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RESUMO 

Esta Produção Didático-Pedagógica objetiva contribuir para a o 

aprimoramento da articulação do trabalho coletivo entre Equipe 

de Direção, Pedagógica e Docente do Colégio Estadual 

Cianorte - EFMNP, Cianorte/PR e de outras instituições de 

ensino da rede pública estadual. A compreensão equivocada do 

papel do pedagogo pelos profissionais da escola e pelo próprio 

pedagogo é um desafio enfrentado na atuação deste 

profissional nas escolas da Rede Estadual de Ensino do Estado 

do Paraná que acaba dedicando grande parte de seu tempo no 

enfrentamento destas posições ou abrindo mão do seu papel 

para evitá-los. Pretende-se organizar um Curso de Extensão 

para capacitar 25 (vinte e cinco) profissionais entre Equipe de 



Direção, Pedagógica e Docente do Colégio Estadual Cianorte – 

EFMNP e de outras instituições de ensino, acadêmicos do 

Curso de Pedagogia, estudantes do Curso de Formação de 

Docentes e membros da comunidade escolar onde será 

analisada a função atribuída ao pedagogo ao longo da História 

da Educação e da Pedagogia, esclarecido o conceito de 

trabalho coletivo a partir da Teoria Histórico-Cultural, conceitos 

desenvolvidos por Antonio Gramsci para a compreensão da 

organização escolar com vistas à emancipação e explicada a 

função social da escola pública na atual organização social, no 

sentido de esclarecer qual a contribuição do professor 

pedagogo na promoção do trabalho coletivo articulado entre os 

vários segmentos que compõem a unidade escolar. O Material 

Didático organizado nesta Produção Didático-Pedagógica 

servirá de subsídio para a organização do conteúdo do Curso 

de Extensão proposto. 

PALAVRAS-CHAVE Professor Pedagogo; Trabalho Coletivo; Pedagogia Histórico-

Crítica; Teoria Histórico-Cultural. 
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Equipe de Direção, Pedagógica e Docente do Colégio Estadual 

Cianorte – EFMNP e de outras Instituições de Ensino da Rede 

Estadual, Acadêmicos do Curso de Pedagogia, Estudantes do 

Curso de Formação de Docentes para a Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Membros da 

Comunidade Escolar. 

 

  



2. APRESENTAÇÃO 

A Produção Didático-Pedagógica ora apresentada tem como objetivo 

principal subsidiar as ações previstas no Projeto de Intervenção na Escola cumprindo 

a atividade do segundo período do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 

que oferece formação a professores, pedagogos e diretores das escolas públicas do 

Estado do Paraná. 

Como pedagoga no Colégio Estadual Cianorte – Ensino Fundamental, Médio, 

Normal e Profissional durante o período de 2005 a 2013 foi possível constatar a 

dificuldade em articular o trabalho coletivo que proporcione à escola pública cumprir 

sua função de socializar o conhecimento acumulado pela humanidade como via de 

emancipação humana.  

O caminho percorrido pelo Pedagogo nas escolas públicas estaduais 

paranaenses revela que a indefinição da atuação do profissional formado a partir do 

Curso de Pedagogia na História da Educação Brasileira, as alterações nas atribuições 

do Professor Pedagogo nas escolas públicas paranaenses de 2004 a 2013, reveladas 

nos documentos legais que regulamentam a contratação destes, e o desconhecimento 

e/ou ausência de reflexão sobre os princípios emanados pela Secretaria de Estado de 

Educação do Paraná contribuíram para a descaracterização deste cargo/função. 

O desconhecimento por parte do coletivo escolar e do próprio profissional 

pedagogo da especificidade da Pedagogia reflete, negativamente, no 

desenvolvimento da função do pedagogo na escola e coloca a este profissional um 

desafio importante de conseguir garantir o seu tempo de trabalho no contexto escolar 

dedicado a discussões, reflexões, análises da realidade com a qual trabalha na escola 

pública, uma vez que é considerado um profissional que resolve todo tipo de situação 

apresentada no interior da escola e que, muitas vezes, não estão diretamente 

relacionadas à sua função.  

A compreensão equivocada do papel do pedagogo pelos profissionais da 

escola e pelo próprio pedagogo é, portanto, um desafio enfrentado na atuação deste 

profissional que acaba dedicando grande parte de seu tempo no enfrentamento destas 

posições ou abrindo mão do seu papel para evitá-los. 

Acredita-se ser importante a compreensão da função do professor pedagogo 

na escola pública, por meio do estudo do percurso da atuação deste profissional na 



História da Educação e da Pedagogia, subsidiados pelos fundamentos da Pedagogia 

Histórico-Crítica. 

Mediante essa breve análise sobre a realidade da atuação do professor 

pedagogo nas escolas públicas paranaenses a opção pelo tema escolhido para o 

desenvolvimento do Projeto de Intervenção, motivo da elaboração desta Produção 

Didático-Pedagógica, com a intenção de contribuir para a articulação do trabalho 

coletivo dos profissionais do Colégio Estadual Cianorte – EFMNP.  

O formato escolhido para o material didático que compõe esta Produção 

Didático-Pedagógica foi um Caderno Temático que tem como objetivo subsidiar o 

Curso de Extensão previsto como a ação de intervenção no Colégio Estadual Cianorte 

– EFMNP destinado aos trabalhadores em educação desta Instituição de Ensino e de 

outras instituições de ensino da rede estadual, acadêmicos do curso de pedagogia, 

estudantes do Curso de Formação de Docentes e membros da comunidade escolar. 

O referido Caderno Pedagógico foi organizado em três Unidades Didáticas 

para melhor disposição dos conteúdos. 

Na primeira unidade didática o texto é apresentado em três momentos. No 

primeiro momento é apresentado um breve contexto da História da Educação no 

Brasil; no segundo momento é realizada uma reflexão sobre as características das 

diferentes Concepções Pedagógicas na História da Educação do Brasil e no 

terceiro momento é apresentada uma breve retomada da história da Pedagogia no 

Brasil na tentativa de compreender a educação na atualidade especialmente na sua 

relação com a pedagogia. 

