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Mensagem para 

reflexão inicial



O que trabalhamos no ano passado

 Tema: FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA, 
CURRÍCULO E PAPEL DO PROFESSOR

 Retrospectiva histórica do currículo no Paraná:

a) Tendências pedagógicas (Saviani) – como a escola 
resolve a questão da marginalidade;

b) Políticas dos anos 90

c) Governos do Paraná (Richa, Álvaro, Requião, Lerner 
e Requião) e o currículo até chegarmos às Diretrizes

d) Função da Escola



Texto enviado para leitura:

Educação Socialista, pedagogia histórico-crítica e 

desafios da sociedade de classes. (Dermeval Saviani)

Referência

SAVIANI, Dermeval. Educação Socialista, pedagogia 

histórico-crítica e desafios da sociedade de classes. IN: 

LOMBARDI, José Claudinei e SAVIANI, Dermeval. 

Marxismo e Educação: debates contemporâneos. 

Campinas, SP: Autores Associados, 2005.



COMO ANDAM 

NOSSAS CERTEZAS 

EM RELAÇÃO AO 

NOSSO TRABALHO?



Almoço na relva
Pablo Picasso, 1963

(Após 27 óleos e mais de 150 desenhos)



Almoço na relva
Pablo Picasso, 1960



Almoço na relva
Pablo Picasso, 1960



Almoço na relva
Edouard Manet, 1866



Questões para respondermos
• Quem definiu/define o conteúdo escolar?

• De onde vem o conteúdo escolar? O que é 
conhecimento?

• Qual a relação que existe entre trabalho, 
conhecimento, educação e pedagogia?

• Se é nas relações humanas que produzimos o 
conhecimento, por que o acesso a ele é diferenciado 
para as pessoas? 

• Quais são os critérios que utilizamos para selecionar o 
conhecimento que será transformado em conteúdo 
escolar? Que conteúdos não são tratados na escola? 
Quais os fundamentos necessários que precisam ser 
garantidos?

• Como abordamos a realidade para conhecê-la?

• Qual deve ser o papel do pedagogo no planejamento 
para lidar com o conhecimento na escola?



Quem definiu historicamente o conteúdo escolar?

 Período jesuítico (interesses políticos e religiosos)

 Período da monarquia – modernidade da Europa 
(necessidades da nobreza)

 Período inicial da República – construção da identidade 
nacional; voto; laicização; formação de trabalhadores

 Período da ditadura – controle ideológico, formação técnica

 Após anos 90 – diretrizes BM, BID...competências e 
habilidades, formação geral

ORA o objetivo era a formação moral e intelectual, ora 
adaptação do sujeito, ora formação técnica alienada, ora 
formação política, ora controle ideológico..... 
Contraditoriamente, ora para formação política contra-
hegemônica, ora na perspectiva politécnica....

E HOJE QUEM DEFINE O CONTEÚDO ESCOLAR??  
COM QUE OBJETIVOS?



- Política partidária?

- Movimentos sociais?

- Pesquisas acadêmicas e o processo de 
formação inicial?

- As editoras com seus livros didáticos?

- BM, BID...?

- O professor?

- As secretarias?

- Os empresários?

- Os donos das escolas?



DE ONDE VEM O CONTEÚDO 

ESCOLAR?

QUAL A RELAÇÃO QUE EXISTE 

ENTRE  TRABALHO, 

CONHECIMENTO, EDUCAÇÃO E 

PEDAGOGIA?



• Não nascemos humanos, mas potencialmente humanos. Somos 
humanizados por meio do trabalho

• Trabalho – relação H-H; H-N

• O homem é produto produtor do que produz

• Por meio do trabalho produz conhecimento, valores, bens 
materiais

• Parte do que se produz por meio do trabalho é socializado por 
meio do processo educativo que também é trabalho

• No processo educativo o ser humano aprende e se desenvolve

(concepção marxista)

COMPREENDER DESSA FORMA É ADOTAR O TRABALHO 
COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO!



Se o processo educativo é tão 
complexo e datado, precisamos de 
uma ciência para investigá-lo – a 

Pedagogia, portanto o Pedagogo é o 
cientista da Educação. A Pedagogia 

se utiliza de outras ciências para 
compreender os diferentes aspectos 

da educação.



Se é nas relações humanas que 

produzimos o conhecimento, por que o 

acesso a ele é diferenciado para as 

pessoas?

- Escola classista

- Conhecimento virou mercadoria a ser 

vendida, quem tem mais compra mais. O 

saber é propriedade privada do capital



Quais são os critérios que 
utilizamos para 

selecionar o 
conhecimento que será 

transformado em 
conteúdo escolar?



- Classe social dos sujeitos a que se destina o 
conhecimento?

