoberto, e organizando o conhecimento junto com os outros (professor e 

turma), problematizando tanto os saberes da aprendizagem, com os valores e 

acontecimentos da vida cotidiana. (p.17) 

29  [...] DAVID SELBY, 2004 (REVISTA PÁTIO, IDENIDADE EDUCACIONAL 

GLOBAL E LOCAL, P. 21) nos diz que “A aprendizagem de uma perspectiva 

de educação global é que ela é dirigida ao exterior, lidando com interioridade.” 

(p.11) 

 Partimos então do pressuposto elaborado por Piaget, que nos diz que o indivíduo 

só recebe determinado conhecimento se estiver preparado para recebê-lo. Isto é, 

se puder agir sobre este para inseri-lo em um sistema de relações. Portanto o 

indivíduo precisa ter maturidade para adquirir determinado conhecimento. (p.12) 

 [...] para que esse conhecimento seja construído pelo indivíduo, faz-se 
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necessário que as condições básicas internas e externas sejam estabelecidas tais 

quais: saúde psicológica e física, maturação, concentração e memórias. As 

condições externas que operam para construção do conhecimento são 

representadas pela família, meio social e escolar. (p.12) 

 [...] aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a conviver; aprender a ser. 

(p.18) 

 [...] A aprendizagem experiência, com interação ao meio, partindo do simples 

para o complexo, provocadora de desafios, visando a resolução de problemas, 

etc. não pode ser restrita apenas à cognitiva. Como qualquer outra aprendizagem 

deve expandir-se também para as áreas motora, afetiva, social. (NOGUEIRA, p. 

36, 2001) 

 [...] a fim de acompanhar e enfrentar os desafios sociais nessa 

contemporaneidade tem visto a educação de forma dinâmica. Dessa forma sua 

proposta pedagógica sustenta-se na corrente teórica Socioconstrutivista ou 

Interacionismo.[...] As concepções dos teóricos que defendem a proposta, 

socioconstrutivismo ou interacionismo refletem seus princípios no fazer 

pedagógico, através das várias atividades que o (a) educador (a) propõe, 

considerando o meio social em que o (a) aluno (a) estão inseridos (as), fazendo 

ponte com o processo de construção do conhecimento prévio elaborado 

(adquirido no meio social), facilitando assim, a sistematização e a internalização 

do conhecimento científico (conhecimento adquirido na escola). (p. 19-20) 

 Dessa feita, a convivência social é fundamental pra transformar p homem de ser 

biológico a ser humano social, e a aprendizagem que brota nas relações sociais 

ajuda a construir os conhecimentos que darão suporte ao desenvolvimento 

mental. (VYGOTSKY, 1991) (p.20) 

 Os aprendizes aqui, enfrentam situações novas, faz uso de conceitos já formados 

anteriormente, com propósito de desenvolver seu pensamento, através da 

interação social, que influencia no processo de construção do conhecimento 

momento, que tem oportunidades de evoluir dentro das zonas de 

desenvolvimento (zona de desenvolvimento real, proximal e potencial)[...]. (p, 

20) 

 PIAGET (1968/1980) na perspectiva de ajudar o desenvolvimento cognitivo, 

através de constantes atividades que provocam os desequilíbrios e equilíbrios, 

que resulta uma nova possibilidade de aprendizagem significativa, pois é nesses 

momentos que acontecem a assimilação e acomodação do pensamento, processo 

que define um momento do desenvolvimento da estrutura cognitiva. (p. 21) 

 Sobre esses aspectos respaldamos na abordagem de Henri Wallon, no momento 

em que defende a reflexão pedagógica vinculando com o desenvolvimento social 

da pessoa, numa perspectiva dialética discutindo ao mesmo tempo as emoções, 

movimentos, formação da personalidade, linguagem, pensamento, entre outros. 

(p.21) 

 O ser humano enquanto sujeito pensante interage com o meio social, aprendendo 

e internalizando de forma paulatina os novos saberes. Antes mesmo do seu 

ingresso à escola, essa construção já está em processo, pois MONTESSORI, 

1985 nos diz que: “A auto-construção quer dizer a formação da estrutura 

psíquica da criança, desenvolvendo-se a partir  de uma força interior, numa 

relação de influência recíproca entre o meio.” (p. 21-22) 

 Os projetos trabalhados na escola estão sintonizados com a proposta pedagógica 

no momento que acredita na construção do conhecimento, através do estudo 

articulado que envolve todas as disciplinas, fazendo acontecer a 

interdisciplinaridade e transversalidade. (p.30) 

30  [...] cada aprendiz pensa e age de forma diferente e que cada um deste, necessita 

de intervenção individual por parte de um adulto significativo. No contexto 

escolar, este adulto é o professor.(p.4) 
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31  O fazer pedagógico da nossa escola fundamenta-se nos princípios do 

construtivismo, cujos principais representantes são Piaget, Emília Ferreiro 

considerando a importância das considerações a cerca da psicogênese da 

linguagem oral e escrita, e interacionemos,  representado por Vygotsky. Alguns 

pesquisadores denominam sociointerativismo a síntese dessas duas teorias. E 

também consideramos em nossa prática as atividades significativas, difundidas 

na pedagogia de Celestin Freinet tais como: produções textuais, oficinas 

pedagógicas, correio escolar, aulas de campo e as considerações a cerca dos 

conhecimentos prévios dos alunos. (p.10) 

 Nesta concepção a escola deve proporcionar ao aluno a realização de um 

trabalho real, onde enfoca que ninguém avança sozinho em sua aprendizagem, a 

cooperação é fundamental. (p.10) 

32  Esses estudos e reflexões objetivam oportunizar a aprendizagem dos alunos 

através das transposições didáticas significativas e interativas, melhorando 

assim, a qualidade educacional. (p. 5) 

 Acreditamos que a aprendizagem acontece pela interação do aluno com os 

objetos de conhecimento e através de uma construção interna realizada por ele, 

que vai ampliando suas ideias, crenças e formas de agir, a partir de um ambiente 

rico não só em materiais, mas também em intervenções desafiadoras. (p.6) 

 No Ensino Fundamental as corretes psicogenéticas e sócio histórica estão 

concebidas em um processo incessante de busca de compreensão, de 

organização, de transformação da realidade, onde a ação humana é atrelada ao 

saber. No decorrer deste período, o educando, segundo Piaget, está 

gradativamente passando para amaneira adulta de pensar, e isso faz com que 

seus processos sejam semelhantes aos dos adultos. Vygotsky, por sua vez, 

aponta para a necessidade das pessoas dialogarem, duvidarem, discutirem, 

compartilharem e questionarem saberes onde há espaço de transformação para as 

diferenças, o erro, as contradições, a colaboração mútua e a criatividade. (p.12) 

33  A Escola [...] desenvolve suas ações pedagógicas baseada na teoria SÓCIO-

INTERACIONISTA, com base nos teóricos como Piaget, Vygotsky, Paulo 

Freire, Emília Ferreiro, entre outros. (p. 26) 

 [...] Entendemos nosso aluno como alvo principal do processo educativo. Dessa 

forma, procuramos nortear nossa prática pedagógica no avanço qualitativo da 

aprendizagem positiva de nossos alunos. (Marco Referencial). (p.42) 

34  O contexto atual requer dos espaços escolares muito mais autonomia no que se 

refere aos processos de aprendizagem. Por este ângulo observa-se que um dos 

avanços na área educacional está relacionado com o uso de meios tecnológicos 

em suas várias dimensões na prática da escola. O contexto atual prevê que o 

educando do futuro deve estar inserido em um processo de aprendizagem para 

contribuir com suas vivências no mundo intelectual, social e até mesmo 

trabalhar as várias competências no campo das diversidades e atitudes em seu 

próprio processo de aprendizagem. (p. 11) 

 A Escola [...] tem como doutrina educativa uma proposta aberta e ativa, centrada 

no aprendiz, que procura organizar o ensino em torno de temas relevantes para o 

estudante, baseada em um currículo integrador, eclético, que deve promover os 

índices de alfabetização. Trata-se de um currículo que mistura as diferentes 

concepções pedagógicas, fundindo o tradicional no construtivismo. (p. 16) 

35  O processo educacional deve contemplar um tipo de ensino e aprendizagem que 

ultrapasse a mera reprodução de saberes cristalizado e desemboque em um 

processo de produção e de apropriação de conhecimento, possibilitando assim, 

que o cidadão torne-se crítico e que exerça a sua cidadania, refletindo sobre as 

questões sociais e buscando alternativas de superação da realidade. (p. 18) 

 É necessário resgatar os saberes que o aluno traz de seu cotidiano. Elencado o 
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objeto do conhecimento, este não deve ser trabalhado de forma superficial e 

desvinculado da realidade. Está enraizada, em nossa ação pedagógica diária, 

uma metodologia tradicional que entende o conhecimento como um produto 

pronto para apenas ser repassado, considerando somente a interação unilateral 

entre professor e aluno. Todavia, é preciso que o objeto do conhecimento seja 

tratado por meio de um processo que considere a interação/mediação entre 

educador e educando como uma via de “mão dupla” em que as relações de 

ensino-aprendizagem ocorram dialeticamente (p. 19) 

 Portanto, a intervenção do professor ajuda a construir as mediações necessárias 

para a construção do conhecimento. (p. 22) 

 [...] para que o aluno reelabore os conhecimentos adquiridos e elabore novos 

conhecimentos.[...] (Atribuições do Supervisor e Coordenador Pedagógico) (p. 

