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RESUMO: Os processos de formação inicial é sem dúvida um desafio aos docentes e discentes do Ensino Superior, que 
se refere a mobilização de sentidos na relação com o saber. A opção por uma concepção pedagógica de ensino e 
aprendizagem tensiona as escolhas que propõe que tipo de ser humano se quer formar e o projeto de escola e de 
sociedade. O Estado de Santa Catarina tem como Documento norteador a Proposta Curricular ancorada na 
abordagem histórico-cultural. Nessa proposição, compreende a interação com o outro, consigo mesmo e com o 
mundo sob um processo que envolve tempos e espaços com articulações dialógicas entre professores e com os 
sujeitos de aprendizagem. A diversidade como Princípio Formativo e como elemento fundante da atualização 
curricular. 
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ABSTRACT: The processes of initial training is undoubtedly a challenge for teachers and students of Higher Education, 
which refers to the mobilization of meanings in the relationship with knowledge. The option for a pedagogical 
conception of teaching and learning tensions the choices that proposes what kind of human being one wants to form 
and the project of school and society. The State of Santa Catarina has as its guiding document the Curriculum Proposal 
anchored in the historical-cultural approach. In this proposition, it comprises the interaction with the other, with oneself 
and with the world under a process that involves times and spaces with dialogic articulations between teachers and 
with the learning subjects. Diversity as a Formative Principle and as a founding element of curricular updating. 
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