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Resumo O presente caderno pedagógico tem 
como objetivo principal analisar a 
importância do papel do pedagogo na 
articulação teoria e prática da ação 
pedagógica no cotidiano escolar. 
Ressaltando a importância de o professor 
pedagogo posicionar-se politicamente e 
integrar a práxis no trabalho pedagógico 
que é imprescindível no momento 
educacional atual. 
Pretende-se subsidiar os agentes da 
práxis educacional, norteando as tomadas 
de decisões coletivas na comunidade 
escolar, imprescindível à superação do 
formalismo e práticas fragmentadas no 
interior da escola, procurando analisar 
como o plano de trabalho docente pode 
contribuir para que o professor possa 
aproximar a teoria e a prática numa 
concepção histórico-crítica. Utilizamos na 
organização da pesquisa o método de 
abordagem teórica o materialismo-
histórico dialético e metodologia 
qualitativa num enfoque interventivo para 
analisar um problema de ordem social, 
ressaltando a importância do plano de 
trabalho docente, enquanto documento 
que antecipa a ação do professor na 
organização do processo ensino 
aprendizagem. 
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Formato do material didático Caderno Pedagógico 

Público alvo Professores do Ensino Fundamental e 
pedagogas 
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Este caderno pedagógico, é o resultado de uma etapa do Programa de 

Desenvolvimento Educacional será implementado na escola, com o objetivo de 

analisar a importância do papel do pedagogo na articulação teoria e prática da ação 

pedagógica no cotidiano escolar. 

Com este Caderno Pedagógico, pretende-se contribuir com o pedagogo na 

articulação teoria e pratica da ação pedagógica no cotidiano escolar. 

A unidade I possibilita repensar a práxis da gestão educacional numa 

estrutura organizacional autônoma, com procedimentos antiburocratizantes e 

descentralizador de poder, fortalecendo o processo de democratização mais amplo. 

Na unidade II pretende-se buscar uma nova organização para a escola que 

rompa com o passado e se projete no presente, se adequando às novas práticas 

pedagógicas, estabelecendo a dialética de continuidade e ruptura. 

Unidade III objetiva-se fazer análise pelos diferentes atores no cotidiano escolar das 

diferentes concepções teóricas postas no interior da escola, que contribua para 

repensar a cultura escolar resgatando a especificidade da escola e a reorganização 

do processo educativo. 

Na Unidade IV terá uma breve apresentação no tocante a fundamentação 

metodológica das disciplinas de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica. 

Que este caderno contribua com o pedagogo, para que este possa, enquanto 

organizador do trabalho pedagógico, articular a práxis pedagógica no cotidiano 

escolar, oportunizando reflexões teórico-metodológicas que favoreça para a 

superação de práticas fragmentadas no interior da escola. Onde todos da instituição 

escolar tenham consciência dos principais problemas, das possibilidades de solução 

e de suas responsabilidades coletivas e pessoais, de forma que, ao conduzir o 

trabalho pedagógico de sua unidade, garanta o alcance dos objetivos e ações a 

serem realizadas, para a elevação da qualidade de ensino. 

 

Dila do Lago Costa1 
Antonia Maria Bersanetti2 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

Gestão Democrática é o modo pelo qual articula pessoas e experiências 

educativas, planeja atividades com a participação de toda comunidade, implicando 

na partilha de poder, na sensibilidade para conduzir a escola a partir das demandas 

da comunidade escolar, com tomada de decisões e escolhas responsáveis e 

coletivas, fundamentais na luta pela qualidade do ensino e pela melhoria das 

condições de vida da população brasileira. 

A Lei 9394/96, em seu artigo 14, estabelece que os sistemas de ensino 

definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, 

de acordo com suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

 

 participação dos professores, funcionários, equipe pedagógica e direção 
em  reuniões, grupos de estudos, questionários, debates, entrevistas na 
elaboração do Projeto Pedagógico da Escola e Regimento Escolar; 

 participação da comunidade escolar e local no conselho escolar, APMF, 
Grêmio Estudantil através de reuniões, palestras, questionários,  
entrevistas, e outros. 
 

 
 
 
                               Você pode se inteirar melhor com a leitura do livro: 
 
 
 
PARO, Vitor H. Gestão democrática da escola pública. Ática, 2002 
 
Assista aos vídeos relacionados: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10360 (18:44) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10359 (16:01) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10358 (20:33) 
 
 

 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10360
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10359
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10358


Acesse ainda aos vídeos, nos respectivos sites: 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10445 (18:42) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10444(18:57) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10443(17:49) 
 
 

 
 
 
 
                                Assista ao vídeo que enfatiza a importância do trabalho em equi-                     
                                pe nas batalhas do dia a dia. 
 
 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12942 (05:34) 

 
 

 
 

O processo de gestão democrática possibilita repensar a teoria e a prática da 

gestão educacional numa estrutura organizacional autônoma, com procedimentos 

antiburocratizantes e descentralizador de poder, consolidando o estabelecimento de 

novas relações entre a escola e o contexto social no qual está inserida, fortalecendo 

o processo de democratização mais amplo. 

 

“[...] tendo em conta que a participação democrática não se dá 
espontaneamente, sendo antes um processo histórico em construção 
coletiva, coloca-se a necessidade de se preverem mecanismos 

 
Há diferença entre a gestão democrática que se deseja para a escola pública 
a qual está vinculada e a gestão democrática praticada? Comente: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Faça seus comentários: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10445
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10444
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10443(17:49)
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12942


institucionais que não apenas viabilizem, mas também incentivem práticas 
participativas dentro da escola pública. (PARO, 2002, p.46).” 
 

Com a ampliação dos espaços para a efetivação de práticas participativas 

com os diversos segmentos, fortalece o processo de democratização no interior da 

escola, transforma-se a realidade escolar, resultando no aprimoramento do processo 

educativo. 

Nesse sentido, um dos elementos mais importantes para o fortalecimento e 

efetivação da gestão democrática é o conselho escolar, pois, quanto maior for a 

participação dos membros no conselho escolar, maiores serão as possibilidades de 

se decidir no coletivo a vida escolar. 

Partindo desses princípios, espera-se que o diretor tenha “capacidade de 

saber ouvir, alinhavar ideias, questionar, interferir, traduzir posições e sintetizar uma 

política de ação com propósito de coordenar efetivamente o processo educativo, o 

cumprimento da função social e política da educação escolar [...]” (PRAIS, 1990, p. 

86). 

Orientando e propiciando condições a todos de agir nos espaços escolares no 

sentido de discutir, acompanhar as ações pedagógicas, na construção coletiva da 

identidade da escola. 

Enquanto que o pedagogo nessa perspectiva democrática da educação deve 

se posicionar politicamente e integrar a práxis no trabalho pedagógico, contrapondo-

se ao projeto neoliberal que luta pela despolitização e a fragmentação do trabalho na 

escola. Isso porque segundo Pimenta (1988, p.7): 

 

(...) “a escola pública necessita de um profissional denominado pedagogo, pois 
entendemos que o fazer pedagógico, que ultrapassa a sala de aula e a determina, 
configura-se como essencial na busca de novas formas de organizar a escola para 
que esta seja efetivamente democrática. A tentativa que temos feito é a de avançar 
da defesa corporativista dos especialistas para a necessidade política do pedagogo, 
no processo de democratização da escolaridade”. 
 

A partir daí é possível compreender a gestão escolar como “um instrumento, 

ou seja, uma ferramenta a serviço da melhoria da qualidade do ensino” 

(CINFOP/UFPR, 2005). 

Tal perspectiva, mostra que é imprescindível o desencadeamento de uma luta 

política no interior da escola no sentido de romper com a cultura autoritária vigente e 

consequentemente com os padrões formais da educação politicamente estruturados, 



buscando uma prática crítico-educativa, em que esteja presente a ética profissional e 

o comprometimento dos educadores e educandos para com as transformações 

exigidas pela sociedade vigente. Essa desacomodação requer um novo processo de 

ação-reflexão-ação, com atitudes críticas e transformadoras por parte dos 

envolvidos. 

 

“A luta pela democratização da escola situa-se assim, no bojo da própria 
democratização da sociedade, que, no limite, coincide com a transformação 
social, ou seja, com a revolução enquanto processo prolongado de 
transformação estrutural da sociedade (PARO, 2002, p.167).” 
 
 

O Exercício Democrático vive de uma ação coletiva; a cultura democrática 

cria-se com a própria democracia. Neste contexto, a educação é vista como 

instrumento de mudança, atribuindo à escola o papel de estabelecer uma nova 

hegemonia na luta de classes (GRAMSCI, 1978). 

 
 
 

                                                  Leitura reflexiva do texto:       

 

 

 
“Organização e gestão, objetivos do ensino e trabalho dos professores”, p. 409 do 
livro de LIBÂNEO, José Carlos. Educação Escolar: políticas, estrutura e 
organização / José Carlos Libâneo, João Ferreira de Oliveira, Mirza Seabra Toschi – 
10. ed. rev. e ampl. - São Paulo: Cortez, 2012 - (Coleção Docência em Formação: 
saberes pedagógicos / coordenação Selma Garrido Pimenta). 
 
 
A partir da leitura responda os seguintes questionamentos: 
 
 

 

 
Qual o papel do pedagogo na gestão democrática da escola pública? 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
                                        Acesse o site:                                                                           
 
 
 
 
Para finalizar vamos fazer uma reflexão com o vídeo tendo como tema “Escolas 
democráticas ou autoritárias?”. 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12902 (03:00) 

 
 

 
 

 

 

 
Faça seus comentários: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
Como a equipe diretiva tem organizado coletivamente o trabalho pedagógico 
na escola? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12902


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da prática 
educativa, direta ou indiretamente vinculadas à organização e aos 
processos de transmissão e assimilação ativa de saberes e modos de ação 
tendo em vista objetivos de formação humana definidos em sua 
contextualização histórica. Em outras palavras pedagogo lida com os fatos, 
estruturas, contextos, situações, referentes à prática educativa em várias 
modalidades e manifestações”.  (LIBÂNEO, 2005. p. 52) 
 
 

 

 
 
                                Leitura do texto na íntegra. 
 