46-47) 

 [...] Propiciar aquisição do conhecimento científico, erudito e universal para que 

os alunos reelaborem os conhecimentos adquiridos e elaborem novos 

conhecimentos, respeitando os valores culturais, artísticos e históricos próprios 

do contexto social do educando, garantindo-lhe a liberdade de criação e o acesso 

às fontes de cultura.[...] (Do Corpo Docente) (p.49) 

 

PPP Concepção de currículo 

1  Base para o aluno desenvolver seus conhecimentos, permitindo e contribuindo 

para que produzam e usufruam os bens culturais, sociais e econômicos. 

2 --- 

3 --- 

4  Um currículo organizado e articulado, onde os professores sabem qual o 

conteúdo trabalhado no ano anterior por outro professor, equipe escolar reúna-se 

para revisar o currículo a partir da avaliação, no monitoramento e da prática de 

cada professor e as práticas efetivas dentro da sala de aula onde os alunos que 

não terminam suas atividades durante a aula recebem orientações especiais e 

conseguem manter-se no ritmo normal da turma e também que as disciplinas 

críticas recebam maior atenção na parte da escola e seus docentes. 

 O currículo escolar seja discutido e definido por toda equipe da escola com 

validação do conselho, os gestores junto com os professores tomam decisões 

relativas aos materiais didáticos e outros recursos metodológicos, como 

equipamentos e materiais necessários para determinar sua eficácia, 

estabelecendo metas de excelência, tendo uma rotina organizada com 

procedimentos administráveis bem claros onde todos possam conhecer e utilizar 

todos seus procedimentos para execução e avaliação do resultado do seu 

trabalho. 

 Documento redimensionado permanentemente e que norteia a prática 

pedagógica, partindo de um referencial teórico e metodológico. 

5 --- 

6 --- 

7  Auxilia a escola em uma educação formadora; 

 Um currículo mínimo carrega uma visão de padronização e elitização; 

 A não existência de referenciais obrigatórios a aparece como uma lacuna, como 

uma omissão dos órgãos dirigentes. 

 Construção coletiva. 

 

8  O currículo escolar será tanto melhor quanto seja capaz de lidar com o 

conhecimento nas múltiplas interrelações; 

 Pensamos o currículo como um conjunto de atividades e ações desenvolvidas 
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pela escola com o objetivo de possibilitar as aprendizagens esperadas e 

necessárias; 

 Pode se caracterizar pela organização sistemática dos conteúdos escolares, por 

etapa de ensino, tendo em vista, conceitos, procedimentos,  e atitudes 

considerados relevantes em determinado momento histórico e tipo de sociedade, 

assim como pela reunião de todas as ações que a escola desenvolva visando o 

alcance dos objetivos traçados. 

9 --- 

10  Abrange todas as atividades escolares; 

 É a totalidade das experiências de aprendizagem planejadas e patrocinadas pela 

escola, um plano que preside as atividades educativas escolares, define suas 

intenções e proporciona guias de ações adequadas e úteis para os professores que 

são diretamente responsáveis por sua execução; 

 Proporciona informações concretas sobre que ensinar, quando ensinar, como 

ensinar e que, como e quando avaliar. 

 A função do currículo, sua razão de ser, é a de explicitar as intenções e o plano 

de ação que preside as atividades escolares. É um guia para os encarregados do 

seu desenvolvimento, um instrumento útil para orientar a prática pedagógica, 

uma ajuda para o professor; 

 O currículo de vê levar em conta as condições reais do espaço onde será 

aplicado, situando-se justamente entre as intenções, princípios e orientações 

gerais e a prática pedagógica; 

 Não é algo pronto e acabado, mas algo a ser construído permanentemente no 

dia-a-dia da escola, com a participação ativa de todos os interessados na 

atividade educacional; 

 O currículo é abrangente, não compreende apenas as disciplinas ou os conteúdos 

do conhecimento, mas também sua organização e sequência adequadas, bem 

como os métodos e o próprio processo de avaliação; 

 O currículo não substitui o professor, mas é um instrumento a seu serviço. 

 O currículo pode ser modificado pelo professor de acordo com as aptidões, os 

interesses e as características culturais dos educandos. 

 O currículo é formado por dois conjuntos de ações: a grade curricular que 

compreende as diversas áreas do conhecimento e os conteúdos desenvolvidos; o 

conjunto de atividades e práticas que decorrem da grade curricular e que a 

enriquecem e complementam, desenvolvendo e aprimorando conceitos junto aos 

alunos. 

11 --- 

12  O currículo expressa sobre o que ensinar e aprender, sobre que práticas 

educativas privilegia a escola, nos dias de estudo dos professores e 

planejamento, pressupõe uma perspectiva interdisciplinar e de contextualização; 

 O currículo escolar é um importante material de apoio para a realização do 

processo de ensino-aprendizagem, que vincula-se às diretrizes orientadoras dos 

sistemas de ensino, possibilitando a definição de conteúdos de conhecimento, 

em consonância com o currículo nacional, bem como a sua parte diversificada e 

peculiar, tendo em vista o estabelecimento escolar ao qual se refere, suas 

características físicas, regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e 

da clientela. 

13 --- 

14  O currículo deve ser comum e compreensivo, que evita as diferenças e a 

classificação prematura dos indivíduos em ramos diferentes do sistema escolar; 

 A igualdade de oportunidades de um currículo comum na escola compreensiva 

obrigatória, não é mais do que um princípio e um objetivo necessário numa 

sociedade democrática. Sua realização é um evidente e complexo desafio que 
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requer flexibilidade, diversidade e pluralidade metodológica e organizativa; 

 A estrutura curricular propõe ações do aluno sobre o mundo social e natural, 

ampliando a leitura do mundo e seu universo cultural, podendo compreender a 

educação como um ato político, estético e ético. 

15 --- 

16  O papel dos conteúdos no contexto escolar hoje, é de priorizar qualitativamente, 

compreender o que de fato é essencial para “o fazer” do aluno, haja vista que o 

objetivo da nova proposta para o ensino é desenvolver a capacidade do  sujeito 

para abordar situações complexas; 

 O currículo é o eixo norteador na execução do trabalho pedagógico no âmbito 

escolar, pois é quem possibilita o exercício das ações que qualificam as práticas 

pedagógicas cotidianas aplicadas na escola.; 

 É um processo de seleção, de decisões acerca do que será e do que não será 

legitimado pela escola; 

 Ao propor determinada organização curricular, a sociedade está realizando uma 

seleção histórica, problemática, que reflete, em alguma medida, a distribuição do 

poder que se dá em seu interior; 

 O currículo é muito mais amplo, não mais somente uma listagem de conteúdos a 

serem ministrados no decorrer de um ano letivo, é um documento que guarda 

todas as informações, orientações e ações de uma determinada instituição. Se 

caracteriza na ação, nas situações reais do cotidiano, possibilitando a execução 

das ações planejadas a partir de uma ação motivada; 

 O currículo está atrelado à missão a ser executada por todos os atores que fazem 

parte da escola e nos conteúdos que valorizem as dimensões factuais e 

conceituais, atitudinais e procedimentais do desenvolvimento humano. Abrange 

além das capacidades cognitivas as capacidades motoras, afetivas de relação 

interpessoal e de inserção social. 

17  Uma proposta curricular deve atender às especificidades da clientela estudantil, 

para que se possa formar um cidadão crítico, participativo, com princípios 

éticos, sociais e culturais; 

 O conteúdo curricular deverá se adequar às possibilidades e aos limites dos 

alunos, faixa etária e condições sócio-culturais. 

18 --- 

19  O currículo é composto pelo conhecimento produzido pela humanidade, ao 

passar pela transposição didática, transformado em cultura escolar; 

 Os currículos precisam ser redimensionados, agregando temáticas relativas a 

questões de classe social, etnia, gênero, geração e outros, alicerçadas nos 

princípios da cidadania e da democracia; 

 Pressupõe-se que sejam realizadas adaptações no currículo regular, quando 

necessário, para torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos com 

necessidades especiais; 

 Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de 

ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos; 

 As adaptações curriculares implicam a planificação pedagógica e as ações 

docentes fundamentadas em critérios que definem: o que o aluno deve aprender, 

como e quando aprender, que formas de organização do ensino são mais 

eficientes para o processo de aprendizagem, como e quando avaliar o aluno; 

 Currículo é um importante elemento constitutivo da organização escolar. 