Na segunda unidade didática o texto é apresentado em dois momentos. No 

primeiro momento o texto busca elementos para identificação das Contribuições da 

teoria Histórico-Cultural na compreensão da organização do trabalho coletivo. 

O contexto da sociedade capitalista de produção colabora para a alienação das 

relações de trabalho, inclusive no desenvolvimento da atividade educativa. Através da 

contribuição da teoria Histórico-Cultural sobre a relação entre os conceitos de sentido 

e significado busca-se compreender a alienação na atividade educativa e em que 

medida ela colabora para a descaracterização da função do pedagogo na escola 

pública. No segundo momento o texto apresenta alguns conceitos básicos para a 

compreensão da Organização Escolas na perspectiva de Gramsci. No contexto da 

sociedade capitalista Antonio Gramsci faz algumas formulações sobre a hegemonia 

burguesa, a proposta para a escola da classe trabalhadora, a escola 



profissionalizante, a importância dos intelectuais orgânicos na luta para a superação 

desta sociedade, desenvolvendo o conceito de escola unitária e da educação como 

dever do Estado para a formação cultural de todos os indivíduos. 

 Na terceira unidade didática o texto é apresentado em três momentos. O 

primeiro momento é realizada uma reflexão sobre O pedagogo no contexto da 

sociedade capitalista, que trata do papel do pedagogo como necessário na 

organização do trabalho pedagógico da escola pública com vistas a contribuir para o 

cumprimento da função social da escola, inserida no contexto de uma sociedade 

dividida em classes antagônicas, à luz da pedagogia Histórico-Crítica.  No segundo 

momento o texto é organizado de modo a identificar O pedagogo na escola pública 

paranaense, ou seja, o significado da função do professor pedagogo nas escolas 

públicas estaduais do Estado do Paraná, através da legislação que regulamenta esta 

função, refletindo sobre as condições de trabalho deste profissional em razão da 

descaracterização da sua função pedagógica. No terceiro momento discutiram-se as 

possibilidades de atuação do Pedagogo como articulador do trabalho coletivo 

escolar e a importância do projeto político-pedagógico para a organização do trabalho 

pedagógico da escola pública na perspectiva do trabalho coletivo à luz do conceito de 

atividade coletiva proposto pela teoria Histórico-Cultural. 
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I UNIDADE DIDÁTICA 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

Esta Unidade Didática tem por 

objetivo refletir sobre a História da 

Educação no Brasil, considerando as 

variadas concepções de ensino 

existentes ao longo desta história, na 

tentativa de compreender a educação na 

atualidade especialmente na sua relação 

com a pedagogia. 

Inicialmente é apresentado um 

breve contexto da História da 

Educação no Brasil; posteriormente é 

realizada uma reflexão sobre as 

características das diferentes 

Concepções Pedagógicas na História 

da Educação do Brasil e, para concluir 

a unidade é apresentada uma breve 

retomada da história da Pedagogia no 

Brasil. 

O tema educação é complexo. 

Como propõe Saviani (2013) para 

compreendermos este conceito e sua 

relação com a contemporaneidade, ou 

seja, como ele se articula, se coordena, se 

soma às questões atuais, “[...] não basta 

analisar a educação tal como se 

manifesta na nossa experiência 

imediata, como um dado, como um 

produto já constituído. É preciso passar 

do produto ao modo como foi 

produzido, isto é, apreender como a 

educação se constituiu” (SAVIANI, 2013, 

p. 78).  

O processo de produção de 

conhecimento pode ser compreendido a 

partir do processo de desenvolvimento 

da humanidade, ou seja, do processo de 

hominização, de formação do ser 

humano.  O homem se diferencia do 

animal pela sua capacidade de produzir 

seu meio de vida, ou seja, pelo processo 

de trabalho que modifica sua estrutura 

física ao mesmo tempo em que produz 

sua vida material.  

 

Tal como os indivíduos manifestam sua vida, 
assim são eles. O que eles são coincide, portanto, 
com sua produção, tanto com o que produzem, 
como com o modo como produzem. O que os 
indivíduos são, portanto, depende das condições 
materiais de sua produção (MARX e ENGELS, 
1993, p.27). 

 

O processo de hominização, ou 

seja, o processo de mudanças essenciais 

na organização física do homem, é 

explicado, na perspectiva materialista, 

pelo desenvolvimento gradativo de uma 

espécie extremamente evoluída de 

macacos antropomorfos, que em função 

do modo de vida que levavam, foram 

prescindindo cada vez mais do uso das 



mãos para caminhar, adotando uma 

posição ereta, uma vida em grupo e 

apresentando formas 

muito desenvolvidas de 

reflexos psíquicos da 

realidade, fatos estes que 

prepararam o 

aparecimento do 

trabalho. 

Esse 

desenvolvimento, ou 

seja, a concretização do 

processo de 

hominização foi 

alcançada através do 

trabalho. Agindo sobre a natureza para 

transformá-la e satisfazer suas 

necessidades de sobrevivência, o homem 

transformou a si mesmo e este processo 

de formação do homem é também um 

processo educativo, 

 

[...] se a existência humana não é garantida pela 
natureza, não é uma dádiva natural, mas tem de 
ser produzida pelos próprios homens, isso 
significa que o homem não nasce homem. Ele 
forma-se homem, Ele não nasce sabendo 
produzir-se como homem. Ele necessita 
aprender a ser homem, precisa aprender a 
produzir sua própria existência. Portanto, a 
produção do homem é, ao mesmo tempo, a 
formação do homem, isto é um processo 
educativo. A origem da educação coincide, 
então, com a origem do homem mesmo 
(SAVIANI, 2013, p. 79). 