 
 
Amplie seus conhecimentos lendo e realizando anotações para discussão na 
plenária: 
 
“O Papel do pedagogo na gestão: Possibilidades de mediação do currículo” 
PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Caderno temático - organização do 
trabalho pedagógico. Superintendência da Educação. Coordenação de Gestão 
Escolar, 2010, p. 21 a 38. 

 

 

 
Diante do Plano de Ação da Equipe Pedagógica de sua escola e da função 
do Pedagogo, analise quais funções pedagógicas têm sido efetivadas na 
prática pedagógica cotidiana. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



Pode acessar no site: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_tematicos/caderno_tematico_otp.pdf 

 
A ação do pedagogo deve permear o trabalho pedagógico, agindo em todos 

os espaços de contradição para a transformação da prática escolar, mediante o uso 

da práxis, indispensável à garantia de coerência e unidade de concepção entre as 

áreas do conhecimento científico, desconstruindo as práticas enraizadas, rompendo 

assim com a centralização do poder tradicional nessa sociedade hierárquica, para 

poder constituir práticas mais flexíveis condizentes com seus ideais político-

transformadores. 

Fundamentado no texto da Universidade de Santa Úrsula (USU), Paraná, 

(1984) pedagogo escolar é quem domina as formas de organização dos processos 

de formação cultural que se dão no interior da escola, que compreende a natureza 

do trabalho coletivo na escola, que media e orienta a prática docente á luz de uma 

concepção de educação voltada para a emancipação das classes. Contribui com 

encaminhamentos metodológicos, orientando docentes e alunos em torno do ato de 

ensinar e aprender e com sugestões de leituras em torno de uma prática comum e 

articulada  com a concepção da escola pública. 

O pedagogo, por ser o responsável pela organização do trabalho pedagógico 

na escola como um todo, intervém no processo educativo, com assistência 

pedagógico-didática ao professor como mostra Libâneo (1996, p. 127): 

 
“A atuação do pedagogo escolar é imprescindível na ajuda aos professores 
no aprimoramento do seu desempenho na sala de aula (conteúdos, 
métodos, técnicas, formas de organização da classe), na análise e 
compreensão das situações de ensino com base nos conhecimentos 
teóricos, ou seja, na vinculação entre as áreas do conhecimento pedagógico 
e o trabalho de sala de aula. É fato que o número de escolas está sempre 
aumentando. Há uma tendência de construção de escolas cada vez maior, 
com conseqüências na organização do espaço físico e dos recursos 
materiais, na gestão do processo organizativo, na organização 
administrativa e curricular, na coordenação das atividades pedagógico-
didáticas dos professores. São tarefas complexas que requerem habilidades 
e conhecimentos especializados, tanto quanto se requer por parte do 
professor conhecimento especializado da matéria que leciona.” 
 

A organização do processo ensino e aprendizagem estabelecida no Plano de 

Trabalho Docente antecipa a ação do professor, favorecendo para a mediação do 

pedagogo na articulação entre a teoria e a metodologia, em que prevê e prove, de 

forma sistemática, os recursos e a distribuição do tempo e espaço escolares, para 



que as atividades planejadas sejam realizadas, a partir das possibilidades e as 

relações dos diversos contextos que a constituem. 

 

“A participação dos professores na organização da escola, nos conteúdos a 
serem ensinados, nas suas formas de administração, será tão mais 
efetivamente democrática na medida em que estes dominarem os 
conteúdos e as metodologias dos seus Campos específicos, bem como seu 
significado social – pois só quem domina suas especificidades numa 
perspectiva de totalidade é capaz de exercer a autonomia na reorganização 
da escola que melhor propicia sua finalidade – democratização da 
sociedade pela democratização do saber. Partindo sempre de análise do 
existente fazendo uso dos instrumentos de pesquisas, análises, 

observações e experimentações.” (PIMENTA,1988, p. 157). 
 

A pluralidade de conteúdos e os diferentes modos de ensinar culminam para 

a emancipação dos alunos, desde que tenha articulação adequada, visão de sua 

especificidade numa totalidade orgânica, com professores dotados de capacidade 

de reorganizarem a escola quando necessário, com decisões pedagógicas e 

políticas tomadas no cotidiano da escola, que definem uma posição perante a 

função social da escola pública. 

Assim sendo, o pedagogo no percurso do processo deve interpretar os 

acontecimentos, utilizando instrumentos e procedimentos avaliativos necessários ao 

conhecimento das condições reais e consequentemente ao redirecionamento da 

prática escolar na busca de melhorar a qualidade do ensino. 

 

 

 

                              Sugere-se para aprofundamento do tema: 
 
 
 
ZANLORENZI, Andreia – SEED. O pedagogo em instituições estaduais de 
educação: desafios enfrentados e possibilidades de mudança. 
http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5009_2435.pdf 

 
PARANÁ, Secretaria do Estado da Educação, O Papel do pedagogo diante do 
Processo de Ensino e Aprendizagem. 
http://www.docstoc.com/docs/113036173/SECRETARIA-DO-ESTADO-DO-PARAN%EF%BF%BD  
Parte III, no livro PIMENTA, Selma Garrido. O pedagogo na escola pública. São 
Paulo: Loyola, 1988. 
 

VILA, Meire de Fátima e Silvia Alves dos Santos. O papel do pedagogo e a organização do 

trabalho do pedagogo e a organização do trabalho na escola. 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/641-4.pdf 
 

                  

http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5009_2435.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/641-4.pdf


Neste trabalho, procuramos entender quais os desafios estão postos para o 
pedagogo. Então vamos aos questionamentos: 
 

1- Qual o papel do pedagogo dentro das instituições escolares? 
2- O que os professores esperam do trabalho do pedagogo no que se refere a 

organização do trabalho pedagógico? 
3- Quais as razões que leva tanto o professor quanto o aluno a procurar pelo 

pedagogo durante seu trabalho diário? 
4- Qual contribuição do pedagogo na escola para o processo de humanização? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diante dos questionamentos teça seus comentários:  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



 
 
 
Antes de adentrarmos no assunto sugere-se a leitura da parte II, no livro PIMENTA, 
Selma Garrido. Estágio na Formação de Professores: Unidade, Teoria e 
Prática?. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 1997. 

 
A escola enquanto instância da sociedade organizada sob o modo de 

produção capitalista pode contribuir tanto para manutenção do modo de produção, 

como também para sua superação, tendo em vista que é constituída por relações 

contraditórias e conflituosas estabelecidas entre grupos antagônicos. 

 
 

 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/06_gest_edu_esc.pdf 

 
 

Isso porque, conforme Libâneo (1998, p. 71) “o processo educativo é um 

fenômeno social, enraizado nas contradições, nas lutas sociais, de modo que é nos 

embates da práxis social que vai se configurando o ideal de formação humana”. 

Vásquez (1968, p. 117), explicita que “a relação teoria e práxis é para Marx 

teórica e prática; prática na medida em que a teoria como guia da ação, molda a 

atividade revolucionária; teórica na medida em que essa ação é consciente”. 

Motivo pelo qual no campo da prática pedagógica, faz-se necessário um 

conhecimento teórico conjuntural e estrutural da sociedade brasileira na sua 

totalidade, tendo como ponto de partida os aspectos da formação socioeconômica, 

as relações de produção, classes sociais, cultura como prática social e ideologia 

para que compreendamos a organização pedagógica a partir da relação dialética da 

teoria e prática possibilitando a superação da alienação cultural, política e social. 

Nesta ótica, faz-se necessário a utilização da categoria totalidade ao 

conhecer e explicar a importância da educação no processo de humanização que se 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/06_gest_edu_esc.pdf


manifesta na prática social, para ter clareza do conteúdo a ser ensinado, dos modos 

de aprender dos alunos e as formas de organização pedagógico-didáticas. 

A didática assegura a unidade entre o ensino e a aprendizagem, articulando 

dialeticamente condicionantes socioculturais da atividade de ensino e processos 

internos da atividade de aprendizagem. Podendo “ajudar profissionalmente aos 

professores, formulando marcos teórico e conceitual e perspectivas metodológicas 

que os ajudem a compreender como assegurar a unidade do processo de ensino e 

aprendizagem e como atuar nas situações didáticas”.  (LIBÂNEO, 2013, s/p.) 

 

 
                                 Leia o artigo citado acima na íntegra: 
 
 
 
LIBÂNEO, José Carlos. “Didática como campo investigativo e disciplinar e seu 
lugar na formação de professores”. OLIVEIRA, Maria Rita N.S. e PACHECO, José 
A.B. “Currículo, Didática E Formação De Professores” - Editora Papirus – 2013. 
 
Podendo acessar no site: 
 
http://professor.ucg.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/5146/material/Espanha%20did%C3%A1tic
a%20texto%20completo%20Libaneol.doc. 
 
 
 

 

                                                        Assista ao vídeo sobre: 
 

 

 

 
Professor da universidade de Stanford, especialista em políticas públicas, o autor do 
livro "A vantagem acadêmica de Cuba" fala das principais conclusões de sua 
pesquisa, que comparou as salas de aula brasileiras, chilenas e cubanas. 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=18406 (08:59) 
 

 
Abre espaço para o Projeto Político-Pedagógico, considerado eixo central da 

organização do trabalho pedagógico, onde com base no diagnóstico da realidade, o 

coletivo decide sua intencionalidade e objetividade, quais e como serão as novas 

formas de seleção, organização e tratamento metodológico dos conteúdos para a 

realização de seus sonhos enquanto instituição escolar. Nas palavras de Gadotti: 

 
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 
Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, 
atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em 
função da promessa que cada projeto contém de estado melhor do que o 

 

 

http://professor.ucg.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/5146/material/Espanha%20didática%20texto%20completo%20Libaneol.doc
http://professor.ucg.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/5146/material/Espanha%20didática%20texto%20completo%20Libaneol.doc
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=18406


presente. Um projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a 
determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação 
possível, comprometendo seus atores e autores. (1994, p. 579) 
 

 

Veiga (1998), afirma que “A construção do projeto político-pedagógico é 
entendido como a própria organização do trabalho pedagógico de toda a escola”. 
 