Currículo implica, necessariamente, a interação entre sujeitos que têm um 

mesmo objetivo e a opção por um referencial que o sustente. Currículo é uma 

construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios 

para que esta construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos 

historicamente produzidos e as formas de assimilá-los, portanto, produção, 
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transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de 

construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente 

dito. Nesse sentido, o currículo refere-se à organização do conhecimento escolar; 

 [...] o currículo é um instrumento neutro. O currículo passa ideologia, e a escola 

precisa identificar e desvelar os componentes ideológicos do conhecimento 

escolar que a classe dominante utiliza para a manutenção de privilégios. A 

determinação do conhecimento escolar, portanto, implica uma análise 

interpretativa e crítica, tanto da cultura dominante, quanto da cultura popular. O 

currículo expressa uma cultura. O currículo não pode ser separado do contexto 

social, uma vez que ele é historicamente situado e culturalmente determinado. 

 [...] a escola deve buscar novas formas de organização curricular em que o 

conhecimento escolar (conteúdo) estabeleça uma relação aberta e 

interrrelacione-se em torno de uma ideia integradora. [...] O currículo integração, 

portanto, visa reduzir o isolamento entre as diferentes disciplinas curriculares, 

procurando agrupá-las num todo mais amplo. 

 [...] o currículo formal (conteúdos curriculares, metodologia e recursos de 

ensino, avaliação e relação pedagógica) implica controle. Por outro lado, o 

controle social é instrumentalizado pelo currículo oculto, entendido este como as 

“mensagens transmitidas pela sala de aula e pelo ambiente escolar”. 

(COMBLETH, 1992, p. 56) (p.34) 

20  Proposta curricular criativa que visa o ensino e a aprendizagem de conteúdos 

atitudinais, procedimentais e conceituais de maneira significativa, contribuindo 

para que os alunos possam aplicá-los eficazmente em sua vida prática; 

 No que se refere ao currículo, compreendemos que neste estão presentes todas as 

ações que são desenvolvidas na escola no decorrer do ano letivo. Nestas ações, 

estão inseridas as normas, as atividades pedagógicas, administrativas, 

burocráticas, financeiras, assim como, os objetivos e metas que a escola pretende 

alcançar num determinado período de tempo. A dimensão pedagógica deve estar 

configurada no currículo, que deve estar dimensionado numa perspectiva global, 

considerando-se as dimensões afetiva, social, cultural, histórica e cidadã na 

formação do indivíduo; 

 Percebemos o currículo enquanto um conjunto de aprendizagens, de 

multiplicidade de interpretações e teorizações quanto ao processo de construção 

e mudança, e que contribuem efetiva e diretamente para a formação integral dos 

alunos, enquanto seres individuais e sociais; 

 No currículo também estão inseridas as disciplinas e seus respectivos programas, 

os conteúdos, os planos anuais de trabalho dos docentes, os projetos didático-

pedagógicos que serão trabalhados em determinados níveis e modalidades de 

ensino. É válido ressaltarmos que o currículo deve ser essencialmente flexível, 

respeitando-se a diversidade cultural, sócio-histórica e étnica dos alunos. 

Podemos acrescentar ainda que o currículo é o caminho percorrido pelo aluno 

durante sua vida escolar, de forma sistematizada; 

 A escola deverá atualizar e delinear o currículo tornando-o mais flexível e 

abrangente, capaz de atender e contemplar as múltiplas necessidades especiais, 

contribuindo para que os alunos possam aprimorar suas habilidades e 

competências. Para isto, o currículo deve propor uma avaliação da aprendizagem 

que contemple os avanços dos alunos e reflita junto a eles, sobre os recuos numa 

proposta de trabalho dinâmica, crítica e reflexiva. 

21  Ao lado do currículo formal, obrigatório, determinado legalmente e colocado nas 

diretrizes curriculares, nas propostas pedagógicas e nos planos de trabalho, há 

um currículo em ação, considerado o currículo real que é aquilo que de fato 

acontece na escola, mais o currículo oculto, que é aquilo que não está 

formalmente explicitado, mas que perpassa, o tempo todo, as atividades 

escolares. Essas expressões do currículo vão constituir o conjunto das 
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aprendizagens realizadas pelos alunos. 

22  Conhecimento produzido pela humanidade que passou pela transposição didática 

e transformou-se em cultura escolar; 

 As adaptações curriculares constituem, pois, possibilidades educacionais de 

atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se 

realize a adaptação do currículo regular, quando necessário, para torná-lo 

apropriado às peculiaridades dos alunos com necessidades especiais. Não um 

novo currículo, mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, 

para que atenda realmente a todos os educandos; 

 As adaptações curriculares implicam a planificação pedagógica e as ações 

docentes fundamentadas em critérios que definem: o que o aluno deve aprender, 

como e quando aprender, que formas de organização do ensino são mais 

eficientes para o processo de aprendizagem, como e quando avaliar o aluno; 

 O currículo é um instrumento útil, uma ferramenta que pode ser alterada para 

beneficiar o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, resultando em 

alterações que podem ser de maior ou menor expressividade 

 Currículo é um importante elemento constitutivo da organização escolar. 

Currículo implica, necessariamente, a interação entre sujeitos que têm um 

mesmo objetivo e a opção por um referencial que o sustente. Currículo é uma 

construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios 

para que esta construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos 

historicamente produzidos e as formas de assimilá-los, portanto, produção, 

transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de 

construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente 

dito. Nesse sentido, o currículo refere-se à organização do conhecimento escolar. 

(p.33) 

 [...] o currículo é um instrumento neutro. O currículo passa ideologia, e a escola 

precisa identificar e desvelar os componentes ideológicos do conhecimento 

escolar que a classe dominante utiliza para a manutenção de privilégios. A 

determinação do conhecimento escolar, portanto, implica uma análise 

interpretativa e crítica, tanto da cultura dominante, quanto da cultura popular. O 

currículo expressa uma cultura. O currículo não pode ser separado do contexto 

social, uma vez que ele é historicamente situado e culturalmente determinado. 

(p. 33-34) 

 [...] a escola deve buscar novas formas de organização curricular em que o 

conhecimento escolar (conteúdo) estabeleça uma relação aberta e 

interrrelacione-se em torno de uma ideia integradora. [...] O currículo integração, 

portanto, visa reduzir o isolamento entre as diferentes disciplinas curriculares, 

procurando agrupá-las num todo mais amplo. (p. 34) 

 [...] o currículo formal (conteúdos curriculares, metodologia e recursos de 

ensino, avaliação e relação pedagógica) implica controle. Por outro lado, o 

controle social é instrumentalizado pelo currículo oculto, entendido este como as 

“mensagens transmitidas pela sala de aula e pelo ambiente escolar”. 

(COMBLETH, 1992, p. 56) (p.34) 

23  O currículo é um projeto que reflete o jeito de ser e de fazer da escola. Ele torna 

evidente as intenções e planos de ação a partir de um conjunto de estratégias 

organizadas e ordenadas com um propósito educativo levando à prática. O 

currículo contempla a aquisição do saber, o desenvolvimento de competências e 

habilidades, atitudes formativas de maneira articulada. Por isso, torna-se um 

referencial, um instrumento útil e necessário para orientar a prática pedagógica, 

pois fornece informação sobre o que, quando e como ensinar e, decorrente disso, 

como avaliar.[...] O currículo deve estar organizado com o objetivo de formar 

cidadãos conscientes, ativos, participativos e críticos. (p.17) 

 Diretrizes para a organização e o desenvolvimento curricular: 3.1 O currículo 
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deve expressar a pluralidade cultural existente na sociedade. 3.2 As atividades 

curriculares deve proporcionar a análise interpretativa e crítica das práticas 

sociais. 3.3 O currículo deve ser atualizado considerando as demandas da 

sociedade e da formação do cidadão. 3.4 As atividades curriculares devem ser 

realizadas em consonância com a realidade social, proporcionando momentos de 

troca de ideias com a comunidade.3.5 Os conhecimentos dos alunos devem ser 

considerados como referência para promover a aprendizagem. 3.6 Uma maior 

integração entre as diversas áreas do conhecimento deve ser estabelecida. 3.7 O 

estudo e a reflexão sobre o currículo devem constituir uma prática inerente à 

dinâmica escolar. (p.17-18). 