 

No processo de formação do 

homem, portanto, a educação é uma 

atividade que 

possibilitou a sua 

constituição enquanto 

gênero humano e a 

preservação das 

experiências que 

devem ser transmitidas 

às novas gerações para 

continuidade da 

espécie. “Portanto, em 

sua origem pode-se 

detectar uma relação 

de identidade entre o 

modo como o homem produz sua 

existência e a educação” (SAVIANI, 2013, 

p.79). 

A educação, portanto, tem como 

função assegurar às novas gerações a 

apropriação da cultura acumulada pela 

humanidade para que possam 

compreender e participar ativamente da 

sociedade da qual fazem parte. “Ou seja, 

para torná-los contemporâneos à sua 

época” (SAVIANI, 2013, p. 81). 

Nas organizações primitivas, a 

apropriação dos meios de subsistência 

era coletiva e enquanto produziam sua 

existência se educavam e educavam as 

novas gerações. O desenvolvimento do 

processo produtivo provocou uma 

Leia mais sobre o 

processo de 

hominização no texto 

“Sobre o papel do 

trabalho na 

transformação do 

macaco em homem”, de 

Friedrich Engels. 

Disponível em: 

www.dominiopublico.g

ov.br/dowload/texto/cv

000041.pdf 

http://www.dominiopublico.gov.br/dowload/texto/cv000041.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/dowload/texto/cv000041.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/dowload/texto/cv000041.pdf


alteração significativa nas relações de 

trabalho e na apropriação da produção. 

A apropriação coletiva dos meios de 

produção deu lugar à apropriação 

privada da terra e à divisão do trabalho 

que deram origem à divisão de classes. 

 

Configuraram-se, em consequência, duas classes 
sociais fundamentais: a classe dos proprietários 
e dos não proprietários. Essa foi a primeira 
grande transformação histórica: a mudança da 
forma de existência humana, que passou do 
modo coletivo, comum, para o modo privado, 
dividido, de produção do ser humano. 
Configurou-se, portanto, um modo de produção 
baseado na apropriação privada dos meios de 
existência (SAVIANI, 2013, p. 105). 

 

Na Antiguidade esta divisão de 

classe era representada pela aristocracia 

e pelos escravos. O trabalho era 

realizado dominantemente pelos 

escravos que serviam aos aristocratas 

proprietários da terra, relação esta que 

caracterizou o modo de produção 

escravista da época. 

 Esse processo de divisão de classes 

é o resultado de uma 

transformação histórica no modo 

de produção da vida material dos 

homens e consequentemente da 

educação, ou seja, a divisão de 

classes produziu uma divisão na 

educação. A educação antes 

ligada ao processo de produção 

da existência, à produção da vida, passa 

a ter uma divisão clara. 

 

A partir do escravismo antigo passamos a ter 
duas modalidades distintas passamos a ter duas 
modalidades distintas e separadas de educação: 
uma para a classe proprietária, identificada como 
a educação dos homens livres, e outra para a 
classe não proprietária, identificada como a 
educação dos escravos e serviçais. A primeira, 
centrada nas atividades intelectuais, na arte da 
palavra e nos exercícios físicos de caráter lúdico 
ou militar. E a segunda, assimilada ao próprio 
processo de trabalho. A primeira modalidade de 
educação deu origem à escola (SAVIANI, 2013, p. 
105). 

 
 

Com a origem da escola, a 

educação separa-se do trabalho e toma 

uma nova forma agora especificamente 

voltada ao trabalho intelectual. Essa, de 

acordo com Saviani (2013) é a primeira 

grande transformação ou ruptura da 

educação que se processou com a 

transformação do modo de produção da 

vida material.  

 

Eis por que, com a radical ruptura do modo de 
produção comunal (comunismo primitivo) que 
deu origem ao modo de produção antigo ou 

escravista, na Grécia a 
educação desenvolveu-
se como ‘paideia’ 
(educação dos homens 
livres na escola) em 
oposição à ‘duleia’ 
(educação dos escravos 
fora da escola, no 
próprio trabalho) 
(SAVIANI, 2013, p. 106, 
grifos do autor). 

 

Com a 

mudança do modo 

“Nas sociedades de 

classes a relação 

entre trabalho e 

educação tende a 

manifestar-se na 

forma de separação 

entre escola e 

produção”. 

 



de produção escravista para a feudal, 

aconteceu a segunda grande ruptura na 

educação. Na sociedade feudal, 

característica da Idade Média, as 

relações de trabalho sofreram uma 

alteração significativa. Com a queda do 

Império Romano, os homens que viviam 

nas cidades deslocaram-se para o campo 

e passaram a viver das suas produções, 

diferentemente da Antiguidade em que 

os homens viviam nas cidades, mas 

dependiam das produções do campo 

realizadas basicamente pelos escravos. 

Na Idade Média o trabalho se 

caracterizava pela relação entre os 

senhores feudais, proprietários da terra, 

os vassalos, que recebiam parte da terra 

para cultivo e deviam fidelidade ao seu 

senhor e parte da produção e os servos, 

ligados aos senhores feudais, mas não 

sua propriedade, tinham o direito de 

viver nas terras e servir o seu senhor. 

Nessa nova forma de organização e 

produção da vida material a escola 

sofreu uma alteração significativa. 

Embora ainda destinada à formação de 

dirigentes da sociedade, foi fortemente 

marcada pela organização e 

características da Igreja Católica, 

 

[...] o desenvolvimento da sociedade de classes, 
especificamente nas suas formas escravista e 
feudal, consumou a separação entre educação e 

modo de produção. No entanto, não se pode 
perder de vista que isso só foi possível a partir da 
própria determinação do modo de produção. 
Com efeito, foi o modo como se organizava o 
processo de produção, portanto, a forma como 
os homens produziam os seus meios de vida, que 
permitiu a organização da escola como um 
espaço separado da produção. Logo, a separação 
também é uma forma de relação, ou seja: nas 
sociedades de classes a relação entre trabalho e 
educação tende a manifestar-se na forma de 
separação entre escola e produção (SAVIANI, 
2013, p. 107). 