 
 
                               Aprofunde seus conhecimentos sobre o assunto lendo: 
 
 
 
VEIGA, Ilma Passos da. Projeto político-pedagógico da escola: uma construção 
coletiva. In: VEIGA, Ilma Passos da (org.). Projeto político-pedagógico da escola: 
uma construção possível. Campinas: Papirus, 1998. 
 
 
Ao ler analise: 
 
Conhecimento da estrutura pedagógica dos profissionais da educação da escola. 
A gestão praticada. 
As mudanças necessárias e sonhadas. 
Ações previstas. 
Funções educativas. 
Constituição e a distribuição do poder. 
Fundamentos regimentais. 
 
 
 
                              Com Ilma Passos Alencastro Veiga: 
 
 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10466 (16:52) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10465 (16:42) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10464 (20:16) 
 

 

Acesse mais vídeos relacionados: 
 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=11127 (10:03) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=11126 (09:56) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10466
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10465
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10464
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=11127
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=11126


 
 

                                  Vamos aos questionamentos: 

 
 
 
 

 
 
Exercício de reflexão, diálogo e registro sobre a prática pedagógica dos 
professores em sua forma de atuação e os objetivos propostos no projeto 
político-pedagógico.   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
Quais são as possibilidades de trabalho do professor na prática cotidiana da 

escola? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

O Projeto Político Pedagógico é um dos principais documentos de uma 

unidade escolar. Como entendê-los no âmbito de uma gestão democrática? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/06_gest_edu_esc.pdf 

 

 

Nessa perspectiva, na busca ousada de uma nova organização para a escola 

o PPP deve ter legitimidade, unicidade e integração ativa das ações, devendo 

romper com o passado e se projetar no presente, se adequando às novas práticas 

pedagógicas, ressignificando o espaço escolar. 

 

[...] necessitamos de um referencial que fundamenta a construção do projeto 
político pedagógico. A questão é, pois, saber a qual referencial temos que 
recorrer para a compreensão de nossa prática pedagógica. Nesse sentido, 
temos que nos alicerçar nos pressupostos de uma teoria pedagógica crítica 
viável, que parta da prática social e esteja compromissada em solucionar os 
problemas da educação e do ensino de nossa escola; uma teoria que 
subsidie o projeto político-pedagógico. Por sua vez, a prática pedagógica 
que ali se processa deve estar ligada aos interesses da maioria da 
população. Faz-se necessário, também, o domínio das bases teórico 
metodológicas indispensáveis à concretização das concepções assumidas 
coletivamente (VEIGA,  1998, p. 02) 

 

Na medida em que se estrutura uma profunda reorganização teórica na 

escola, segundo Pimenta, (1988) deve-se ter consciência que ela por si só não 

basta. Necessita de atuação dos envolvidos no processo ensino e aprendizagem no 

momento de transmissão/apropriação do conhecimento cientifico historicamente 

acumulado, elevando a cultura de forma que concorra a hegemonia política, cultural, 

social, econômica etc. Nesse processo a articulação dos diferentes modos de 

ensinar, os diferentes conteúdos trabalhados e apropriados em sala de aula pelos 

alunos são instrumentos de transformação social. 

 

Por todas essas razões é de fundamental importância que o professor 
estude e forme convicções próprias sobre as finalidades sociais, políticas e 
pedagógicas do trabalho docente; sobre o papel da matéria que leciona na 
formação de cidadãos ativos e participantes na sociedade; sobre os 
melhores métodos que concorrem para uma aprendizagem sólida e 
duradoura por parte dos alunos (LIBÂNEO, 1994, P.122). 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/06_gest_edu_esc.pdf


Para tanto, o professor, ao planejar as aulas deve levar em conta o porquê, 

para quem e para que irá formar o aluno. Tendo postura política, profundo 

conhecimento de sua disciplina, do método e metodologia que irá utilizar no 

processo de ensino e de aprendizagem a fim de que possa realizar uma práxis 

eficiente. Compreendendo que o Plano de Trabalho Docente deve ser para que sua 

ação efetive o planejamento englobando toda a intencionalidade e ações que irá 

desenvolver na ação docente e na escola. 

 

                         

                      Acesse os sites: 

 
 
 
PARANÁ, Secretaria de Estado da Educação do. TV Multimídia: “Categoria: Hora 
Atividade”. Plano de Trabalho Docente e a suas principais características. 
Disponível em: 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10210 (16:27) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10209 (09:59) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10208 (19:04) 
 
 

 
 
                                 Enriqueça seus conhecimentos lendo: 
 
 
 
 
GASPARIN, João Luiz. Aprender, Desaprender, Reaprender: um desafio didático-
dialético. Programa de Pós-Graduação em Educação: Mestrado e Doutorado 
Universidade Estadual de Maringá - PR. (texto digitalizado). 
 
 

 
 

 
Faça seus comentários: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10210
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10209
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10208


O PTD Oferece subsídios no enfrentamento dos problemas educacionais, 

aliando teoria e prática, “de maneira a oportunizar relações verdadeiramente 

significativas entre o aluno e o conhecimento, como condição para a sua 

participação efetiva no trabalho e na sociedade, de modo a ser protagonista da 

construção de uma nova ordem social” (KUENZER, 2000, p. 67). 

O Plano de Trabalho Docente (PTD) pressupõe a reflexão sistemática da 

prática educativa (PARANÁ, 2008, p.7-9) e resulta da relação estabelecida entre o 

Projeto Político-Pedagógico e a Proposta Pedagógica Curricular, constituindo-se, 

portanto, na expressão do currículo em sala de aula que, por sua natureza, expressa 

e legitima a intencionalidade da escola. 

 

 

                                    Assista aos vídeos: 
 
 
 
 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13065 (02:22) 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12924 (01:20) 
 

 

Todas as ações desenvolvidas na escola devem estar voltadas ao 

cumprimento de sua função de socialização do conhecimento historicamente 

produzido e acumulado pela humanidade, condição precípua para a formação do 

aluno. Desta forma, mesmo que desenvolvidas individualmente, as práticas 

pedagógicas possuem uma natureza sempre coletiva, a formação do aluno. 

 

A qualidade do ensino ministrado na escola e seu sucesso na tarefa de 
formar cidadãos capazes de participar da vida socioeconômica, política e 
cultural do país relacionam-se estreitamente a formação (inicial e 
continuada), condições de trabalho (recursos didáticos, recursos físicos e 
materiais, dedicação integral à escola, redução do número de alunos na 
sala de aula etc), remuneração, elementos esses indispensáveis à 
profissionalização do magistério. (VEIGA, 1998, p.4) 
 

 

O aperfeiçoamento constante dos educadores favorece ao domínio das 

teorias pedagógicas aos profissionais da educação, imprescindível para relacionar e 

adequar á prática (práxis) e estabelecer a dialética de continuidade e ruptura.  

Conhecimento imprescindível à leitura da realidade para além das aparências, por 

favorecer a avaliação adequada dos problemas, ao planejamento das prioridades, a 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13065
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12924


operacionalização adequada e corajosa das soluções que se fizerem necessárias, 

qualificação da comunidade escolar e a liberação de vícios estruturais. 

 

A tarefa do professor é extremamente importante e complexa: deve estar 
preparado para exercê-la, ou melhor, considerando que a prática é dinâmica 
e aberta, e que o professor não se propõe a realizar uma atividade 
mecânica e repetitiva, deve estar constantemente se qualificando para 
exercê-la. Tal qualificação, portanto, não se dá necessariamente a priori: 
pode se dar antes ( reflexão para ação), durante ( reflexão na ação ) e após 
a prática ( reflexão sobre a ação e sobre a reflexão para e na ação). 
(VASCONCELLOS, 2008,  p.122 e 123) 

 

O domínio das teorias é imprescindível para o atrelamento da prática à teoria, 

condição essencial no enfrentamento dos desafios cotidianos, postos no PPP da 

escola. Neste sentindo cita Pimenta: 

 
“O saber docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido 
pelas teorias da educação. Dessa forma, a teoria tem importância 
fundamental na formação dos docentes, pois dota os sujeitos de variados 
pontos de vista para uma ação contextualizada, oferecendo perspectiva de 
análise para que os professores compreendam os contextos históricos, 
sociais, culturais, organizacionais e de si próprios como profissionais.” 
(2005, p. 24) 

 

Desse modo, Freire, (2000, p.43-44) acredita que "[...] na formação 

permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a 

prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode 

melhorar a próxima prática [...]". 

Isso porque, um profissional da educação crítico é capaz de fazer leitura 

crítica (que condiz com) da realidade, analisar sua própria prática e assim adotar 

metodologias inovadoras, proporcionando um bom desenvolvimento educacional. 

 

 

                         Com José Carlos Libâneo. 

 

 

Para maior enriquecimento teórico, leia p. 433 a 472 do livro LIBÂNEO, José 

Carlos, Educação Escolar: políticas, estrutura e organização / José Carlos Libâneo, 

João Ferreira de Oliveira, Mirza Seabra Toschi – 10. ed. rev. e ampl. - São Paulo: 

Cortez, 2012 - (Coleção Docência em Formação: saberes pedagógicos/ coordenação 

Selma Garrido Pimenta). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

A escola por fazer parte da sociedade maior reflete seu modelo de 

organização.  Por isso, Queiroz (2007) acredita ser necessário situar os professores 

historicamente pressupondo que com estudo teórico das tendências pedagógicas, 

permita-os, com o exercício reflexivo, perceber qual das tendências predomina em 

sua prática pedagógica cotidiana. 