24 --- 

25 --- 

26  O currículo orienta a organização do processo educativo escolar por meio de 

ações pedagógicas coletivamente planejadas; é o instrumento de compreensão do 

mundo, de transformação social, e que viabiliza o processo ensino-

aprendizagem. (p.15) 

 O currículo, enquanto construção social, não é um conjunto neutro de 

conhecimentos, mas o instrumento principal o processo educativo, resultante das 

múltiplas relações estabelecidas entre diferentes sujeitos, em contextos diversos, 

propenso a mudanças e transformações. (p. 15) 

 O currículo necessita, pois, ser situado historicamente e deverá considerar a 

relação entre desenvolvimento e aprendizagem; promover o desenvolvimento 

intelectual na relação com o mundo; compreender a escola como espaço de 

trabalho cooperativo e coletivo, introduzindo novos conhecimentos e orientando 

para a inclusão de todos ao acesso dos bens culturais e ao conhecimento, sempre 

à serviço da diversidade. Enfim, uma organização pedagógica que também 

incentive um fazer pedagógico que promova a interação estudante-professor nas 

atividades de ensino. (p.16) 

 [...] o currículo desenvolvido na escola em nível formal, real e oculto é 

permeado por ideologia, cultura e relações de poder. (p.16) 

 [...] o currículo deve ser construído com base no projeto político pedagógico da 

Escola, que viabilizará a sua operacionalização, orientando as atividades 

educativas, as formas como excuta-las, além de definir suas finalidades. Desse 

modo, no processo de elaboração do currículo, a Escola define as concepções de 

ser humano,  de sociedade e de educação, assim como a metodologia e as 

estratégias de operacionalização do seu fazer escolar, conforme os princípios do 

projeto político pedagógico. (p.17) 

27  É fundamental definir o que se entende por Currículo. O termo currículo dentro 

de uma perspectiva conservadora é definido como conjunto de disciplinas 

escolares; experiências desenvolvidas na escola ou mesmo como seleção de 

conhecimentos a serem transmitidos e assimilados pelos alunos. Nessas 

concepções todos os indivíduos são considerados iguais, ou pelo menos tratados 

da mesma forma, com os mesmos conhecimentos a serem incorporados. Ele está 

relacionado a metas e intenções da escola. Os conteúdos são considerados como 

meio para a formação de cidadãos críticos, autônomos e atuantes, ultrapassando 

a simples listagem de conceitos. (p.33) 

 “O currículo é uma prática, é expressão da função socializadora e cultural de 

uma instituição no conjunto de atividades mediante as quais um grupo assegura 

que seus membros adquiram a experiência social historicamente acumulada e 

culturalmente organizada.” (CADERNO PEDAGÓGICO 9 – R.S). (p. 41) 

 No currículo estão implícitas as funções da escola e as formas de enfocá-las, 

num recorte histórico-social do tempo-espaço, previsto para um nível ou 

modalidade de educação, abrangendo determinados significados sócio-culturais, 

normas e valores essenciais para a convivência social.(p.41) 
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 [...] o currículo constitui-se das oportunidades providas pela escola e dos 

significados vivenciados pelos educandos nas situações de aprendizagem que 

lhes permitam ampliar a visão de mundo. (p.41) 

28  Desta forma, torna-se necessário articular a proposta curricular de forma a 

organizar o conhecimento sistemático, procurando construir a identidade do 

currículo como um meio de promover uma educação eficaz, fundamentada no 

entendimento do que ensinar, para que ensinar e como ensinar. (p.11) 

 Currículo é um conceito que admite multiplicidade de interpretações e 

teorizações quanto ao seu processo de construção e mudança. Contudo, refere-se 

sempre ao conjunto de aprendizagens consideradas necessárias num dado 

contexto e tempo e à organização e sequências adotados para concretizar ou 

desenvolver. Esse conjunto de aprendizagens não resulta de uma soma de partes, 

o que transforma um conjunto de aprendizagens em currículo é a sua finalização, 

intencionalidade, estruturação coerente e sequência organizadora, sendo cada 

vez menos descritivo e crescentemente reconstrutivo.(p.29) 

 O currículo funciona como marco de referência teórico, comum a um certo 

conjunto de situações. É um importante elemento construtivo de organização 

escolar. O currículo implica necessariamente na interação entre os sujeitos que 

têm o mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico que o sustente. É 

uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos 

meios para que estaconstrução se efetive: a transmissão dos conhecimentos 

historicamente construídos e a forma de assimilá-lo, portanto, produção, 

transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de 

construção coletiva do conhecimento escolar. Nesse sentido, o currículo baseado 

na concepção sócio-construtivista, propões que a sala de aula passe a ser o lugar 

onde o professor e o aluno discutem conjuntamente, em clima de harmonia e 

disciplina, tanto os conhecimentos básicos da aprendizagem, como os problemas 

da vida cotidiana, visando uma educação que respeita o indivíduo e a sua 

diversidade. (p. 29) 

 [...] estruturamos os componentes curriculares definindo em cada área de 

conhecimento, os objetivos gerais, conteúdos programáticos e suas respectivas 

habilidades conceituais, procedimentais e atitudinais, através de projetos 

pensados e planejados coletivamente. Os quais serão planejados  bimestralmente 

por cada equipe de professores, de acordo com seu segmento e estarão 

contextualizados a um projeto semestral sendo um dos subtemas do projeto 

anual.(p.29) 

29  O currículo estará propondo o envolvimento a modos distintos de encarar o 

homem e a sociedade, de conceber o processo de ensino-aprendizagem e 

elaboração do conhecimento e de selecionar os elementos da cultura com que a 

escola objetiva trabalhar, ressignificando os conteúdos escolares. (p.4) 

 Em terceiro, temos o CURRÍCULO, que se refere à organização do 

conhecimento escolar, sendo uma construção social do saber, pressupondo a 

sistematização dos meios para que se efetive. Este é dinâmico e seu processo 

envolve, simultaneamente, processo e produto. (p.5) 

 O currículo é estruturado em períodos fixos de tempo para cada disciplina. (p.6) 

 [...] com finalidade de reconstruir um Currículo vivo, que ementa a realidade do 

processo de ensino-aprendizagem, como sendo um desafio para a consolidação 

de um ensino verdadeiramente de qualidade. (p. 24) 

30 --- 

31 --- 

32  Assim, sua proposta curricular deve abranger, além das áreas do conhecimento, 

os processos de socialização e o desenvolvimento motor e afetivo, na 

perspectiva dos conceitos, procedimentos e atitudes aí envolvidos. Ou seja, 
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devemos nos preocupar com a criança inteira, oportunizando seu 

desenvolvimento máximo possível, em suas relações, em sua postura de 

estudante e em suas aprendizagens instrucionais.(p.6) 

 Propõe-se um projeto pedagógico onde o currículo, em primeiro lugar, não esteja 

separado da totalidade do social, mas que esteja historicamente situado e 

culturalmente denominado. (p.8) 

 Os planejamento, planos de curso/planos de ação dos profissionais da educação 

são também importantes na direção da obtenção da qualidade do trabalho 

escolar, uma vez que representam o núcleo de sua atuação, onde se encontram 

quais objetivos pretendem alcançar, que conteúdos vão propor para isso, quis 

atividades pretendem desenvolver, que metodologias serão adotadas, como 

avaliar, enfim, é a reflexão sobre a totalidade da sua atuação, a fim de que os 

alunos se apropriem efetivamente do conhecimento e de desenvolvam 

plenamente. (p. 10-11). 