 

A próxima grande transformação 

histórica ou ruptura deu-se com a 

passagem do modo de produção feudal 

ao capitalista. A sociedade capitalista 

teve início na Europa. Suas 

características aparecem desde a baixa 

Idade Média, do século XI ao XV, com a 

transferência do centro da vida 

econômica, social e política dos feudos 

para a cidade. Com a sociedade 

capitalista emerge uma nova classe 

social: a burguesia. Essa nova classe 

social detém os meios de produção e 

passam a contestar a nobreza e o clero, 

que, em contrapartida, pretendem 

restaurar o absolutismo e excluir a 

burguesia do poder político. 

Nos séculos XVI e XVII, a política 

de incentivo ao comércio adotado pelos 

países absolutistas, deu origem a uma 

significativa transformação no setor de 

produção. A acumulação do capital nas 

mãos dos comerciantes burgueses e a 



abertura dos mercados proporcionada 

pela expansão marítima estimularam o 

crescimento da produção, exigindo mais 

mercadorias e preços menores. Altera-

se, com isso, os meios de produção, que 

passa do artesanato disperso para a 

produção em oficinas e destas para a 

produção mecanizada nas fábricas.  

No decorrer do século XVIII, 

portanto, ocorre uma profunda 

transformação nos meios de produção, 

em decorrência da mecanização das 

fábricas, a qual se deu o nome de 

Revolução Industrial. Com ela inicia-se 

um processo incessante de produção 

coletiva em massa, geração de lucro e 

acumulo de capital, com a burguesia no 

controle econômico e político. 

 

A produção capitalista, ainda na sua forma 
manufatureira, muda a forma de propriedade. A 
propriedade capitalista típica será não mais a 
terra e sim a propriedade dos instrumentos de 
produção (que não são dádiva da terra) e do 
sobretrabalho. Assim a propriedade burguesa 
não é só alguma coisa para possuir, para usufruir, 
mas sobretudo para vender, para trocar. Além 
disso, a propriedade burguesa é, diferentemente 
da feudal, adquirida pelo trabalho. A partir de 
agora, será possível conceituar o homem como 
trabalhador (BUFFA;ARROYO;NOSELLA, 1988, 
p. 15). 

 

A industrialização consolidou o 

modo de produção capitalista pelo qual 

o empresário burguês concentra em suas 

mãos os bens de produção, enquanto o 

trabalhador vende sua força de trabalho 

por um salário. A mecanização da 

produção criou os proletariados urbanos 

e rurais, compostos de homens, 

mulheres e crianças, submetidos a um 

trabalho diário exaustivo, no campo e 

nas fábricas, criando com essa realidade 

social, um confronto de classes, que a 

partir de 1848, torna-se mais evidente 

com movimentos do proletariado contra 

a exploração burguesa.  

Locke (1632-1704) expressa 

teoricamente a sociedade que se, do seu 

corpo produz exprimindo os interesses 

da burguesia quando afirma que cada 

homem é proprietário de sua pessoa e, 

pelo trabalho pode se apropriar das 

coisas, ou seja do resultado do seu 

trabalho. Sendo assim, a ideia de que as 

terras e posses pertencem em princípio a 

uma classe privilegiada é abolida e 

estabelecida a ideia de que sendo 

proprietários de si, todos os homens são 

livres e, portanto, iguais. 

 

Locke está afirmando que existe uma igualdade 
natural, inata, entre os homens, e isso é o novo 
nesse momento histórico, é a ruptura com o 
passado. Nas sociedades antiga e medieval, os 
homens são naturalmente desiguais, há senhores 
e escravos, há senhores e servos. Então, para 
Locke, a troca é uma troca entre iguais, entre 
proprietários de mercadorias. Do mesmo modo, 
a relação salarial: o trabalho de um homem, 
sendo propriedade sua, pode ser vendido, ou 
melhor, trocado por um salário. O trabalho, 
assim vendido, se torna propriedade do 
comprador, que tem direito de se apropriar, de 
fato, desse trabalho. Note-se que o comprador, 



ou seja, o capitalista, compra o trabalho (mais 
tarde, se dirá a força de trabalho) e não o 
trabalhador. A relação salarial é, pois, natural, 
baseia-se no livre contrato entre os indivíduos 
interessados. Assim, não existe para Locke, como 
não existe para o liberalismo – discurso 
ideológico da burguesia revolucionária -, 
contradição entre capital e trabalho 
(BUFFA;ARROYO;NOSELLA, 1988, p.17 e 18). 

 

Essa nova condição de produção da 

vida material caracteriza a 

modernidade, cuja estrutura da 

sociedade é pautada exclusivamente em 

relações sociais, valorizando a 

apropriação da cultura intelectual.  

 
Com isso, o domínio de uma cultura intelectual 
cujo componente mais elementar é o alfabeto, 
impõe-se como exigência generalizada a todos os 
membros da sociedade. E a escola, sendo o 
instrumento por excelência para viabilizar o 
acesso a esse tipo de cultura, é erigida na forma 
principal, dominante e 
generalizada de educação. 
Esse contorno assumiu 
contornos mais nítidos com 
a consolidação da nova 
ordem social, propiciada 
pela indústria moderna no 
contexto da Revolução 
Industrial (SAVIANI, 2013, 
p. 109).  

 

 A Revolução 

Industrial que se 

consolidou na primeira 

metade do século XIX 

exigiu uma nova forma 

de relação social. As 

operações intelectuais antes realizadas 

na produção artesanal foram 

transferidas para as máquinas, sendo o 

homem somente o operador desta 

máquina. Esta relação possibilitou a 

materialização das funções intelectuais 

exigidas no processo produtivo e impôs 

à escola generalizar estas funções 

intelectuais na sociedade. 