 

 
http://www.guiasdeeducacao.com.br/boaescola/52/caminhos-diferentes 

 
 

A análise pelos diferentes atores no cotidiano escolar da história das 

diferentes concepções teóricas postas no interior da escola contribui para repensar a 

cultura escolar resgatando a especificidade da escola e a reorganização do processo 

educativo. 

Saviani (2003) retrata com propriedade a organização do sistema nacional de 

ensino meados do século XIX, que tinha como princípio a educação como direito de 

 

http://www.guiasdeeducacao.com.br/boaescola/52/caminhos-diferentes


todos e dever do Estado, que objetivava atender aos interesses da burguesia em 

sua ascensão social em nome da sociedade democrática. Surgindo então a escola 

com o ensino estruturado a partir do método pedagógico espositivo, considerada 

redentora da humanidade, a favor do combate a ignorância, com a transmissão do 

conhecimento historicamente acumulado, onde cada classe contava com um 

professor que detivesse o conhecimento e o aluno tendo que aprender 

pacificamente o que lhe era ensinado. 

 

 

                                Para maior compreensão leia o livro: 

 
 

 
 
 
                            Sugere-se leitura reflexiva dos textos relacionados: 
 
 
 
QUEIROZ, Cecília e Filomena Moita. As tendências pedagógicas e seus 
pressupostos. 
http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/fundamentos_socio 
filosoficos_da_educacao/Fasciculo_09.pdf 
 
 

Fundamentos sócio-filosóficos da educação/ Cecília Telma Alves Pontes de Queiroz, 
Filomena Maria Gonçalves da Silva Cordeiro Moita.– Campina Grande; Natal: 
UEPB/UFRN, 2007. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
“Escola e Democracia” de Dermeval Saviani e registre as características da 
tendência pedagógica tradicional, relacionando a sua vivência escolar, seja 
como professor ou como aluno. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/fundamentos_socio%20filosoficos_da_educacao/Fasciculo_09.pdf
http://www.ead.uepb.edu.br/ava/arquivos/cursos/geografia/fundamentos_socio%20filosoficos_da_educacao/Fasciculo_09.pdf


 
 
                                Assista aos vídeos 
 
: 
Faça uma reflexão crítica da conseqüência que essa prática pedagógica traz para a 
educação e para a sociedade. Socialize com os colegas professores. 
 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12980 (02:16) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=419 (16:46) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=420 (20:30) 
 

 
Ainda Saviani (2003), fala com propriedade que como se encontravam 

descontentes com a teoria pedagógica adotada, implantaram outra que dava 

importância ao aprender a aprender, centrada no aluno, nos procedimentos e 

aspectos psicológicos, ou seja, em suas motivações e interesses. O professor agora 

desenvolvia outra função que se resumia em estimulador e orientador da 

aprendizagem que era espontânea, rebaixando o nivel de ensino para as camadas 

desfavorecidas e a disciplina na sala de aula. Nessa escola nova o ensino deixou de 

ser produto da ciencia para privilegiar os processos de obtenção do conhecimento. 

No tocante ao nível de ensino destinado à elite foi elevado. 

 
 
 
                                    Acesse o site: 
 
 
 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13097 (4:19) 
 

 

 

 
Assista ao vídeo que trata da Escola Nova, tendência do aprendizado pela 
experiência, surgida a partir das ideias de Dewey. Com base na sua 
experiência enquanto professor relate um fato de como essa tendência está 
presente nas práticas pedagógicas em nosso cotidiano escolar.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12980
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=419
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13097


Saviani ainda nos diz, que com a frustação diante dos resultados da 

Pedagogia da Escola Nova lutou por uma escola que seguia as pedagogias de 

Freinet e de Paulo Freire e concomitante se inspiraram nos princípios da 

racionalidade, eficiência e produtividade, redirecionando a organização escolar e 

consequentemente a fragmentação do trabalho pedagógico. 

Fundamentado no texto da USU, (1984) nessa época o trabalho era 

fragmentado pelo modo de produção taylorista, na escola a proposta de ensino 

seguia o mesmo rigor, dicotomizando o papel do pedagogo, do ensino e 

aprendizagem, da relação do professor e aluno, além da exigência burocrática que 

está ampliando a cada dia. Nesse modelo de educação tecnicista secundarizou o 

papel do pedagogo no tocante o acompanhamento da Organização do Trabalho 

Pedagógico, contribuindo para com a classe hegemônica na manutenção do poder. 

Saviani, ao exigir da escola uma organização semelhante a das fábricas, 

distanciou a especificidade da educação, favorecendo a descontinuidade, 

heterogeneidade e a fragmentação no trabalho pedagógico, elevando o índice de 

evasão e repetência. 

 

A organização racional dos meios, ocupando professor e aluno posição 
secundária, relegados que são à condição de executores de um processo 
cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de 
especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A 
organização do processo converte-se na garantia da eficiência, 
compensando e corrigindo as deficiências do professor e maximizando os 
efeitos de sua intervenção. (SAVIANI, 2003, p.13) 
 

Então, com essa reorganização burocrática, com instruções específicas aos 

profissionais da educação fragmentou o ato pedagógico, conforme Saviani, “gerando 

tal nível de descontinuidade, de heterogeneidade e de fragmentação que 

praticamente inviabiliza o trabalho pedagógico” (SAVIANI, 2008, p. 382). 

 

                                         

                                        Acesse o site: 
             
 

VÍDEO – TEORIA CLÁSSICA 

https://www.youtube.com/watch?v=_zzM8X79q7A  (03: 03) 

Indústria de Massas da Vovó – You Tube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_zzM8X79q7A


 

                                  Responda a questão: 
 
 
 

 
 
 
                                 Para maior conhecimento ainda temos os vídeos: 
 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10200 (21:17) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10199 (24:31) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10198 (26:07) 
 

 
 
 
                                 Leituras complementares: 
 
 
 
 
“A administração ou gestão da escola: concepções e escolas teóricas p. 15 a 30” 
Disponível em: 
DOURADO, Luiz Fernandes. “A administração ou gestão da escola: concepções 
escolas teóricas”. Disponível no site: 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/06_gest_edu_esc.pdf 

 
Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Gestão da 
educação escolar / Luiz Fernandes Dourado. – Brasília : Universidade de Brasília, 
Centro de Educação a Distância, 2006. 
 
E para saber sobre, acesse “O gestor escolar” p. 07 a 26: 
CARVALHO, Elma Julia Gonçalves de. “O gestor escolar”. 
www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/218-2.pdf 
 

 
"A Pedagogia Crítica implica a clareza dos determinantes sociais da 
educação, a compreensão do grau em que as contradições da sociedade 

 

 

 

 
Quanto mais dividido for o trabalho pedagógico na escola, maior 
qualidade e eficiência terão? Justifique a resposta. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10200
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10199
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=10198
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/06_gest_edu_esc.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/218-2.pdf


marcam a educação e, consequentemente como é preciso se posicionar 
diante dessas contradições e desenredar a educação das visões ambíguas, 
para perceber claramente qual é a direção que cabe imprimir a questão 
educacional".  (SAVIANI, 1991, p.103) 

 

Essa tendência progressista histórico-crítica, considerada sinônimo da 

Pedagogia Dialética foi elaborada por Saviani devido à necessidade de buscar 

alternativas pedagógicas consistentes com o intuito de orientar a prática no cotidiano 

escolar (articular teoria e prática). Instituída com a intenção de analisar e 

“compreender a questão educacional a partir do desenvolvimento histórico objetivo“, 

ou seja, “a compreensão da história a partir do desenvolvimento material, da 

determinação das condições materiais da existência humana (materialismo 

histórico)”. (SAVIANI, 1994, p.111) Proposta essa que foi formulada segundo 

Libâneo: 

 

"na linha das sugestões das teorias marxistas que não se satisfazendo com 
as teorias crítico reprodutivistas postulam a possibilidade de uma teoria 
crítica da educação que capte criticamente a escola como instrumento 
coadjuvante no projeto de transformação social".(1991, p.31) 

 

 

Defende ser a função social e política da escola assegurar conhecimento 

científico historicamente acumulado correspondente aos interesses da classe 

majoritária por meio de inserção em escolas com qualidade, de forma que eleve sua 

cultura, condição necessária para concorrer à hegemonia política, cultural, social, 

econômica, etc., garantindo efetiva participação nas lutas sociais. Evidenciando uma 

proposta com o compromisso de transformar a sociedade a partir da compreensão 

dos condicionantes sociais, salientando o fato da educação exercer e sofrer 

influência na/da sociedade. Para tanto, faz-se necessária uma escola que 

proporcione como afirma Sacristán (2000, p.68) “uma escolarização igual para 

sujeitos diferentes, por meio de um currículo comum”. 

Paraná (2008, p. 30) menciona que para “as teorias críticas é na abordagem 

dos conteúdos e na escolha dos métodos de ensino advindo das disciplinas 

curriculares que as inconsistências e as contradições presentes nas estruturas 

sociais são compreendidas”. 

Por isso que, segundo Libâneo, (2012, p. 418) “os instrumentos normativos e 

as diretrizes curriculares e organizativas devem ser interpretados, rediscutidos, para 

tomada de decisões mais apropriadas no contexto escolar”. 