 Currículo é ação, é trajetória, é caminhada construída coletivamente e em cada 

realidade escolar de forma diferenciada. É um processo dinâmico, mutante, 

sujeito a inúmeras influências, portanto, aberto e flexível. Essa concepção de 

currículo veicula toda uma concepção de pessoa, sociedade, conhecimento, 

cultura, poder e de situação das classes sociais, às quais os indivíduos 

pertencem; portanto referida sempre a uma proposta política-pedagógica que 

explicita intenções e revela sempre graus diferenciados da consciência e do 

compromisso social. Sua prática é expressão da função socializadora e cultural 

de uma instituição no conjunto de atividades mediante as quais um grupo 

assegura que seus membros adquiram a experiência social historicamente 

acumulada e culturalmente organizada. Constitui-se não só nas oportunidades 

que a escola provê, mas igualmente, no modo pelo qual o educando vive essas 

oportunidades, no sentido de ampliar sua maneira de ver o mundo. Assim, é 

sempre uma construção social, uma prática que revela seu compromisso com os 

sujeitos, com a história, com a sociedade e com a cultura. (p.16) 

33 --- 

34  [...] baseada em um currículo integrador, eclético, que deve promover os índices 

de alfabetização. Trata-se de um currículo que mistura as diferentes concepções 

pedagógicas, fundindo o tradicional no construtivismo. (p. 16) 

35  O currículo extrapola o “fazer” pedagógico abrangendo elementos como grade 

curricular, disciplinas, conteúdos e conhecimento. (p.19) 

 

PPP Regimento incluso no PPP e referência à produção textual 

1 --- 

2  Objetivo: o desenvolvimento da capacidade de aprender tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

 

 

3 --- 

4 --- 

5 --- 

6 --- 

7 --- 

8 --- 

9 --- 

10 --- 

11 --- 

12 --- 

13 --- 
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14 --- 

15 --- 

16 --- 

17 --- 

18 --- 

19 --- 

20 --- 

21 --- 

22 --- 

23 --- 

24 --- 

25 --- 

26 --- 

27 --- 

28 -- 

29 --- 

30 --- 

31 --- 

32 --- 

33 --- 

34 --- 

35 --- 

 

PPP Plano de Gestão e referência à produção textual 

1 --- 

2  Criar projetos pedagógicos de incentivo à leitura e à escrita no âmbito escolar 

3 --- 

4 --- 

5 --- 

6 --- 

7 --- 

8 --- 

9 --- 

10 --- 

11 --- 

12 --- 

13 --- 

14 --- 

15 --- 

16 --- 

17 --- 

18 --- 

19 --- 

20 --- 

21 --- 

22 --- 

23 --- 

24 --- 

25 --- 

26 --- 

27 --- 

28 --- 
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29 --- 

30 --- 

31 --- 

32 --- 

33 --- 

34 --- 

35 --- 

 

PPP Concepção de Conhecimento 

1 --- 

2 --- 

3 --- 

4 --- 

5 --- 

6 --- 

7 --- 

8 --- 

9 --- 

10  É uma atividade humana que busca explicitar as relações entre os homens e a 

natureza; 

 É produzido nas relações mediadas pelo trabalho; 

 O conhecimento pressupõe as concepções de homem, de mundo e das condições 

sociais que o geram configurando as dinâmicas históricas que representam as 

necessidades do homem a cada momento, implicando nova forma de ver a 

realidade, novo modo atuação para obtenção do conhecimento, mudando a 

forma de interferir na realidade. 

 O conhecimento pode adquiri diferentes formas: senso comum, científico, 

teológico e estético; 

 O conhecimento escolar é resultado de fatos, conceitos e generalizações, sendo 

portanto, o objeto de trabalho do professor. 

 O conhecimento acontece no social gerando mudança interna no cidadão e nas 

relações sociais, tendo sempre uma intencionalidade. 

11 --- 

12 --- 

13  O conhecimento é construído numa interação multidimensional entre o sujeito e 

o objeto, em processo contínuo de interlocuções, gerando reformulações e 

construção. 

14 --- 

15 --- 

16 --- 

17 --- 

18 --- 

19  O conhecimento produzido pela humanidade, ao passar pela transposição 

didática, transforma-se na cultura escolar que compõe o currículo; 

 Segundo pesquisas piagetianas, o conhecimento é construído na interação do 

sujeito com o objeto de aprendizagem; 

 O conhecimento escolar é dinâmico e não uma mera simplificação do 

conhecimento científico, que se adequaria à faixa etária e aos interesses dos 

alunos; 

 O conhecimento escolar é processo e produto; 

20 --- 

21 --- 
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22  O conhecimento escolar é dinâmico e não uma mera simplificação do 

conhecimento científico, que se adequaria à faixa etária e aos interesses dos 

alunos (p. 33) 

  

23  Nesse processo ocorre a criação de oportunidades para que os alunos possam 

produzir, criar e recriar novos conhecimentos, aqueles historicamente 

produzidos pela humanidade, pois estes não são estáticos, são suscetíveis de 

transformação.(p.10) 

 O conhecimento é produto da atividade e do conhecimento humano marcado 

social e culturalmente. (p.15) 

 Reconhecer que o conhecimento é construído, progressivamente, através da 

atividade própria do aluno e também através das interações sociais, isto é, de 

aluno para aluno e entre o professor e os alunos. (p.19). 

24 --- 

25 --- 

26  O eixo estrutural comum à educação, escola e sociedade é o conhecimento, da 

relação dialética entre esses componentes é que resultará o projeto pedagógico 

de educação, de escola e de sociedade que queremos. (p. 13) 

27 --- 

28  O conhecimento é resultado de um complexo processo de modificação, 

reorganização e construção, utilizado pelos alunos para assimilar e interpretar os 

conteúdos escolares. (p.13) 

 É na relação aluno-professor e aluno-aluno que se produz conhecimento, 

observando o meio, entrando em contato com o que já foi descoberto e 

organizando o conhecimento junto com os outros (professor e turma). (p. 17) 

29 --- 

30 --- 

31 --- 

32 --- 

33 --- 

34  [...] informação é diferente de conhecimento, que exige mobilização, atividade, 

estabelecimento de relações, sistematização, ou seja, mediação qualificada. (p. 

13) 

35 --- 

 

PPP Concepção de Conteúdo 

1 --- 

2 --- 

3 --- 

4 --- 

5 --- 

6 --- 

7 --- 

8 --- 

9 --- 

10 --- 

11 --- 

12 --- 

13 --- 

14 --- 

15 --- 

16 --- 
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17 --- 

18 --- 

19 --- 

20 --- 

21 --- 

22  Os conteúdos de ensino estão relacionados aos objetivos propostos para o 

processo ensino-aprendizagem. Eles poderão estar organizados num movimento 

de co-relação e de interdisciplinaridade. (p. 62) 

 Conteúdos Conceituais: referem à construção ativa das capacidades intelectuais 

para operar com símbolos, ideias, imagens e representações que permitem 

organizar a realidade (PNS’s, op. Cit. P.15)[...] Conteúdos Procedimentais: 

referem-se à aplicação dos conceitos aprendidos. [...] Conteúdos Atitudinais: 

relacionam-se a atitudes e valores demonstrados pelos alunos no âmbito da 

escola com relação ao conhecimento, ao professor, aos colegas, às disciplinas, às 

tarefas e à sociedade. (op. Cit. P. 66). [...] (Avaliação sistemática e Institucional: 

a escola e a avaliação) (p. 71) 

 [...] conjunto de saberes que interagem as diversas áreas curriculares.  

(Avaliação sistemática e Institucional: a escola e a avaliação) (p. 72) 

23  É composto de fatos, conceitos, princípios (saber), procedimentos (saber fazer); 

valores, normas e atitudes (ser). O conteúdo deve ser significativo e organizado, 

a fim de possibilitar aos alunos o desenvolvimento progressivo de suas 

competências para que eles possam resolver problemas da vida cotidiana, ter 

acesso aos bens culturais e alcançar a participação plena e ativa na sociedade. 

(p.18). 

24  Conteúdos conceituais é a base do aprender a conhecer concebendo-nos a 

oportunidade de lembrar que aprendemos com as experiências que adquirimos 

durante a nossa vivência. O envolvimento de fatos e princípios possibilita e 

estimula à curiosidade de aprender, desenvolvendo a parte cognitiva do aluno, 

levando este a desenvolver o intelecto, o raciocínio, a dedução, a memória, 

proporcionando a construção do conhecimento, sejam estes conhecimentos de 

ordem científicos, intelectuais filosóficos, calculistas ou de outros parâmetros. 

Nele o indivíduo aprende a discernir o real do abstrato, ou ilusório; estimula a 

descoberta do conhecimento, possibilitando descobertas infinitas. (p.36) 

 Conteúdos procedimentais resumem-se em colocar em prática o conhecimento 

que adquirimos com os conteúdos conceituais, expressam um saber fazer, que 

envolve tomar decisões e realizar uma série de ações, de forma ordenada para 

atingir uma meta. É considerado como algo espontâneo, depende das habilidades 

individuais; trabalhando a memória, o intelecto, a dedução, habilidades motoras, 

e outras especificidades, visto que aprender a conhecer é base do aprender a 

fazer.(p.37). 

 Conteúdos atitudinais são a vivência do ser com o mundo que o rodeia, 

permeiam todo o conhecimento escolar num contexto socializador e requer 

clareza sobre o que e como se ensina na escola, bem como, a prática constante, 

coerente e sistemática onde valores e atitudes almejados sejam expressos no 

relacionamento entre as pessoas e na escolha dos assuntos a serem tratados. O 

aprendizado de normas e valores torna-se alvo principal para que este conteúdo 

seja adquirido por quem quer que seja, e na sua proporção e qualificação só é 

desenvolvido na prática e em seu uso contínuo. Os conteúdos atitudinais passam 

pelo processo sociedade-indivíduo-sociedade. Todos seguindo normas 

estabelecidas por todos: respeito, compreensão, solidariedade e humildade. 