 

Com o impacto da Revolução Industrial, os 
principais países assumiram a tarefa de organizar 
sistemas nacionais de ensino, buscando 
generalizar a escola básica. Portanto, à 
Revolução Industrial correspondeu uma 
revolução educacional: aquela colocou a 
máquina no centro do processo produtivo; esta 
erigiu a escola como forma principal e 
dominante de educação (SAVIANI, 2013, p.110). 

 

Comenius (1592-1670) expressa a 

igualdade entre os homens firmada pela 

burguesia no que diz respeito à 

organização escolar. Na 

sua Didática Magna 

(1632) expõe a arte 

universal de ensinar 

tudo a todos 

considerando que 

todos os homens são 

iguais. Ensinar tudo, no 

entanto, significa 

ensinar o fundamento e 

a razão das coisas que 

existem na natureza e 

das produzidas pelos 

homens para que eles se tornem homens 

e não todo o conhecimento das ciências 

e das artes. 

Tempos Modernos é o 

filme do cineasta Charles 

Chaplin, de 1936, que 

retrata a relação entre os 

homens e a máquina 

introduzida no processo 

produtivo com a 

Revolução Industrial. 

Disponível em: 

www.youtube.com/watch

?v=ieJ1_5y7fT8 

http://www.youtube.com/watch?v=ieJ1_5y7fT8
http://www.youtube.com/watch?v=ieJ1_5y7fT8


 
O discurso pedagógico burguês é, nessa época, 
claro: uma educação de base para todos porque 
há uma igualdade natural entre os homens, 
educação essa que forma o cidadão. Trata-se de 
uma educação nivelada, porque o trabalho na 
manufatura foi nivelado. Como se viu, a nova 
ordem econômica da manufatura não exige o 
trabalhador qualificado, mas, sim, o trabalhador 
disciplinado, disposto ao trabalho diligente e à 
frugalidade (BUFFA;ARROYO;NOSELLA, 1988, 
p. 22). 

 

Com o objetivo de inserir os 

indivíduos nesta nova forma de relação 

social estabelecida na modernidade, 

propõe-se a universalização da escola 

primária tendo a educação como 

instrumento de capacitação destes 

sujeitos para adaptarem-se ao processo 

produtivo. No entanto, esta capacitação 

não exigia o domínio de conhecimentos 

específicos, mas o domínio mínimo para 

que fossem capazes de conviver com as 

máquinas. Para a as atividades de 

manutenção necessárias à maquinaria 

introduzida no processo produtivo, os 

cursos profissionais ofereceriam os 

conhecimentos específicos direcionados 

às necessidades imediatas impostas 

neste processo. 

 

1.2. A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

NO BRASIL 

 

 De acordo com Saviani (2004) a 

história da escola pública no Brasil 

compreende duas grandes etapas: a 

primeira corresponde aos seus 

antecedentes e a segunda, à história da 

escola pública propriamente dita. 

 

A primeira etapa compreende três períodos: o 
primeiro (1549-1759 é dominado pela pedagogia 
jesuítica; o segundo (1759 – 1827) é representado 
pelas “Aulas Régias” instituídas pela reforma 
pombalina; e o terceiro período (1827-1890) 
consistiu as primeiras tentativas, descontínuas e 
intermitentes, de se organizar a educação como 
responsabilidade do poder público representado 
pelo governo imperial e pelos governos das 
províncias. A segunda etapa se inicia em 1890, 
com a implantação dos grupos escolares, e 
corresponde à história da escola pública 
propriamente dita (SAVIANI, 2004, p. 2, grifos 
do autor). 

Na primeira etapa descrita por 

Saviani (2004) a concepção de escola 

pública pode ser concebida como a 

instituição onde o ensino é coletivo com 

métodos comuns e pode ser identificada 

até o final do século XVIII. A partir do 

século XIX entende-se por escola pública 

aquela destinada à grande massa da 

Assista a entrevista concedida à 

Revista Nova Escola “Por que 

estudar História da Educação” 

em que Dermeval Saviani 

aponta os aspectos importantes 

da história para a compreensão 

da escola hoje. 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watc
h?v=qxXk9ZWrXTc 

https://www.youtube.com/watch?v=qxXk9ZWrXTc
https://www.youtube.com/watch?v=qxXk9ZWrXTc


população. A partir de 1890 é que 

começa a se processar o entendimento 

da escola organizada e mantida pelo 

Estado para todos os níveis e 

modalidades de ensino, tal como 

conhecemos hoje. 

A relação entre Estado e educação 

no Brasil tem origem com a chegada dos 

jesuítas, liderados por Padre Manuel da 

Nóbrega, que elaborou o plano de ensino 

de Nóbrega para os filhos dos indígenas 

e dos colonos portugueses. Este plano foi 

substituído pelo plano dos jesuítas o 

Ratio Studiorum privilegiando a 

formação das elites através do ensino das 

humanidades mantido pela Coroa 

portuguesa e se constituiu como a 

educação pública religiosa até 1759 

quando foram expulsos pelo Marquês de 

Pombal que instituiu as reformas 

pombalinas fechando os colégios 

Jesuítas e introduzindo as aulas régias, 

mantidas pela Coroa portuguesa através 

do subsídio literário e foi suplantado pela 

influência das ideias liberais europeias 

que possibilitou a luta pela autonomia 

política dos países colonizados. “Com a 

Independência política proclamada em 

1822, o Brasil constituiu-se como um 

Estado Nacional que adotava o regime 

monárquico com o nome de ‘Império do 

Brasil’ ” (SAVIANI, 2013, p. 122). 

A segunda etapa descrita por 

Saviani (2004) teve início em 1890 e 

corresponde à história da escola pública 

propriamente dita, caracterizando-se 

especialmente pela implantação de 

grupos escolares. Nessa etapa, o autor 

distingue três períodos, 

 

1°) criação das escolas primárias nos estados 
impulsionada pelo ideário do iluminismo 
republicano (1890 – 1931); 2°) regulamentação, 
em âmbito nacional, das escolas superiores, 
secundárias e primárias, incorporando 
crescentemente o ideário pedagógico renovador 
(1931 – 1961); 3°) unificação da regulamentação da 
educação nacional abrangendo as redes públicas 
em três instâncias, municipal, estadual e federal, 
e privada que, direta e indiretamente, foram 
sendo moldadas segundo uma concepção 
produtivista de escola (1961 – 2001) (SAVIANI, 
2004, p. 2). 