Dessa forma a escola estará exercendo sua autonomia, planejando de acordo 

com sua realidade, decidindo e executando ações que contribuam com a solução de 

problemas específicos, introduzindo mudanças nos currículos, nas práticas de 

avaliação, entre outras situações de cunho pedagógico e administrativas.  (LIBÂNEO, 

2012) 

 
 
                                Assista aos vídeos abaixo relacionados: 
 
 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=421 (20:17) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=422 (30:48) 
 

 

Na visão de Duarte (1999), a Pedagogia Histórico-Crítica pede propostas 

pedagógicas concretas, que contribua, mediante a especificidade da prática 

pedagógica, para o processo de superação das relações sociais de dominação, 

onde, as teorias educacionais críticas se materializem no ato educativo dos 

professores na sala de aula. 

 
 
 
                                Para maior compreensão, leia o 3º capítulo do livro: 

 
 
 
SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia: Polêmicas do nosso tempo. 36. ed. 
rev. Campinas: Autores Associados, 2003. 
 

Análise, reflexão e discussão pontuando: 

 Origem Pedagogia Histórico-Crítica; 

 O objetivo da proposta educacional em questão; 

 Passos do método de ensino; 

 Sua importância na educação (Pedagogia Histórico-Crítica); 

 Necessidades da escola atual. 

 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=422


 
 
 
 
                                   Amplie seus conhecimentos lendo: 
  
 
 
 
RIBEIRO, Maria de Lourdes e RODRIGUES, Margarita Victoria, UNIUBE / MG. 
Dermeval Saviani - Notas para uma releitura da Pedagogia Histórico-Crítica. 
http://www.revistas.uniube.br/index.php/rpd/article/view/43/509 
 

RPD – Revista Profissão Docente, Uberaba, v.1, n.3 , p. 60 –74 set/dez. 2001 – 
ISSN 1519-0919 SAVIANI, 
 
PETENUCCI, Maria Cristina. “Desvelando a Pedagogia Histórico-Crítica”. 
Disponível em: (p. 04 a 15) 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-6.pdf 

 

“A Pedagogia Histórico-crítica e a Educação Escolar”. p. 110 -130 em: 
SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. 4. ed. 
– Campinas, SP:  Autores Associados, 1994. (Coleção polêmicas do nosso tempo) 
 
 
A partir das leituras reflita e discuta: 
 
Quem são os sujeitos da escola pública? 
De onde eles vêm? 
Que referências sociais e culturais trazem para a escola? 
Que conhecimentos precisam ser socializados de forma a dar voz efetiva a todos os 
participantes? 

 

 

Ao final da discussão teça um relato enfocando os pontos evidenciados. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

http://www.revistas.uniube.br/index.php/rpd/article/view/43/509
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-6.pdf


A partir da perspectiva das teorias críticas da educação, acredita ser possível 
promover o sucesso da aprendizagem do aluno e a sua permanência na escola? 
Como é a escola que tínhamos? 
Como é a escola que pretendemos? 
 
 

                                   Assista ao vídeo: 

 

DUARTE, Newton. Conhecimento das teorias pedagógicas. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=uCHSUjiQjPQ&list=PL9DE84BD6692DA83F&index=12 
 

 
 

 

 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/218-2.pdf 

 

 
 
 
 
 
                                   Talvez esteja se perguntando: 
 
 
 
 

 

 

 

 
Como posso desenvolver meu plano de trabalho, se na escola não 
partilham da mesma concepção pedagógica que eu? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

http://www.youtube.com/watch?v=uCHSUjiQjPQ&list=PL9DE84BD6692DA83F&index=12
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/218-2.pdf


 

 

 

 

Para que o conhecimento científico historicamente acumulado seja trabalhado 

a partir da realidade sendo um instrumento de mudança social, Saviani criou o 

método que articula educação e sociedade. Método esse caracterizado por 

momentos articulados em movimento único e orgânico. 

Saviani trabalha a dialética de Marx em sua Pedagogia histórico Crítica através de 

cinco momentos articulados num movimento único e orgânico: 

Gasparin (2003) menciona que a Prática Social Inicial, é o momento 

destinado ao levantamento sistematizado do conhecimento prévio que alunos e 

 
Devo impor a “minha” tendência pedagógica? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
Minha prática pedagógica está em consonância com os documentos que 
norteiam o processo educativo escolar?  
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
Plenária do trabalho, onde cada grupo apresenta sua síntese para os 
demais participantes e entrega suas anotações numa folha separada. 
 



professor possuem de sua visão de totalidade a respeito do conteúdo a ser 

trabalhado (senso comum), mesmo que em níveis diferenciados no ponto de partida 

e principalmente do envolvimento dos mesmos no processo de construção de sua 

aprendizagem. 

 
Entende-se que, dentro da pedagogia histórico-crítica, podem ser utilizadas, 
entre outras, duas formas de encaminhamento dessa atividade: a) anúncio 
dos conteúdos, que consiste na listagem da unidade e dos tópicos a serem 
trabalhados, explicitando os objetivos de aprendizagem; b)Vivência 
cotidiana dos conteúdos, explicitando o que os alunos já sabem e o que 
gostariam de saber mais. (GASPARIN, 2003, p. 24) 
 
 

Gasparin (2003, p.22), afirma que “a tarefa inicial do professor no 

encaminhamento prático, consiste em definir as estratégias de sua ação para 

realização com os alunos da primeira fase do método”. 

A problematização consiste “na identificação dos principais problemas postos 

pela prática social” (SAVIANI, 2003, p. 80), relacionada ao conteúdo trabalhado. 

Conduz o processo ensino e aprendizagem ao levar os alunos ao questionamento 

da realidade, a duvidar de verdades absolutas advindas do senso comum e ainda a 

se comprometerem na busca de resolução dos problemas mediante o domínio dos 

conhecimentos científicos. 

A mesma se desenvolve mediante realização desses passos: 

 

a) uma breve discussão sobre esses problemas em relação com o 
conteúdo científico do programa, buscando as razões pelas quais o 
conteúdo escolar  merece ou precisa ser aprendido. 

b) em seguida Transforma-se esse conhecimento em questões, em 
perguntas problematizadoras, levando em conta as dimensões científica, 
conceitual, cultural, histórica, social, política, ética, econômica, religiosa 
etc., conforme os aspectos sob os quais se deseja abordar o tema, 
considerando-o sob múltiplos olhares. [...] (GASPARIN, 2005, p. 122) 

 

A instrumentalização para Saviani (1983) é a apropriação do conhecimento 

sistematizado historicamente produzido e preservado e conhecimento prático, 

imprescindíveis à resolução dos problemas sociais identificados, que 

indubitavelmente depende do ato pedagógico do professor para que a aprendizagem 

se efetive. 

Gasparin (2003, p. 53) evidencia que “a instrumentalização é o caminho 

através do qual o conteúdo sistematizado é posto à disposição dos alunos para que 



assimilem e o recriem e, ao incorporá-lo, transformem-no em instrumento de 

construção pessoal e profissional”. 

Todo esse trajeto de construção do conhecimento é realizado por meio da 

análise. 

Saviani, (1983) considera catarse como o ponto culminante do processo 

educativo, em que o aluno se apropria efetivamente do conhecimento cientifico, 

levando a novo entendimento da prática social, passando da análise à síntese, 

condição essencial para a transformação social. 

De acordo com Gasparin ela se realiza: 

 

a) por meio da nova síntese mental a que o educando chegou; manifesta-se 
através da nova postura mental unindo o cotidiano ao científico em uma 
nova totalidade concreta no pensamento. Neste momento o educando faz 
um resumo de tudo o que aprendeu, segundo as dimensões do conteúdo 
estudadas. É a elaboração mental do novo conceito do conteúdo; 
b) esta síntese se expressa através de uma avaliação oral ou escrita, formal 
ou informal, na qual o educando traduz tudo o que aprendeu até aquele 
momento, levando em consideração as dimensões sob as quais o conteúdo 
foi tratado.( 2005, p. 123) 
 

 

Saviani (2003), define como Prática Social Final o ponto de chegada em que 

os alunos com uma nova postura prática decorrente da compreensão qualitativa da 

totalidade concreta agem sobre sua prática social transformando-a. 

Por isso, Saviani (2003, p. 72), se refere à educação como sendo "uma 

atividade que supõe uma heterogeneidade real e uma homogeneidade possível; 

uma desigualdade no ponto de partida e uma igualdade no ponto de chegada", 

exigindo do educador uma nova forma do seu fazer pedagógico. 

 

Por todas essas razões é de fundamental importância que o professor 
estude e forme convicções próprias sobre as finalidades sociais, políticas e 
pedagógicas do trabalho docente; sobre o papel da matéria que leciona na 
formação de cidadãos ativos e participantes na sociedade; sobre os 
melhores métodos que concorrem para uma aprendizagem sólida e 
duradoura por parte dos alunos (LIBÂNEO, 1994, p.122). 

 

Isso significa que o professor; ao planejar as aulas deve levar em conta o 

porquê, para quem e para que irá formar o aluno. Tendo postura política, profundo 

conhecimento de sua disciplina, do método e metodologia que irá utilizar no 

processo de ensino e de aprendizagem a fim de que possa realizar uma práxis 

eficiente. Compreendendo que o Plano de Trabalho Docente deve ser para que sua 



ação efetive o planejamento englobando toda a intencionalidade e ações que irá 

desenvolver na ação docente e na escola. 