(p.37). 

25 --- 

26 --- 



262 

 

 

27 --- 

28 --- 

29 --- 

30 --- 

31 --- 

32 --- 

33 --- 

34 --- 

35 --- 

 

APÊNDICE K– DADOS COLETADOS DA PROPOSTA CURRICULAR DE 

PARNAMIRIM/RN (2008) 

 

MINUTA DE PROPOSTA CURRICULAR “CURRÍCULOS E QUALIDADE SOCIAL NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA: CONTRUINDO COLETIVAMENTE 

REFERENCIAL TEÓRICO CITADO 

Saviani, Nereide 

Emília Ferreiro 

GANDIN, 1998 

MENEGOLLA e SANT’ANNA, 1998 

VASCONCELLOS, 1999 

UCS, 1999 

SILVA, 2000 

UPF, s/d 

Piaget 

Vygotsky 

Paulo Freire 

Freinet 

 

 

DOCUMENTOS/LEIS/PROGRAMAS NACIONAIS MENCIONADOS 

LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) 

PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

Constituição Federal 

Resolução CNE/CEB nº 01/00 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA)  

Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/01. 

 

CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO 

[...] trás uma concepção de currículo, a qual embora considerada um norte para organização do 

trabalho pedagógico distancia-se do currículo prescrito oficial e o currículo ideal, aquele que 

objetivamente acontece na escola. A partir dessa realidade estudada, discutida, sentiu-se a 

necessidade de uma proposta curricular pensada e elaborada a partir da base real enquanto 

processo de definição dos referenciais que envolva, em todos os momentos, a participação da 

comunidade educacional organizada, por meio de um processo democrático tomando para si a 

tarefa de elaborar os referenciais curriculares básicos local, assim, definindo e possibilidades e 

potencialidades de cada educando. (p. 10) 

O currículo escolar na Educação Básica numa visão mais aprofundada, reflete todos as 

experiências em termos de conhecimento que são proporcionadas aos alunos ao largo de sua 
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vida escolar. O currículo deve ser encarado como elemento central do processo de educação 

institucionalizada. (p. 12) 

[...] para que um currículo seja eficaz, ele precisa ser construído com a participação de todos os 

atores do processo educativo, a sua elaboração coletiva é indispensável. (p. 19) 

É fundamental definirmos o que se entende por Currículo, pois este é entendido com um 

instrumento que deve levar em conta, as diversas possibilidades de aprendizagem não só no 

que se refere à seleção de metas e conteúdos, mas também na maneira de planejar as atividades 

e ações pedagógicas intencionalmente selecionadas a serem vivenciadas pela escola. Ele é um 

conjunto de determinações que caracterizam os procedimentos a serem seguidos, visando a 

concretização do processo ensino-aprendizagem. (p. 18) 

Desta forma, o Currículo funciona como um marco de referência comum a um certo conjunto 

de situações. É um importante elemento construtivo da organização escolar. O Currículo 

implica necessariamente na interação entre os sujeitos que tem o mesmo objetivo e a opção por 

um referencial teórico que o sustenta. É uma construção social do conhecimento, pressupondo 

a sistematização dos meios para que esta construção efetive através da transmissão dos 

conhecimentos historicamente produzidos e a forma de assimilá-los. Portanto, a produção, 

transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de construção 

coletiva do conhecimento escolar. (p. 20) 

É importante destacar que no currículo devem estar presentes as formas de como será 

trabalhado o desenvolvimento dos sujeitos em seus aspectos cognitivos, afetivos, sociais e 

políticos. Deve contemplar a formação de sujeitos solidários, capazes de tomar decisões 

responsáveis, de transforma-se e transformar a realidade, buscando equilíbrio no dualismo da 

razão e da afetividade. (p. 20) 

[...] o currículo refere-se a organização do conhecimento escolar. (p. 21) 

[...] sempre realizaremos aprofundamentos e perspectivas críticas de currículo, no sentido que 

queremos construir um currículo flexível que garanta os conhecimentos básicos dos conteúdos 

essenciais as aprendizagens significativas, garantindo a capacidade de articular ações e 

concepções que tornam as propostas curriculares prescritivas, as formas de avaliação 

centralmente calcadas na regulação dos indivíduos, além de cercearem políticas que valorizem 

a diferença e a justiça social. (p. 376) 

 

CONCEPÇÃO DE SABER ESCOLAR 

[...] o saber escolar é um conjunto de conhecimentos, ideias, hábitos, valores, convicções, 

técnicas, recursos, procedimentos, símbolos, selecionados da cultura global, regional e local da 

nossa sociedade e organizado para fins de ensino, em processos, relações peculiares que 

compõem o modo de ser, fazer, sentir da escola.(p. 11) 

 

CONCEPÇÃO DE ENSINO 

Voltadas para essa finalidade, a organização do ensino deve levar em conta uma diversidade de 

fatores ligados a aspectos filosóficos – antropológicos, lógicos, psicológicos e pedagógicos, 

que envolvem a natureza do processo de criação e assimilação da cultura em suas 

transformações históricas; a estrutura do pensamento científico, seus métodos de investigação e 

exposição, o desenvolvimento da atividade mental, considerando-se as formas genéricas do 

pensamento e as condições singulares de como cada sujeito aprende (ensina) dentro de um 

processo recíproco de transmissão-assimilação.  

Nesse processo de construção do saber cultural e escolar, pressupõe conceber o ensino como 

caminho norteado por finalidades educacionais pautadas a partir do que pressupõe a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional [...] (p.9) 

A nossa prática será fundamentada na teoria socioconstrutivista a qual reconhece o sujeito 

como agente da construção e reconstrução do conhecimento numa visão social, histórica e 

cultural, baseada na obra de Emilia Ferreiro, pedagoga que investigou a psicogênese da escrita, 

ou seja, a apropriação da escrita pelo educando, onde a aquisição do conhecimento é vista 

como um processo e como tal apresenta fases diversificadas, as quais, na sua tonalidade, 
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proporcionam ao educando prontidão na leitura e escrita. (p. 12) 

[...] uma educação básica voltada para a cidadania, oferecendo-se um ensino de qualidade, 

cujos professores incorporem ao seu trabalho avanços e pesquisas, mas diversas áreas de 

conhecimentos e de estar a temos às dinâmicas sociais e suas implicações no âmbito escolar. 

(p. 13) 

A Proposta Curricular contempla uma concepção sócio-interacionista com base nos teóricos 

como Paiget, Vigotsky, Paulo Freire, Emilia Ferreiro, Freinet e outros em consonância com 

esta concepção sócio-interacionista os nossos docentes desenvolvam uma prática pedagógica 

eclética, buscando sempre atender às necessidades de aprendizagens dos discentes e 

concomitantemente desenvolver uma prática pedagógica voltada não apenas para auxiliar o 

processo de  aprendizagem do aluno, mas também para o processo de crescimento e 

desenvolvimento do professor. (p. 19-20) 

 

CONCEPÇÃO DE APRENDIZAGEM 

A nossa prática será fundamentada na teoria socioconstrutivista a qual reconhece o sujeito 

como agente da construção e reconstrução do conhecimento numa visão social, histórica e 

cultural, baseada na obra de Emilia Ferreiro, pedagoga que investigou a psicogênese da escrita, 

ou seja, a apropriação da escrita pelo educando, onde a aquisição do conhecimento é vista 

como um processo e como tal apresenta fases diversificadas, as quais, na sua tonalidade, 

proporcionam ao educando prontidão na leitura e escrita. (p. 12) 

 

CONCEPÇÃO DE ESCOLA 

Assim, a escola tem como papel refletir sobre o que, quando, como e para que ensinar e 

aprender, envolvendo toda a comunidade escolar. (p.13) 

[...] tendo em vista que a instituição escolar é o lugar onde produz e sistematiza os 

conhecimentos em todas as áreas, é o espaço forma responsável pelo desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem. (p. 17) 

[...] reconhecemos que nos aproximamos do real cumprimento da função social da escola, a 

qual seja, proporcionar aos educandos, acesso e permanência com garantias de ensino e 

aprendizagem com qualidade.(p. 24) 

É papel da escola assumir a tarefa grandiosa de promover os direitos culturais e educacionais 

de um povo na sua diversidade, na sua complexidade. (p. 365) 

 

CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 

Sabemos que a sociedade atual demanda uma educação de qualidade, garantindo as 

aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e participativos, com 

a capacidade de atuarem com competência, dignidade  e responsabilidade na sociedade, 

buscando atender as necessidades individuais, sociais, políticas e econômicas. (P. 13-14) 

A educação é uma prática social que se realiza em diferentes âmbitos da sociedade, a mesma se 

dá de forma sistemática e assistemática. (p.17) 

 

OBJETIVO DA PROPOSTA CURRICULAR 

[...] a nossa Proposta Curricular tem como principal finalidade, criar uma UNIDADE entre 

todas as escolas do nosso Sistema Municipal de Educação, ou seja, a mesma se constituirá 

como um documento onde constarão as concepções de ensino que acreditamos ser eficaz. (p. 