 

De 1890 a 1931, com o final do 

Império, existiu uma preocupação mais 

intensa com a instrução pública e a 

escola foi apontada como a possível 

solução para os problemas da sociedade, 

dando origem à ideia da escola como 

redentora da humanidade. Esse 

movimento coloca a necessidade da 

organização de um sistema nacional de 

ensino que não se concretizou e a 

responsabilidade pela instrução pública 

foi imputada aos Estados que 

disseminaram as escolas primárias. 

Essa organização da escola por 

meio de grupos escolares levou à divisão 



do trabalho escolar em “[...] classes com 

grupos de alunos de mesmo nível de 

aprendizagem (SAVIANI, 2004, p.3) 

revela a organização da escola de Anos 

Inicias do Ensino Fundamental como a 

conhecemos hoje e conduziu a escola a 

uma eficiente seleção para formação das 

elites. 

De 1931 a 1961, com a vitória da 

Revolução de 1930, foi criado o 

Ministério da Educação e Saúde Pública 

e o responsável por esta pasta através das 

reformas implantadas avançou no 

sentido da regulamentação da educação 

brasileira por meio das Reformas 

Francisco Campos que compreendeu 

“[...] a criação do Conselho Nacional de 

Educação, os Estatutos das 

universidades brasileiras, a organização 

da universidade do Rio de Janeiro e dos 

ensinos secundário e comercial” 

(SAVIANI, 2004, p. 3). 

A década de 1930 foi marcada por 

alguns aspectos relevantes na educação 

brasileira. Em 1932 o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova foi lançado 

no Brasil num momento de 

reorganização política do país após a 

Revolução de 30 e se tornou a 

representação da renovação da educação 

brasileira. O documento fez a crítica à 

inexistência de um plano nacional de 

educação no Brasil. “Suas diretrizes 

influenciaram o texto da Constituição de 

1934, cujo capítulo sobre educação 

resultou, porém, da conciliação entre as 

posições opostas de católicos e 

renovadores” (SAVIANI, 2004, p.4) e 

assegurou a criação do ensino primário 

público, obrigatório e gratuito.  

Outro aspecto relevante deste 

período foi a atenção dada a formação de 

docentes do ensino secundário com a 

criação da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras, em 1931. Ela não foi 

chegou a ser instalada, mas serviu de 

modelo para a estrutura de faculdades 

em todo o país, inclusive a Faculdade 

Nacional de Filosofia que, com a sua 

organização deu origem ao Curso de 

Pedagogia, em 1939.  

É possível observar que o processo 

de regulamentação da educação no 

Brasil foi sendo construído tendo como 

prioridade o atendimento às exigências 

do comando político do país. Sendo 

assim, apesar de todos os níveis de 

ensino terem sido afetados,  

 

[...] prevalecia ainda, o mecanismo de se recorrer 
a reformas parciais, fazendo falta um plano de 
conjunto que permitisse a ordenação unificada 
da educação nacional em seu todo, tal como 
preconizava o “Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova”. Essa exigência se manifestou 
com a promulgação da nova Constituição 
Federal de 18 de setembro de 1946 que definiu 



como privativa da União a competência para 
“fixar as diretrizes e bases da educação nacional” 
(SAVIANI, 2004, p. 5, grifos do autor). 

 

Essa exigência colocada pelo 

Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova e pela Constituição de 1946 deu 

origem à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei n. 4.024, após 

longa tramitação que, entre outras 

conquistas, assegurou a 

possibilidade de acesso a 

qualquer curso do 

ensino superior a quem 

concluísse o ensino 

médio, por meio do 

vestibular. 

No período de 1961 

a 2001, um dos fatos 

marcantes na história da 

educação do Brasil foi o 

declínio do ideário 

renovador. O golpe 

militar de 1964 foi o 

marco para a 

reorientação da 

educação no país que 

implicou em mudanças 

na legislação educacional para ajustes à 

nova situação. 

 

O ajuste foi feito pela Lei n.5.540/68, que 
reformulou o ensino superior, e pela Lei 
n.5.691/71, que alterou os ensinos primário e 

médio modificando sua denominação para 
ensino de primeiro e segundo grau. Com isso os 
dispositivos da LDB (Lei 4.024/61) 
correspondentes às bases da educação (ensino 
primário, médio e superior) foram revogados e 
substituídos pelas duas novas leis, 
permanecendo em vigor os primeiros títulos 
(Dos fins da educação, do direito à educação, da 
liberdade do ensino, da administração do ensino 
e dos sistemas de ensino) que enunciavam as 
diretrizes da educação nacional (SAVIANI, 2004, 
p. 7). 

 

De acordo com Saviani (2004) um 

fato importante da 

história da educação 

no Brasil, neste 

período, foi a 

implantação dos 

programas de Pós-

Graduação em 1969 

que incrementou a 

produção e 

investigação científica 

na educação, abrindo 

espaço para o 

desenvolvimento da 

tendência crítica 

possibilitando o 

questionamento à 

pedagogia dominante. 

A aprovação da 

nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei n.º 9394 de 20 de 

dezembro de 1996, representou outro 

fato marcante deste período. Foi 

apresentado um projeto da nova lei pela 

Em A nova lei da 
educação: trajetória, 

limites e perspectivas, 
livro de autoria de 

Dermeval Saviani, o 
autor apresenta a 

trajetória de aprovação 
da Lei n.9394/96, cujo 

projeto inicial (que 
representava os anseios 

da comunidade 
educacional) foi 

substituído por uma 
proposta que se 

adequava melhor aos 
propósitos da política do 

governo, refletindo 
sobre os pontos positivos 

e negativos de cada 
proposta. 