 
 
 
                                      
                                  Sobre Organização do Trabalho pedagógico: 
                                        
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=hfNvGiSI9OQ    (16:58) 
http://www.youtube.com/watch?v=EpycemRQ2Bg (15:07) 
http://www.youtube.com/watch?v=omhN-06W-_M  (20:33) 
Luiz Gasparin OTP TV Paulo Freire 1 – You Tube 

 

 

 

 
                                  Saiba mais com as respectivas leituras: 
 
 
 
 

GASPARIN, João Luiz. Uma Didática para a Pedagogia Histórico-crítica. 2ed. - 
Campinas, SP: Autores Associados, 2003. - (Coleção educação contemporânea) 

 
 

GASPARIN, J. L. e Maria Cristina Petenucci. Pedagogia histórico crítica: da 
teoria a prática no contexto escolar. 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-8.pdf 

 
 

ARNONI, Maria Eliza Brefere. Metodologia da mediação dialética e a 
operacionalização do método dialético: Fundamentos da dialética e da 
ontologia do ser social como base para discussão da questão metodológica na 
educação escolar. 
http://www.anped.org.br/reunioes/31ra/1trabalho/GT04-4971--Int.pdf 
 
 

PETENUCCI, Maria Cristina. “Desvelando a Pedagogia Histórico-Crítica”. 
Disponível em: (p. 16 a 20) 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-6.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hfNvGiSI9OQ
http://www.youtube.com/watch?v=EpycemRQ2Bg
http://www.youtube.com/watch?v=omhN-06W-_M
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-8.pdf
http://www.anped.org.br/reunioes/31ra/1trabalho/GT04-4971--Int.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/2289-6.pdf


 
 
                                    Que tal agora escrevermos um pouco? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A concepção de ensino defendida na instituição escolar da qual você é 
professor(a), assegura um processo educativo com bons resultados no 
desempenho da função social da escola? Escreva situações que ilustre: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 
Quais são as contradições entre o proposto e o desenvolvido na escola 
pública estadual e qual a intensidade das influências políticas educacionais 
e pedagógicas? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

As diretrizes curriculares da Educação Básica apresentam uma organização 

sistemática, explicitando num primeiro momento breve discussão sobre as formas 

históricas de organização curricular, seguida da concepção de currículo, justificada e 

fundamentada pelos conceitos de conhecimento, conteúdos escolares, 

interdisciplinaridade, contextualização e avaliação. 

O segundo texto retrata de forma sintética a constituição histórica das disciplinas, 

contextualizando a conjuntura política, econômica e social que interferem na seleção 

dos saberes e nas práticas de ensino trabalhados na escola. Na sequência, os 

fundamentos teórico-metodológicos e os conteúdos estruturantes que organizam o 

trabalho docente. (PARANÁ, 2008, p. 23) 

 

 

 

 

 

 
O fato de você conhecer os fundamentos teórico-metodológicos das 
Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná garante sua 

materialização em sala de aula?  

 
Em suas leituras percebeu a relação das Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Paraná com a Pedagogia Histórico-Crítica? 



 

 

 

 

 

 
http://www.artes.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=592&tit=Semana-de-Arte-Educacao-antecipa-atividades-da-Virada-

Cultural-no-PR- 

 

 

           Nas Diretrizes Curriculares da educação Básica da disciplina de Arte (2008) 

evidencia a importância da apropriação do conhecimento artístico pelos discentes 

para o desenvolvimento de uma leitura crítica dos produtos artísticos e de sua 

realidade, resultando na transformação da prática social. 

 
“As formas artísticas – como expressão concreta de visões de mundo – são 
determinadas, mas também determinam o contexto histórico, social, 
econômico e político, isto é, as transformações da sociedade implicam 
condições para uma nova atitude estética e são por elas modificadas”. 
(PARANÁ, 2008, p. 55). 

 

Para que aconteçam mudanças significativas de atitudes necessita do 

conhecimento das linguagens das Artes Visuais, da Dança, da música e do teatro, 

os quais estão articulados entre si, possibilitando a seguinte organização dos 

conteúdos: elementos formais; composição; movimentos e períodos; tempo e 

espaço (presente em todos os conteúdos estruturantes) (PARANÁ, 2008, p. 63). 

 

 

 
Faça seus comentários: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

http://www.artes.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=592&tit=Semana-de-Arte-Educacao-antecipa-atividades-da-Virada-Cultural-no-PR-
http://www.artes.seed.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=592&tit=Semana-de-Arte-Educacao-antecipa-atividades-da-Virada-Cultural-no-PR-
http://www.artes.seed.pr.gov.br/


 

                                   Reveja o site: 
 

 

 

   http://www.artes.seed.pr.gov.br/ 

 

 

 

Para tanto, o professor deve trabalhar em busca da totalidade do 

conhecimento em arte, cumprindo com os conteúdos básicos da sua formação e 

relacionando-os com os conteúdos das outras áreas, quando possível. É importante 

destacar a obrigatoriedade de se trabalhar os conteúdos de música, segundo a Lei 

nº 11769/2008, em todos os níveis da Educação Básica. 

 
Os conteúdos básicos para a disciplina de Arte estão organizados por área. 
Devido ao fato dessa disciplina ser composta por quatro áreas (artes visuais 
música, teatro e dança), o professor fará o planejamento e o 
desenvolvimento de seu trabalho, tendo como referência sua formação. A 
partir de sua formação e de pesquisas, estudos, capacitação e experiências 
artísticas, será possível a abordagem de conteúdos das outras áreas 
artísticas. (DCE, 2006, p.88). 

 

Para que aconteça a relação do ser humano com arte ao planejar a aula a 

organização pedagógica contempla em sua metodologia três momentos que podem 

acontecer de forma continuada ou simultânea: 

 

- Teorizar: fundamenta e possibilita ao aluno que perceba e aproprie a obra 
artística, bem como, desenvolva um trabalho artístico para formar conceitos 
artísticos. 
- Sentir e perceber: são as formas de apreciação, fruição, leitura e acesso à 
obra de arte. 
- Trabalho artístico: é a prática criativa, o exercício com os elementos que 
compõe uma obra de arte. (PARANÁ, 2008, p 70) 

 

 

 

 

                                   Acesse aos vídeos: 
 

 

 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13682 (19:25) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13683 (18:20) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13684 (17:41) 

 
Ainda poderá acessar: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13700 (18:29) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13701 (17:54) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13702 (22:26) 

 

 

http://www.artes.seed.pr.gov.br/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13682
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13683
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13684
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13700
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13701
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13702


 

 

 

 

 
 
 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/ 
 
 
 

Na diretriz curricular (2008), contempla a disciplina de Ciências como 

constituição de um conjunto de conhecimentos historicamente acumulados, 

desenvolvidos a partir de reflexões e estudos críticos necessários para compreender 

e explicar os fenômenos da natureza e suas interferências no mundo, conhecimento 

imprescindivel à formação de um aluno transformador e comprometido com o 

ambiente em que vive. 

 

 

                                  Acesse o site: 
 

 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/ 

 

 

 
Faça seus comentários: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/
http://www.ciencias.seed.pr.gov.br/


De acordo com as Diretrizes Curriculares são apresentados cinco conteúdos 

estruturantes fundamentados na história da Ciência no Ensino Fundamental: 

Astronomia, Matéria, Sistemas Biológicos, Energia e Biodiversidade. 

Conteúdos esses, que devem ser entendidos numa abordagem crítica, 

histórica do conhecimento, mediados pelo professor, considerando relações 

interdisciplinares e contextuais, envolvendo conceitos de outras disciplinas e 

questões tecnológicas, sociais, culturais, éticas e políticas. 

Assim sendo, o professor deve criar condições favoráveis, para a produção de 

conhecimento na ação educativa, assegurando a interatividade no processo ensino-

aprendizagem e a construção de conceitos científicos de forma significativa, 

estabelecendo uma direção contínua entre a escola e a vida. 

 

 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/06_gest_edu_esc.pdf 

 
 
 
                                  Assista aos vídeos abaixo:. 
 
 
 
http://www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13916 (18:45) 
http://www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13917 (12:50) 
http://www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13918 (13:31) 

 

 

 
Faça seus comentários: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/profunc/06_gest_edu_esc.pdf
http://www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13916
http://www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13917
http://www.comunidade.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13918


 
 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/ 

 

 

De acordo com Paraná (2008), o ensino de Educação Física contemplado nas 

diretrizes curriculares da educação básica chegou a este século tendo como objeto 

de estudo e de ensino, a Cultura Corporal, garantindo o acesso ao conhecimento e a 

reflexão crítica das inúmeras manifestações ou práticas corporais historicamente 

produzidas pela humanidade, buscando contribuir com um ideal mais amplo de 

formação de um ser humano crítico e reflexivo. 

Em Paraná (2008, p. 72) explicita que: a “[...] Educação Física tem a função 

social de contribuir para que os alunos se tornem sujeitos capazes de reconhecer o 

próprio corpo, adquirir uma expressividade corporal consciente e refletir criticamente 

sobre as práticas corporais”. 

Paraná (2008, p 53), diz que os conteúdos devem estar integrados e 

interligados pelos respectivos Elementos Articuladores: cultura corporal e corpo; 

cultura corporal e ludicidade; cultura corporal e saúde; cultura corporal e mundo de 

trabalho; cultura corporal e desportivização; cultura corporal – técnica e tática; 

cultura corporal e lazer; cultura corporal e diversidade; cultura corporal e mídia; 

Todos estes elementos articuladores estão em consonância com os 

conteúdos estruturantes propostos na educação básica, sendo eles: 

- esportes; 

- jogos e brincadeiras; 

- ginástica; 

- lutas; 

- dança; 

 
 
 
 

http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/


 
 
                                  Acesse o site: 
 
 
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/ 
 
 

A Diretriz de Educação Física (2008) em seu encaminhamento metodológico 

coloca como eixo central a construção do conhecimento pela práxis que deve: 

 Organizar e sistematizar as práticas corporais, possibilitando o diálogo entre as 

diferentes culturas; 

 Levar em conta, inicialmente, aquilo que o aluno traz como referência acerca 

do conteúdo proposto, ou seja, é uma primeira leitura da realidade. Esse 

momento caracteriza-se como preparação e mobilização do aluno para a 

construção do conhecimento escolar. 