17) 

 

REFERÊNCIA À ESCRITA 

[...] I – O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do calculo; [...] (p. 20) 
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OBJETIVO DO COMPONENTE CURRICULAR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Perceber a funcionalidade da linguagem oral e escrita, através do reconhecimento de diversos 

portadores de textos, se apropriando dos textos, frases, palavras e letras para subsidiar o 

processo de aquisição da leitura e da escrita numa perspectiva de letramento. – 1º ano (p. 26) 

Ampliar as linguagens oral e escrita em suas diversas formas (incluindo a linguagem culta), 

sendo capaz de adequá-la a diferentes contextos de participação social, interpretando e 

inferindo as intenções de quem as produz. 2º ano (p. 46) 

Expandir o uso da linguagem em instâncias privadas e utilizá-la com eficácia em instâncias 

públicas, sabendo assumir as palavras e produzir textos, tanto orais como escritos, coerentes e 

coesos, adequados e seus destinatários, aos objetivos a que se propõem e aos assuntos tratados. 

– 3º ano (p. 61) 

Valorizar a leitura como fonte de informação, via de acesso aos mundos criados pela literatura 

e possibilidade de fruição estética, sendo capazes de recorrer aos materiais escritos em função 

de diferentes objetivos, e ainda possibilitar ao aluno refletir e compreender sobre a língua e a 

linguagem e descrição gramatical dos textos e contextos a medida que forem significativas para 

a compreensão das características da língua. – 4º ano (p. 75) 

Compreender o sentido nas mensagens orais e escritas de que é destinatário direto ou indireto, 

desenvolvendo sensibilidade para conhecer a intencionalidade e conteúdos discriminatórios ou 

persuasivos, especialmente nas mensagens veiculadas pelos meios de comunicação. – 5º ano 

(p. 92) 

 

ATIVIDADES/PROJETOS SUGERIDOS PARA O TRABALHO COM A PRODUÇÃO 

DE TEXTO NO PROCESSO DE ENSINO 

Registro de Cantiga de Roda (p. 27) 

Pesquisa e registro do significado do nome (p. 27) 

Reescrita da parlenda e do poema  

Redigir um bilhete  

Recontar a história em quadrinho por escrito  

Recontar o conto e a fábula  

Ordenar partes de receitas culinárias  

Criação de propaganda ou anúncio publicitário  

‘Produção de uma embalagem  

Comentar experiências vívidas e narrações de fatos em sequencia temporal e causal. (p.29) 

Identificar diferentes aspectos relacionados à escrita. (p.29) 

Descrever pessoas, animais, objetos, cenas e eventos. (p.29) 

Identificar diferenças entre gêneros textuais. (p.29) 

Identificar diferentes tipos de textos, diferenciando uma linguagem poética de outras 

linguagens. (p.29) 

Representar histórias através de desenhos e pinturas. (p.29) 

Representar histórias através de pinturas, desenhos e dramatizações. (p.29) 

Utilizar a escrita em diversas situações ainda que não de forma convencional. (p.29) 

Revelar interesse pela descoberta da leitura e da escrita como forma de desenvolvimento da 

sociedade. (p. 30) 

Produção textual (p. 44) 

Reconhecimento da forma ortográfica do poema, parlenda, bilhete e cantiga de roda; (p. 45) 

Identificação das principais características de uma narrativa não-verbal; (p. 45) 

Conhecimento acerca do gênero discursivo fábula, identificando suas características; (p. 45) 

Conhecimento das características de uma receita culinária, de um anúncio publicitário, de um 

artigo da revista e de um texto de embalagens (p. 45) 

Identificação da finalidade de cada gênero textual trabalhado; (p. 45) 

Análise de um poema, estabelecendo comparação entre um texto que apresente instruções; (p. 

45) 
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Utilização da linguagem oral e escrita; (p. 46) 

Percepção da diferença entre o texto informativo de uma história em quadrinhos; (p. 46) 

Exploração de elementos que compõem uma capa de revista; (p. 46) 

Exploração da estrutura dos gêneros textuais trabalhados; (p. 46) 

Empregar as informações adequadas a cada tipo de texto produzido; (p. 46) 

Empregar as informações adequadas na produção de um texto instrucional; (p. 46)  

Valorização da língua escrita como meio de registro e transmissão cultural; (p. 47)  

Reflexão sobre alguns elementos lingüísticos que são empregados em anúncio (p. 47)  

Análise linguística: Leitura, poesia, textos, narrativas, descritivos e imagens; (p. 62) 

Análise linguística: Produção de frases e pequenos textos; (p.62) 

Identificar texto e poesias descritivos; (p. 63) 

Distinguir textos narrativos e informativos; (p.63) 

Construir textos poéticos e descritivos com coerência;  

Redigir bilhetes e cartas;  

Análise linguística: Produção de texto; (p. 76) 

Identificar as letras do alfabeto, analisar a linguagem poética e reconhecer os recursos 

utilizados na construção dos versos; diferenciar as tipologias textuais estudadas; (p. 77) 

Manejar o dicionário utilizando seus conhecimentos sobre ordem alfabética, produzir textos de 

diferentes gêneros discursivos; (p. 78) 

Reconhecer as diferentes tipologias trabalhadas; (p. 94) 

Produção de textos considerando o destinatário, a sua finalidade. (p. 95) 

Produzir textos coerentes e coesos atendimento as características do gênero de acordo com a 

proposta de produção; (p. 95) 

Utilizar seus conhecimentos gramaticais para melhor compreender e organizar as idéias de um 

texto; (p. 95) 

Tomar notas a partir da exposição oral; (p. 95) 

Conscientizar-se sobre pontuação, adjetivação e utilização das interjeições como elementos 

organizadores e responsáveis pela transmissão de emoções em um texto; (p. 95) 

Uso de textos escritos e orais, representações gráficas (narrativas, reportagens, ilustrações) 

como ferramentas pedagógicas que possam abordar o tema; (p. 367) 

Produção textual de cartazes; (p. 367) 

 

GÊNEROS SUGERIDOS/CITADOS PARA O TRABALHO EM SALA DE AULA 

Registro Jogos Seminário História em 

Quadrinho 

Mapas Narrativas Entrevista Conto 

Maquetes Reportagens Roteiro de pesquisa Fábula 

Gráfico Ilustrações Cantiga de roda Receita culinária 

Tabela Desenhos Parlenda Propaganda 

Mural Cartazes Poema Anúncio publicitário 

Álbum Palestras Bilhete Embalagem 

Calendário Desenho Planta baixa Revista 

Texto instrucional Artigo de revista Gráficos Texto informativo 

Linha do tempo Música Teatro Legenda 

Carta Poesia Textos narrativos Textos informativos 

Textos poéticos Textos descritivos Perguntas Lista 

Vídeo Versos Dicionário Problemas 

matemáticos 

Entrevista Quadro-esquema Esquema Tabela 

Gráfico Desenho Pequenos textos 

(seria resumo?) 

Pesquisa 
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Biografia Entrevista Charge Gráfico de coluna 

Mural Linguagem 

cartográfica 

  

 

ATIVIDADES SUGERIDAS PARA O TRABALHO COM A PRODUÇÃO DE TEXTO 

NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Provas 

Sínteses 

Registros 

Análises 

Argumentação 

Atividades 

Questões 

 

ATIVIDADES/PROJETOS SUGERIDOS PARA O TRABALHO COM A PRODUÇÃO 

DE TEXTO ARTICULADA NAS DIFERENTES ÁREAS – MATEMÁTICA 

Reconhecimento, traçado e escrita de números; (p. 30) 

Registro matemático com figuras geométricas (p. 30) 

Escrita de numerais (p. 30) 

Realização da leitura e escrita dos números naturais (p. 31) 

Ordenação de números frequentes (p. 31) 

Marcação do tempo por meio de calendários (p. 31) 

Organização da rotina diária e planejamento de eventos (festas, projetos, estudos do meio, 

cronograma de aniversariantes). (p. 31) 

Escrever e ler números em situações do cotidiano em que estão inseridos (p. 31) 

Elaboração e problematização de listas e tabelas simples (lista de aniversariantes do mês, 

relação dos nomes dos alunos). (p. 32) 

Escrever e realizar leitura de números (p. 32) 

Ordenar e comparar quantidades. (p. 32) 

Calculo mental e escrito; (p. 48) 

Organização de dados; (p. 48) 

Construção de gráficos; (p. 48) 