 



comunidade educacional substituído 

pela proposta do senador Darcy Ribeiro, 

por responder melhor aos propósitos da 

política de governo em vigor, marcando 

a concepção produtivista de educação 

como concepção de educação 

dominante neste período “[...]cuja 

primeira formulação remonta a década 

de 1950 com os trabalhos de Theodore 

Schultz (1967 e 1973) que popularizaram 

a ‘teoria do capital humano’” (SAVIANI, 

2004, p.8). Esta concepção foi alvo das 

críticas das tendências críticas na década 

de 80. “Este é, pois, mais um legado do 

século XX que persiste ainda atualmente 

na educação brasileira” (Idem, p. 8). 

Este rápido esboço da história da 

educação brasileira revela alguns pontos 

positivos e negativos que marcam a 

trajetória desta história. O 

desenvolvimento da Pós-Graduação no 

Brasil fez crescer a investigação no 

campo educacional e possibilitou o 

conhecimento necessário para a 

formulação de soluções aos problemas 

apresentados pela educação,  

 

[...] com isso, temos clareza dos problemas, das 
deficiências e, consequentemente, das vias que 
devemos trilhar para saná-las. Se os problemas 
não se resolvem não é por falta de conhecimento 
das soluções, nem por insuficiência de recursos. 
O legado negativo do “longo século XX” só 
persistirá enquanto as forças dominantes se 
negarem a pôr em prática as medidas que a 

experiência já chancelou como sendo as 
apropriadas para as questões que estamos 
enfrentando (SAVIANI, 2004, p. 10, grifos do 
autor). 

 
 

 

1.3. CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS 

NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

NO BRASIL 

 

A educação em cada momento 

histórico representou os anseios de uma 

determinada sociedade e seu modo de 

produção da vida material. No momento 

em que uma forma de organização social 

não responde às necessidades impostas 

à sobrevivência, uma nova forma de 

organização social começa a nascer, 

representada também pela forma de 

organização da educação, expressa 

numa pedagogia. No interior das 

relações estabelecidas em cada 

momento histórico nasce a possibilidade 

de superação da forma de organização 

social estabelecida para outra, 

atendendo às necessidades criadas no 

interior destas relações. A necessidade 

de mudança leva a uma reorganização 

para superação do velho e organização 

do novo ou à resistência a essas 

mudanças, e a educação pode ser 

utilizada como um instrumento para a 

mudança ou à resistência. 



Na análise realizada por Saviani 

(2005) sobre as concepções pedagógicas 

presentes na história da educação 

brasileira, o autor define a pedagogia 

como uma teoria da educação, ou 

melhor, uma teoria da prática educativa. 

No entanto, chama atenção para o fato 

de que, 

 

[...] se toda pedagogia é teoria da educação, nem 
toda teoria da educação é pedagogia. Na verdade 
o conceito de pedagogia se reporta a uma teoria 
que se estrutura a partir e em função da prática 
educativa. A pedagogia, como teoria da 
educação, busca equacionar, de alguma maneira, 
o problema da relação educador-educando, de 
modo geral, ou, no caso específico da escola, a 
relação professor-aluno, orientando o processo 
de ensino e aprendizagem (SAVIANI, 2005, p. 1). 

 

 

Isso implica em compreendermos 

que toda pedagogia que se constitui 

enquanto teoria da educação deve 

considerar a educação em sua relação 

com a sociedade em que está inserida 

com o “[...] objetivo de formular 

diretrizes que orientem a atividade 

educativa” (SAVIANI, 2005, p.1), do 

contrário não podem ser consideradas 

como teoria da educação. 

 Saviani (2005) considerou do ponto 

de vista da pedagogia, considerando a 

relação entre a teoria e a prática, duas 

grandes tendências da educação na 

história da educação do Brasil. Na 

primeira tendência considerou as 

concepções educacionais que dão 

prioridade à teoria sobre a prática ou 

teorias do ensino pois têm como 

prioridade organizar métodos de ensino 

que possibilitem responder às 

necessidades de como ensinar 

considerou neste grupo todas as 

modalidades da pedagogia tradicional. 

Na segunda tendência considerou as 

concepções de educação que, ao 

contrário da primeira tendência, 

subordinam a teoria à prática ou teorias 

da aprendizagem, tendo como 

prioridade compreender como 

aprender, considerou neste grupo todas 

as modalidades da pedagogia nova.                                                                                                                                                                

Na História da Educação do Brasil a 

Pedagogia Tradicional e Nova 

Em seu livro intitulado Vigotski 

e o “Aprender a Aprender”: 

crítica às apropriações 

neoliberais e Pós-modernas da 

Teoria Vigostkiana, Newton 

Duarte reflete sobre a 

generalização do lema 

defendido pelo movimento da 

Escola Nova, tecendo a crítica 

sobre as propostas educacionais 

centradas neste lema que  

estabelecem correlação entre 

ele e os pressupostos da Teoria 

Histórico-Cultural.  

 



representaram tendências que 

respondiam às necessidades de 

manutenção da ordem social vigente e 

contribuíram para a configuração do 

processo pedagógico escolar na 

atualidade.  

A Pedagogia Tradicional 

caracteriza-se por priorizar, no processo 

de instrução, o ensino em detrimento à 

aprendizagem, ou seja, a preocupação 

central é a busca de métodos que 

auxiliem o ensino. O professor é o centro 

do processo de ensino e tem como 

função transmitir os conhecimentos 

acumulados pela humanidade aos 

alunos.  Os alunos devem manter 

disciplina, dedicação e esforço para 

aprender. 