- Período em que os sujeitos estudam?

- Natureza da escola (pública ou privada)?

- Especificidade do contexto onde a escola está 
inserida?

- O que dominamos melhor?

- Necessidade imediata?

- Continuação dos estudos (vai precisar na série 
seguinte?)

- Contribuem para formação mais completa?

- Lista que a coordenação forneceu?



O QUE É IMPORTANTE 

GARANTIRMOS COMO 

CONTEÚDO ESCOLAR? 

QUAL O CONTEÚDO 

MÍNIMO NECESSÁRIO? O 

QUE É IRRELEVANTE?



Há assuntos que não abordamos?

- Questões de gênero? Por exemplo: 
casamento entre homossexuais

- Questões de propriedade? Por exemplo: a 
riqueza das igrejas, os grandes 
proprietários de terra da região

- Questões de ética?

- Conflitos próximos: alcoolismo...

- Questões do campo? Por exemplo: 
Literatura: Viúvas da terra

- Salários? Orçamento familiar....

- Leis: Código do consumidor; Maria da 
Penha e outras....

- Gripe suína

- Obama...



OBJETIVOS
1. Apropriar-se e socializar conhecimento 

(DOMÍNIO DOS FUNDAMENTOS);

2. Desenvolver capacidades humanas superiores 

(abstração, memória reflexiva, atenção 

intencional, raciocínio lógico, imaginação....) 

num processo de formação omnilateral

3. Compreender dialeticamente a realidade

4. Comprometer-se com a realidade enquanto 

sujeito de pensamento e ação, posicionando-se 

diante da sociedade de classes.



O que é conhecimento?

- CAPACIDADE DE REPRESENTAR, 

REAGIR E CRIAR

O que é conhecimento científico?

- desejo de fornecer explicações 

sistemáticas que possam ser testadas e 

criticadas por meio de provas empíricas.

- esforço de apreensão do real. 



Como nos apropriamos do 
conhecimento?

Síncrese       →    análise          →     síntese
mediação pelo pensamento           concreto  pensado

abstração                      a realidade só se torna

internalização          concreta para o pensamento

quando são explicitadas 

suas múltiplas determinações

Isso acontece por aproximações sucessivas



Quais são os 
objetivos de cada 

disciplina?

O que são os seus 
fundamentos?



O que podemos mudar na abordagem das 

disciplinas se nos posicionarmos criticamente 

diante da realidade?

Língua Portuguesa: 

romperíamos com práticas que pregam a suposta 
neutralidade dos textos e que enfatizam no ensino 
aprendizagem da língua o domínio da forma padrão
como objetivo prioritário de maneira acrítica e 
desprovida da interferência das relações de poder e 
construiríamos uma prática que ao promover a 
apropriação da língua padrão, o fizesse no sentido 
de instrumentalizar o sujeito para uma leitura 
crítica da realidade que lhe impulsionasse a ações 
de intervenção significativa na mesma. 



Matemática:

romperíamos com práticas que consideram 
os mesmos apenas  parte de uma ciência 
exata e a colocam de forma positivista 
isenta do caráter político e classista. 
Deixaria de ganhar ênfase a seqüência e o 
aprofundamento da lógica e ganharia 
significação o atrelamento dos mesmos com 
a leitura dos fatos reais no sentido de 
explicitar-lhes a contradição, a totalidade, a 
mediação e as possibilidades. Assim, os 
números expressariam as desigualdades 
humanas, a supremacia de classe, os limites 
do progresso. 



História: 
romperíamos com práticas que trabalham a 
história como uma seqüência linear de 
fatos, engendrados pelos heróis da classe 
dominante com a participação secundária 
dos personagens da classe dominada e 
construiríamos uma prática na qual esses 
aspectos fossem trabalhados para explicitar 
todas as vozes, as relações de poder que 
expuseram tantos à morte, ao sofrimento, à 
subjugação e poucos ao domínio, à 
hegemonia. Superaríamos práticas nas 
quais a memorização é enfatizada em 
detrimento da capacidade de análise e 
síntese.



Geografia: 

romperíamos com aquelas práticas nas 
quais se trabalha de forma fragmentada os 
aspectos físicos, econômicos, etc. e trata-se 
o homem ou países como “estatísticos” e 
construiríamos uma prática na qual esses 
aspectos seriam trabalhados para 
instrumentalizar o sujeito  para realizar uma 
leitura mais crítica da realidade a partir da 
“análise histórica” da formação das diversas 
configurações espaciais a partir da análise 
das relações sociais de produção, o que 
levaria o sujeito a uma visão de totalidade 
do espaço geográfico. 