Organizar as informações em tabelas e gráficos;  

Ler e escrever comparações numéricas. (p. 65) 

Coletar e organizar informações. (p. 65) 

Leitura e escrita de frações; (p. 80) 

Criar e solucionar problemas relativos e operações de adição; (p. 80) 

Objetivo Geral: [...] selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las 

e avaliá-las criticamente. (p. 96) 

Identificar e classificar as regras do sistema de numeração decimal, para leitura e escrita, 

comparação e ordenação de números naturais de qualquer ordem ou grandeza; (p. 97) 

Criar situações problemas com base na análise de informações apresentadas em textos e 

imagens; (p. 97)  
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Comentar informações de uma tabela ou de um gráfico; (p. 97) 

Identificar o uso de tabelas e gráficos para facilitar a leitura e interpretação de informações e 

construir formas pessoais de registros para comunicar informações coletivas; (p. 98) 

Representar números de diferentes formas; (p. 98) 

Ampliar o repertório básico de operações com números naturais para o desenvolvimento do 

calculo mental e escrito; (p. 98) 

Elaborar perguntas a partir de um texto para formar uma situação problema; (p. 98) 

Utilizar diferentes processos de cálculos para resolver as operações fundamentais; (p. 98) 

Produzir textos escritos a partir da interpretação de gráficos e medidas estatísticas; (p. 98) 

Representar ângulos, vértice e lados de um polígono; (p. 99) 

Coletar dados sobre a nossa unidade monetária; (p. 99) 

Representar legendas em mapas e gráficos; (p. 99) 

 

ATIVIDADES/PROJETOS SUGERIDOS PARA O TRABALHO COM A PRODUÇÃO 

DE TEXTO ARTICULADA NAS DIFERENTES ÁREAS – CIÊNCIAS 

Observar, registrar e comunicar algumas semelhanças e diferenças entre diversos ambientes, 

identificando a presença comum da água, seres vivos, ar, luz, calor, solo e características 

especificas dos diferentes ambientes (p. 33) 

Utilizar características e propriedades de materiais, objetos, seres vivos para elaborar 

classificações (p. 34) 

Elaborar perguntas e suposições sobre os processos de transformação de matérias-primas, 

objetos e alimentos (p. 34) 

Descrever características e semelhanças de diferentes animais (p. 35) 

Elaborar perguntas e respostas para compreender o mundo que o cerca (p. 35) 

Descrição e classificação de alguns cultivos de vegetais; (p. 50) 

Classificação de animais domésticos e selvagens; (p. 50) 

Caracterização dos diferentes hábitos de higiene que se deve ter com o corpo e com o 

ambiente; (p. 51) 

Classificação dos animais partindo das características semelhantes; (p. 51) 

Descrição das características e modos de viver de diferentes animais. (p. 51) 

Formular perguntas e suposições sobre o assunto em estudo; (p. 66) 

Aplicar e coletar informações por meio de observação direta e indireta, experimentação, 

entrevistas, leituras de textos selecionados; (p. 82) 

Utilizar e registrar informações, quadros esquemas, listagem e pequenos textos, sob orientação 

do professor. (p. 82) 

Registrar e organizar as informações obtidas através de desenhos, esquemas, tabelas, gráficos, 

listas e pequenos textos; (p. 83) 

Objetivo Geral: Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir 

de elementos das Ciências Naturais, colocando práticas, conceitos, procedimentos e atitudes 

desenvolvidos no aprendizado escolar. (p. 99) 

Explicar o que é uma cadeia alimentar; (p. 100)  

Representar alguns órgãos do corpo humano; (p. 101)  
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ATIVIDADES/PROJETOS SUGERIDOS PARA O TRABALHO COM A PRODUÇÃO 

DE TEXTO ARTICULADA NAS DIFERENTES ÁREAS – GEOGRAFIA 

Representar através de desenhos as características das diferentes paisagens (p.36) 

Descrever os cômodos de sua moradia através de uma planta baixa (p. 37) 

Descrever e representar através de desenhos o bairro onde está inserido (p. 37) 

Construir mapas, planta baixa, identificando os espaços físicos através de legendas; (p. 55) 

Descrever o bairro onde está inserido, a partir da planta baixa e maquetes; (p. 55) 

Reivindicar seus direitos como cidadão junto aos órgãos responsáveis, através de cartas, 

passeatas dentro de sua comunidade; (p. 55) 

Descrever alguns danos que a poluição da água pode causar aos seres vivos. (p. 70) 

Representar os bairros e suas paisagens naturais; (p. 70) 

Descrever e ampliar a leitura de mapas; (p. 106) 

Descrever as principais características das paisagens nordestinas; (p. 106) 

Representar os diferentes tipos de mapas; (p. 106) 

Utilizar os paralelos, meridianos e hemisférios da Terra utilizando suas referências; (p. 106) 

Representar as partes de um rio e entender a morfologia de um rio; (p. 106) 

Representar e interpretar informações sobre diferentes paisagens utilizando procedimentos 

convencionais da linguagem cartográfica; (p. 106) 

Construir mapas, maquetes, gráficos, tabelas, murais, álbuns, jogos para dinamizar o 

ensino/aprendizagem da temática étnico-racionais. (p. 366) 

 

ATIVIDADES/PROJETOS SUGERIDOS PARA O TRABALHO COM A PRODUÇÃO 

DE TEXTO ARTICULADA NAS DIFERENTES ÁREAS – HISTÓRIA 

Coleta e organização de informações a respeito de sua vida e família; (p. 52) 

Observação de fotos e imagens para a organização da linha do tempo; (p. 52) 

Utilização de elementos da linguagem cartográfica para a representação de objetos; (p. 52) 

Elaboração de linha de tempo com datas coletadas. (p. 53) 

Listar as principais características de uma cidade; (p. 68) 

Coletar informações sobre o município; (p. 84) 

Registrar informações e perspectivas diferentes sobre um mesmo acontecimento, foto ou tema 

histórico; (p. 85) 

Comparar e registrar que o consumo crescente sem critérios de bens materiais exige que cada 

vez mais recursos naturais sejam explorados; (p. 87) 

Classificar os elementos presentes na paisagem rural, conhecendo as diversas atividades 

existentes no espaço rural, assim como as diversas relações de trabalho; (p. 87) 

Avaliar e registrar que a evolução dos meios de transportes e dos meios de comunicação resulta 

do conhecimento produzido pelo homem, acumulado ao longo do tempo. (p. 87) 

Registrar as manifestações do folclore distribuídas nos espaços municipais do estado; (p. 103) 

Estimular a criatividade, a sensibilidade e a expressão escrita a partir da leitura de poemas e 

cordel; (p. 103) 

Realizar pesquisas sobre a arte mineira da época colonial e a organizar mural com os dados 

obtidos; (p. 103) 

Ler e interpretar gráficos de uma tabela e com eles construir um gráfico de colunas; (p. 103) 

Organizar uma biografia; (p. 103) 

Confeccionar uma charge satirizando uma situação ou fato estudado; (p. 103) 
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Entrevistar adultos para verificar o que eles sabem sobre fatos políticos do Brasil nos últimos 

40 anos e comparar os resultados com as informações estudadas.(p. 104)  

Desenvolver a criatividade, a sensibilidade e a expressão escrita a partir da leitura de poemas 

de cordel; (p. 104) 

Preparar e aplicar roteiros de pesquisa para a realização de entrevistas em quilombos, aldeias 

indígenas, centros, culturais, ONGs, candomblés, grupos de capoeira; [...] (p. 367-368) 

 

ATIVIDADES/PROJETOS SUGERIDOS PARA O TRABALHO COM A PRODUÇÃO 

DE TEXTO ARTICULADA NAS DIFERENTES ÁREAS – ARTE 

 

Músicas (p. 38) 

Dramatização (p. 38) 

Ilustração (p. 38) 

Utilização e criação de letras e canções, raps e outros estilos como portadores de elementos de 

linguagem musical; (p. 39) 

Vídeo; (p. 71) 

Objetivo Geral: Utilizar as diferentes linguagens: verbal, matemática, gráfica, plástica e 

corporal, como meio para produzir, expressar e comunicar as ideias, interpretar e usufruir as 

produções culturais em contextos públicos e privados atendendo as diferentes intenções e 

situações de comunicação. (p. 108) 

 

ATIVIDADES/PROJETOS SUGERIDOS PARA O TRABALHO COM A PRODUÇÃO 

DE TEXTO ARTICULADA NAS DIFERENTES ÁREAS – ENSINO RELIGIOSO 

---- 

 

ATIVIDADES/PROJETOS SUGERIDOS PARA O TRABALHO COM A PRODUÇÃO 

DE TEXTO ARTICULADA NAS DIFERENTES ÁREAS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

---- 

 