 Mapear o que os alunos conhecem sobre o tema, propor desafio, criando um 

ambiente de dúvidas sobre os conhecimentos prévios, problematizando as 

relações de poder e os conflitos surgidos no decorrer de sua prática; 

 Apresentar aos alunos o conteúdo sistematizado, para que tenham condições 

de assimilação e recriação do mesmo; 

 Dialogar permitindo ao aluno avaliar o processo de ensino/aprendizagem, 

transformando-se intelectual e qualitativamente em relação à prática realizada. 

 

 

                                    Complemente seus conhecimentos visualizando  vídeos: 
 
 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13727 (16:50) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13728 (17:51) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13729 (23:12) 

 

Assista e reflita sobre a abordagem posta nos vídeos: 

 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13844 (17:22) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13845 (15:47) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13846 (11:48) 
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http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/ 

 
 
 Na Diretriz Curricular do Ensino Religioso (2008), religião e conhecimento 

religioso são patrimônios da humanidade, pois, constituíram-se historicamente na 

inter-relação dos aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos. Em virtude 

disso, a disciplina de Ensino Religioso deve orientar-se para a apropriação dos 

saberes sobre as expressões e organizações religiosas das diversas culturas na sua 

relação com outros campos do conhecimento. 

 Assim, deve oferecer subsídios para que os alunos entendam como os grupos 

sociais se constituem culturalmente e como se relacionam com “O Sagrado”. 

 
 
 
                                   Acesse o site: 
 
 
 
http://www.ensinoreligioso.seed.pr.gov.br/ 

 

 
Faça seus comentários: 
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Apresenta como conteúdos estruturantes: 

 Paisagem Religiosa 

 Universo Simbólico Religioso 

 Texto Sagrado 

A metodologia da disciplina de Ensino Religioso baseia-se em aula dialogada, 

partindo da experiência religiosa do aluno e de seus conhecimentos prévios para, 

então, apresentar os conteúdos a serem trabalhados. Propondo de forma clara, 

objetiva e crítica quanto ao conhecimento sobre “O Sagrado” e seu papel sócio – 

cultural. Fazendo a contextualização, pois o conhecimento só faz sentido quando 

associado ao contexto histórico, político e social, estabelecendo relações entre o 

que ocorre na sociedade, com os conteúdos da disciplina. 

 
[...] propõe um processo de ensino e de aprendizagem que estimule a 
construção do conhecimento pelo debate, pela apresentação da hipótese 
divergente, da dúvida – real e metódica –, do confronto de ideias, de 
informações discordantes e, ainda, da exposição competente de conteúdos 
formalizados. (PARANÁ, 2008, p. 46). 

 

 

Trabalhar a interdisciplinaridade é fundamental para efetivar a 

contextualização, pois assim, articula - se os conhecimentos das outras disciplinas 

curriculares, mas tendo como foco o Ensino Religioso, levando os alunos à 

compreensão, comparação e análise das diferentes manifestações do sagrado, com 

vistas à interpretação dos seus múltiplos significados. 

Enfim, Ensino Religioso “contribui para superar a desigualdade étnico-

religiosa e para garantir o direito Constitucional de liberdade de crença e expressão” 

(PARANÁ, 2008, p. 46). 

 
 
 
                                       Acesse aos vídeos: 
 
 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17661 (15:52) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17662 (15:42) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17663 (17:30) 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17661
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17662
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/debaser/singlefile.php?id=17663


 

 
 

 
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/ 

 
 

De acordo com a Diretriz (2008), a finalidade da disciplina de Geografia é 

preparar o aluno para a vida em sociedade nesta época de Revolução Técnica - 

Científico e Globalização. Para tanto há de se propor um ensino capaz de propiciar 

aos educandos conhecimentos específicos da Geografia como: espaço geográfico, 

sociedade, natureza, território, região, paisagem e lugar, os quais levam a leitura e 

interpretação crítica sem deixar de considerar a diversidade das temáticas 

geográficas e suas diferentes formas de abordagem, visando o exercício da 

cidadania, preparando o aluno para localizar, compreender e atuar no mundo 

complexo, problematizar a realidade, formular proposições, reconhecer as dinâmicas 

existentes no espaço geográfico, pensar e atuar criticamente em sua realidade tendo 

em vista a sua transformação. 

Paraná (2008, p. 78-79) compreende “o espaço geográfico como resultado da 

integração entre dinâmica físico - natural e humano - social, estudados a partir de 

 
Faça seus comentários: 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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diferentes níveis de escalas de análise”, possibilitando ao aluno a análise dos 

fenômenos geográficos, relacionando-os quando possível. 

 

 
                                  Acesse o site: 

 

 

 
 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/ 

 

 
A disciplina de Geografia apresenta quatro conteúdos estruturantes: 

dimensão econômica do espaço geográfico, dimensão política do espaço geográfico, 

dimensão socioambiental do espaço geográfico e dimensão cultural e demográfica 

do espaço geográfico. 

Cabe salientar que os conteúdos estruturantes se inter-relacionam e reúnem 

em seus conteúdos específicos, os grandes conceitos geográficos (sociedade, 

natureza, território, região, paisagem, lugar, entre outros), que somente inter-

relacionados tornam-se significativos e contribuem para a compreensão do Espaço 

Geográfico. 

A partir dos conteúdos estruturantes, derivam os conteúdos específicos, os 

quais devem ser abordados a partir das relações entre poder, espaço-tempo e 

sociedade-natureza, pois essas relações estão perpassando os mesmos, garantindo 

assim, a totalidade da abordagem. 

A metodologia do ensino de Geografia deve permitir que os alunos se 

apropriem dos conceitos fundamentais da disciplina e compreendam o processo de 

produção e transformação do espaço geográfico. Para tanto, conforme Paraná 

(2008, p. 75-76) deve-se: 

: 
 Considerar o conhecimento espacial prévio dos alunos para relacioná-lo ao 

conhecimento científico no sentido de superar o senso comum; 

 Criar uma situação problema, instigante e provocativa. Essa 
problematização inicial tem por objetivo mobilizar o aluno para o 
conhecimento. 

 Contextualizar do conteúdo, situando o aluno historicamente e nas relações 
políticas, sociais, econômicas, culturais, em manifestações espaciais 
concretas, nas diversas escalas geográficas,. 

 Estabelecer relações interdisciplinares dos conteúdos geográficos em 
estudo, sem perder o foco da disciplina, fazendo com que o aluno perceba 
que os assuntos ultrapassam os campos de diversas disciplinas; 

 Conduzir o processo de aprendizagem de forma dialogada, possibilitando o 
questionamento e a participação dos alunos para que a compreensão dos 
conteúdos e a aprendizagem crítica aconteçam. 

 

http://www.geografia.seed.pr.gov.br/


 Interferir na realidade de maneira consciente e crítica. 
 

Propõe-se, nestas Diretrizes, que no processo avaliativo deve tanto 

acompanhar a aprendizagem dos alunos quanto nortear o trabalho do professor. 

Para isso, deve se constituir numa contínua ação reflexiva sobre o fazer pedagógico. 

 

 
                                   Acesse aos vídeos: 
 
 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13679 (16:23) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13680 (18:15) 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13681 (18:39) 

 

 

 

 
 

 
http://www.historia.seed.pr.gov.br/ 

 
 

 

Paraná (2008), o ensino de História, deve dialogar com várias vertentes, 

possibilitando reflexões a respeito dos contextos históricos em que os saberes foram 

produzidos, repercutidos e analisados através das experiências sociais, culturais e 

políticas dos sujeitos e suas relações. 

 

 
Faça seus comentários: 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13679
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13680
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13681
http://www.historia.seed.pr.gov.br/
http://www.historia.seed.pr.gov.br/


O ensino de História tem como conteúdos estruturantes: Relações de 

trabalho; Relações de poder e Relações culturais. 

Paraná (2008, P. 64), por meio destes Conteúdos Estruturantes, o professor 

deve discorrer acerca de problemas contemporâneos que representam carências 

sociais concretas. 

 

 

                                  Acesse o site: 
 
 
 
http://www.historia.seed.pr.gov.br/ 

 
 

Paraná (2008, P. 68-69) recomenda que os conteúdos temáticos “priorizem as 

histórias locais e do Brasil, estabelecendo relações e comparações com a história 

mundial”. Para isso, devem-se recorrer às pesquisas com “métodos investigativos, 

articulados pelas narrativas históricas em diferentes fontes”. 

Metodologicamente falando, para que o aluno compreenda como se dá a 

construção do conhecimento histórico, o professor deve organizar seu trabalho 

pedagógico da seguinte maneira: 

 

• trabalho com vestígios e fontes históricas diversos; 
• mobilização  dos saberes e conhecimentos prévios dos alunos; 
• fundamentação historiográfica; 
• problematização do conteúdo; 
• essa organização deve ser estruturada por narrativas históricas 

produzidas pelos sujeitos. (PARANÁ, 2008, p. 69) 

 

Assim sendo, o ato pedagógico do professor deve ser organizado de forma 

que busque ao aluno, capacidade de atuar nas diversas realidades interferindo nos 

grupos sociais com espírito participativo tendo como base as discussões históricas 

do seu município, caracterizando a vida em sociedade, despertando a sensibilidade 

para atender a necessidade de pensar a justiça, a igualdade, a liberdade, a 

humanidade, a solidariedade, valores universais, que levem ao diálogo, que buscam 

a dignidade humana. Desta forma, a percepção da valorização do aluno como 

sujeito histórico e não somente como objeto de análise historiográfica, mas como 

agente que busca a construção do conhecimento através da reflexão teórica e, 

 

http://www.historia.seed.pr.gov.br/


portanto da produção conceitual, com uma prática investigativa no seu cotidiano e 

no universo social. 