Ciências:
romperíamos com práticas que adotam a 
análise evolucionista e que contribuem para 
legitimar o processo de desenvolvimento da 
produção e suas conseqüências de crescente 
exclusão social ou de aceitação de cada 
nova fase desse desenvolvimento como algo 
inquestionável e inevitável e construiríamos 
uma prática que objetivasse compreender o 
dinamismo das transformações explicitando 
seu caráter excludente e 
instrumentalizando-se o “coletivo” para 
admitir e posteriormente construir novas 
formas de desenvolvimento da produção 
não excludente.



Arte:

romperíamos com práticas que 
enfatizam num extremo o mero 
domínio da técnica e noutro a 
expressão espontaneísta e 
construiríamos uma prática que 
estimulasse a partir da realidade social 
a capacidade criadora do homem e a 
leitura das expressões artísticas a 
partir do seu contexto unindo o fazer, 
o olhar e o pensar 



Cultura corporal: 
romperíamos com práticas de mero 
adestramento do corpo como propriedade 
do trabalhador para o capitalismo ou do 
exercício para o prazer e construiríamos 
uma prática na qual se trabalhasse o 
movimento objetivando desenvolver 
coordenação ampla buscando o controle 
total do corpo para servir como instrumento 
de possibilidades de posicionamento na 
relação com os outros e no processo de 
trabalho, ou seja, um sujeito que domina 
seu corpo pode usá-lo para criar, para 
defender suas idéias, para relacionar-se e 
para exercitar a empatia. 



Língua Estrangeira Moderna:
romperíamos com práticas que enfatizam a 
memorização e o trato de conteúdos 
distantes da realidade do aluno e 
construiríamos uma prática na qual se 
contemplasse os vários tipos de textos 
aproximando-os da realidade dos alunos, 
contribuindo para que o aluno se situasse 
como sujeito. Assim, a apropriação da 
Língua Estrangeira Moderna tornar-se-ia um 
instrumento para que o aluno tivesse acesso 
mais amplo às informações e para que ele 
percebesse as relações de poder 
engendradas entre países e 
conseqüentemente entre culturas, 
economias, e outros.



Como o pedagogo pode 
contribuir nesse 

processo?



 Promovendo reflexões sobre a definição dos 
fundamentos

 Promovendo planejamento integrado (painel 
com os conteúdos e objetivos gerais)

 Buscando formação em todas as áreas e 
promovendo uma formação continuada para 
além da área de cada um (reunindo escolas para 
ganhar força)

 Planejando sua intervenção (quem mais cobra 
planejamento às vezes não o faz)

 Não aceitando ‘ser tapa buracos’

 Priorizando atividades nucleares e não 
secundárias (ornamentação, confraternização...)

 Incentivar o professor a transgredir, a ousar



Positivismo

 Preocupa-se em descrever e mensurar os fatos

 Quantificar

 Analisar  de forma objetiva a experiência, portanto 
reduzindo o grau de subjetividade

 Analisar a constância das leis naturais

 Em geral, leva a um conhecimento quantitativo, isolado 
e parcial

 O homem que pesquisa a realidade torna-se mero 
coletor de informações e fatos presentes em 
documentos e assume postura de “neutralidade” já que 
não deve emitir juízos de valor sobre as questões



Química

Ácidos 

- Conceito

- Classificação

- Composição

- Localização dos elementos na tabela 
periódica e anotação dos dados dos 
elementos



Materialismo histórico dialético

 Qualificar o quantitativo, pois as mudanças são 
quantitativas e qualitativas

 Ultrapassar a descrição para explicar a concretude 
do fato, explicitando suas contradições

 Construir o concreto pensado

 Busca da realidade  em suas múltiplas 
determinações, pois tudo se relaciona e se 
transforma

 Ter como categoria central de análise o trabalho 
humano (o homem é produto produtor do que 
produz)



Avaliação do dia
• Quem definiu/define historicamente o conteúdo escolar?

• De onde vem o conteúdo escolar?

• O que é conhecimento?

• Qual a relação que existe entre trabalho, conhecimento, 
educação e pedagogia?

• Se é nas relações humanas que produzimos o conhecimento, 
por que o acesso a ele é diferenciado para as pessoas? O que é 
conhecimento científico?

• Quais são os critérios que utilizamos para selecionar o 
conhecimento que será transformado em conteúdo escolar? Que 
conteúdos não são tratados na escola? Quais os fundamentos 
necessários que precisam ser garantidos?

• Como abordamos a realidade para conhecê-la?

• Qual deve ser o papel do pedagogo no planejamento para lidar 
com o conhecimento na escola?



As armas da crítica não podem, de fato, 

substituir a crítica das armas: a força 

material tem de ser deposta por força 

material, mas a teoria também se converte 

em força material, uma vez que se apossa 

dos homens.

Marx