 

 

                                   Acesse aos vídeos: 
 
 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13676 (21:27) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13677 (13:25) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13678 (19:04) 
 
 

Amplie seu conhecimento acessando aos vídeos: 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13805 (13:56) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13806 (17:46) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13807 (16:05) 
 
 

 
 
 
 

 
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/ 

 

 
De acordo com Paraná (2008) o estudo da Língua Portuguesa é importante 

por ser a língua materna através da qual nos expressamos em todas as situações. O 

trabalho com essa língua deve considerar as práticas linguísticas que o aluno traz ao 
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ingressar na escola. A partir de então, trabalhar a inclusão dos saberes necessários 

ao uso da norma padrão e acesso aos conhecimentos para os multiletramentos a fim 

de constituírem ferramentas básicas no aprimoramento das aptidões linguísticos dos 

estudantes. 

Tendo como base teórica as reflexões de Bakhtin, concebendo a língua como 

discurso que se efetiva nas diferentes práticas sociais, o processo de ensino-

aprendizagem, busca: 

 

• empregar a língua oral em diferentes situações de uso, saber adequá-la a 
cada contexto e interlocutor, reconhecer as intenções implícitas nos 
discursos do cotidiano e propiciar a possibilidade de um posicionamento 
diante deles; 
• desenvolver o uso da língua escrita em situações discursivas por meio de 
práticas sociais que considerem os interlocutores, seus objetivos, o assunto 
tratado, além do contexto de produção; 
• analisar os textos produzidos, lidos e/ou ouvidos, possibilitando que o 
aluno amplie seus conhecimentos linguístico-discursivos; 
• aprofundar, por meio da leitura de textos literários, a capacidade de 
pensamento crítico e a sensibilidade estética, permitindo a expansão lúdica 
da oralidade, da leitura e da escrita; 
• aprimorar os conhecimentos linguísticos, de maneira a propiciar acesso às 
ferramentas de expressão e compreensão de processos discursivos, 
proporcionando ao aluno condições para adequar a linguagem aos 
diferentes contextos sociais, apropriando-se, também, da norma padrão. 
Paraná (PARANÁ, 2008, p.54) 

 

Dessa forma, a escola possibilitará aos alunos a participação nas diferentes 

práticas sociais, utilizando-se da leitura, escrita e oralidade com a finalidade de 

inserí-los nas diversas esferas de interação. Sendo possível a inserção dos que 

frequentam a escola pública em uma sociedade cheia de conflitos sociais, raciais, 

religiosos e políticos de forma ativa, marcando, assim, suas vozes no contexto em 

que estiverem inseridos. 

 

 
                                  Acesse o site Disciplina - Língua Portuguesa: 
 
 
 
http://www.portugues.seed.pr.gov.br/ 

 

Os conteúdos devem ser encaminhados de forma a proporcionar aos alunos 

condições para interpretar e expressar mensagens, com o intuito de entender o 

mundo e suas transformações. 

 

http://www.portugues.seed.pr.gov.br/


Segundo as Diretrizes (2008), o Conteúdo Estruturante é o discurso como 

prática social, por estar intrincado ao momento histórico-social. Portanto, deve: 

 Considerar as ideias prévias dos estudantes e dos professores, advindas do 

contexto de suas experiências e de seus valores culturais; 

 Considerar as práticas linguísticas que o aluno traz ao ingressar na escola; 

 Ser o conhecimento problematizado e apreendido; 

 Contextualizar - ponto de partida da abordagem pedagógica que permita o 

desenvolvimento do pensamento abstrato e da sistematização do 

conhecimento; 

 Estabelecer as relações interdisciplinares, entendidas como necessárias para 

a compreensão da totalidade; 

 Entender a escola como o espaço do confronto e diálogo entre os 

conhecimentos sistematizados e os conhecimentos do cotidiano popular; 

Este trabalho consiste em explorar a experiência do aluno, propor atividades 

teórico-práticas e individuais, usar a linguagem como recurso para observação e 

reflexão. 

 

 

 
                                  Acesse os vídeos: 
 
 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13640 (19:46) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13641 (17:27) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13642 (14:51) 

 
 
Acesse também: 
 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13643 (14:49) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13644 (17:11) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13645 (19:43) 
 
 
 

 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13640
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13641
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13642
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13643
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13644
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13645


 
 
 

 
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/ 

 
 

 
Paraná, (2008) afirma que a Matemática como atividade humana em 

construção, está fundamentada nas teorias críticas. 

Nessa perspectiva educacional, Paraná (2008, p. 48) “espera-se que o ensino 

matemático possibilite aos estudantes análises, discussões, conjecturas, 

apropriação de conceitos e formulação de ideias”, que influenciem na formação do 

pensamento do aluno, pré-requisito para o desenvolvimento da sociedade. 

 
 
 
                                  Acesse o site: 
 
 
 
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/ 

 
 
Os Conteúdos Estruturantes propostos nestas Diretrizes Curriculares, para a 

Educação Básica da Rede Pública Estadual, são: Números e Álgebra; Grandezas e 

Medidas; Geometrias; Funções e Tratamento da Informação. 
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Os conteúdos propostos devem se materializar em sala através das seguintes 

metodologias por possibilitar um trabalho pedagógico que pensa na totalidade do 

conhecimento e sua relação com o cotidiano: 

 resolução de problemas; 

 modelagem matemática; 

 mídias tecnológicas; 

 etnomatemática; 

 história da Matemática; 

 investigações matemáticas. 

Somente será possível, segundo, Paraná (2008, p. 21) se a escola for 

entendida “como o espaço do confronto e diálogo entre os conhecimentos 

sistematizados e os conhecimentos do cotidiano popular”, com o professor em seu 

ato pedagógico problematizando e contextualizando. 

 
 
                                  Amplie seus conhecimentos acessando: 
 
 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13667 (13:54) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13668 (14:35) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13669 (17:46) 

 
 
Acesse vídeos relacionados: 
 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13703 (15:43) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13704 (14:51) 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13705 (17:42) 
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http://www.lem.seed.pr.gov.br/ 

 
 
O ensino da Língua Estrangeira Moderna está ancorado nos pressupostos da 

pedagogia crítica. Tendo como proposta adotada as teorias do Círculo de Bakhtin, 

que concebem a língua como discurso. 

Nesta perspectiva, as Diretrizes propõem que: 

 

[...] a aula de Língua Estrangeira Moderna constitua um espaço para que o 
aluno reconheça e compreenda a diversidade linguística e cultural, de modo 
que se envolva discursivamente e perceba possibilidades de construção de 
significados em relação ao mundo em que vive. Espera-se que o aluno 
compreenda que os significados são sociais e historicamente construídos e, 

portanto, passíveis de transformação na prática social. (PARANÁ, 2008, 

p. 53) 

 

Paraná (2008, p 61), apresenta como conteúdo estruturante o discurso como 

prática social, e salienta a importância do professor fazer uso dos diferentes gêneros 

discursivos. 

 

 

                            Acesse o site: 

 
 
 
http://www.ingles.seed.pr.gov.br/ 

 
 

Quanto ao encaminhamento metodológico as diretrizes curriculares (2008), 

indicam que o professor em seu trabalho em sala de aula parta de texto verbal/não 

verbal de forma contextualizada, considerando e respeitando determinadas leituras 

de mundo do aluno que constituem sua cultura, engajando-os em atividades críticas 

e problematizadoras, que se concretizam por meio de língua como prática social. 

 

http://www.ingles.seed.pr.gov.br/
http://www.lem.seed.pr.gov.br/


Assim, atuará sobre os sentidos possíveis e reconstruirá sua identidade como 

agente social, permitindo aos sujeitos perceberem-se como integrantes da 

sociedade e participantes ativos do mundo. 

O texto, nesta proposta, apresenta-se como um princípio gerador de unidades 

temáticas e de desenvolvimento das práticas lingüístico-discursivas, temas 

referentes a questões sociais emergentes, selecionando deles itens gramaticais que 

indiquem a estruturação da língua. 

 
 

                                    Sugere-se vídeos para maior compreensão da proposta: 
 
 
 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13904 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13905 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=13906 
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O pedagogo, responsável pela organização do trabalho pedagógico na 

escola, conhecedor das teorias educacionais, deve compreender que a escola 

Pública, é lugar de debate, de diálogo, e, portanto de reflexão coletiva. Por isso, 

deve conceber a gestão democrática, como um dos meios da práxis de forma que a 

concepção posta no Projeto Político-Pedagógico, na Proposta Pedagógica 

Curricular, garanta a intencionalidade no ato pedagógico do professor, quebrando 

com o isolamento dos trabalhos encaminhados no interior da escola. 

O pedagogo deve refletir e intervir no processo educativo, com assistência 

pedagógico-didática aos professores, possibilitando a todos pensar, analisar e criar 

novas práticas na busca de coerência e unidade de concepção entre as áreas do 

conhecimento científico e práticas condizentes com seus ideais político-

transformadores. 

Ao efetivar na escola o Plano de Trabalho Docente (PTD) pressupõe a 

reflexão e materialização sistemática do Projeto Político-Pedagógico e a Proposta 

Pedagógica Curricular, expressando e legitimando a intencionalidade, oferecendo 

subsídios no enfrentamento dos desafios cotidianos, postos no PPP da escola. 

Para tanto, conta-se com a competência técnica e compromisso político do 

professor ao trabalhar na busca da totalidade do conhecimento, cumprindo com os 

conteúdos básicos da sua formação e relacionando-os com os conteúdos das outras 

áreas, reconstruindo sempre que necessário sua prática de ensino, conquistando 

consequentemente sua valorização, enquanto profissional da educação. 

Enfim, necessita de uma profunda reorganização teórica e prática na escola, 

com o envolvimento dos profissionais responsáveis pela socialização do 

conhecimento historicamente produzido e acumulado pela humanidade, condição 

precípua para a formação do aluno e transformação social. Desta forma, mesmo que 

desenvolvidas individualmente, as práticas pedagógicas possuem uma natureza 

sempre coletiva, a formação do aluno. 
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