No Brasil, a Pedagogia Tradicional 

foi a pedagogia utilizada de 1549 à 1932, 

aproximadamente, nas versões: 

Tradicional Religiosa e Leiga. A 

Pedagogia Tradicional Religiosa (1549-

1759) foi utilizada como instrumento de 

catequização e instrução na colonização 

do Brasil. A Companhia de Jesus, através 

dos Jesuítas chegou ao Brasil e, nas 

versões da pedagogia brasílica (Plano de 

Nóbrega) e posteriormente com o Ratio 

Studiorum, implantaram nos colégios a 

Pedagogia Tradicional para catequizar e 

instruir os habitantes deste território. O 

financiamento destes colégios e, 

consequentemente, da educação 

adotada por eles, era feito pela Coroa 

Portuguesa. 

Na primeira fase de colonização, 

com o Plano de Nóbrega, a estratégia 

usada por Nóbrega e Anchieta, 

subsidiados pela Pedagogia Tradicional 

de versão católica, era atuar sobre as 

crianças, dominar o idioma utilizado 

Com o Ratio Studiorum, 

implantado como oposição à 

pedagogia Brasílica, 

caracteriza com propriedade a 

Pedagogia Tradicional. O 

Ratio é um plano de regras a 

serem utilizadas na educação 

por todos os envolvidos no 

processo e propõe uma 

pedagogia ativa, ou seja, “[...] 

o homem cristão deve ser 

ativo: necessita traduzir em 

ações a fé que processa não 

lhe bastando meditar e orar” 

(SAVIANI, 2005, p.5) que 

propunha um avanço no 

sentido de romper com os 

laços medievais para educar, 

em direção a uma pedagogia 

moderna, sem deixar de 

utilizar os clássicos medievais 

para defender a hegemonia 

católica. 
 



naquele território e utilizar o dualismo 

entre Deus e o Demônio, ou seja, do bem 

contra o mal para enfrentar as condições 

encontradas no território a ser ocupado. 

A Pedagogia Tradicional leiga, foi a 

expressão das reformas pombalinas na 

educação, em contraposição ao 

predomínio das ideias religiosas, 

introduzida na forma das aulas regias, 

ou seja, “[...] disciplinas avulsas 

ministradas por um professor nomeado 

e pago pela coroa portuguesa com 

recursos do subsídio literário, instituído 

em 1772” (SAVIANI, 2005, p. 5), e 

posteriormente pelo método de ensino 

mútuo que “[...] se baseava no 

aproveitamento dos alunos mais 

adiantados como auxiliares do professor 

de ensino de classes numerosas” (idem, 

p.5). O método mútuo era centrado no 

ensino, apesar da utilização de alunos no 

encaminhamento do processo de 

ensino, pois o foco não era a atividade do 

aluno, ao aluno cabia disciplina e era 

avaliado constantemente o seu 

aproveitamento e seu comportamento. 

Na segunda metade do século XIX, 

novos procedimentos conhecidos como 

lições de coisas são implantados para 

romper com ineficiência do ensino de 

uma sociedade em transformação com a 

revolução industrial.  

 

Esse procedimento conhecido como lições de 
coisas foi concebido com o intuito de resolver o 
problema da ineficiência do ensino, diante de 
sua inadequação às exigências sociais 
decorrentes da revolução industrial que se 
processara entre o final do século XVIII e meados 
do século XIX, ao mesmo tempo em que essa 
mesma revolução industrial viabilizou a 
produção de novos materiais didáticos como 
suporte físico do novo método de ensino 
(SAVIANI, 2005,p.8). 

 

O método intuitivo é a forma 

acabada destes novos procedimentos e 

introduz no ensino materiais didáticos 

que lhe dão suporte. Este material era 

utilizado pelo professor, na forma de 

manuais que assegurasse a instrução dos 

alunos com uma orientação 

metodológica pré-estabelecida a ser 

seguida cabendo ao professor oferecer 

dados à observação e percepção do 

aluno. 

A partir de 1920, ganha força o 

movimento da Escola Nova que se 

consolida com o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova, em 1932.  

 

A pedagogia do método intuitivo manteve-se 
como referência durante a Primeira República 
sendo que, na década de 1920 ganha corpo o 
movimento da Escola Nova que já irá influenciar 
várias das reformas da instrução pública 
efetivadas no final dessa década. Entretanto, a 
difusão da Escola Nova irá encontrar resistência 
na tendência tradicional representada, na 
década de 1930, hegemonicamente pela Igreja 
Católica (SAVIANI, 2005, p.9). 

 



A Pedagogia Nova se caracteriza por 

priorizar, no processo de instrução, a 

aprendizagem em detrimento ao ensino, 

ou seja, a preocupação central é a busca 

de compreensão de como o aluno 

aprende. O aluno é o centro do processo 

de ensino, ao professor cabe facilitar o 

processo de construção do 

conhecimento pelo aluno. 

Diferentemente da Pedagogia 

Tradicional, com princípios em ideias 

religiosas, a Pedagogia Nova 

influenciada pela civilização moderna, 

tem na ciência a base para o progresso, 

preocupando-se assim, com os 

fundamentos sociais e psicológicos da 

educação.  

A Pedagogia Nova entende a 

escola como uma cópia da sociedade em 

que está inserida e diante do avanço 

material da modernidade, a escola 

precisa acompanhar esta transformação 

da sociedade. Para acompanhar esta 

transformação, a escola se apoia numa 

nova psicologia da aprendizagem que 

reformula as formas de compreensão da 

aprendizagem e “A aprendizagem vem a 

ser compreendida como assimilação 

biológica de novas formas de reagir ao 

meio ambiente” (SAVIANI, 2005, p.11). O 

aluno é colocado no centro do processo 

educativo e a Psicologia da 

Aprendizagem define como prioridade a 

atividade da criança sobre o objeto de 

estudo. 

Durante a primeira metade 

do século XX, mesmo encontrando 

oposição da Igreja Católica, a pedagogia 

nova avança de diversas formas: com a 

elaboração da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional cuja comissão 

instituída para sua elaboração apresenta 

em sua maioria adeptos da pedagogia 

nova; o processo de mobilização popular 

no final da década de 50 e início de 60 

que, 

 

[...] sob a égide da concepção humanista 
moderna de filosofia da educação acabou por 
surgir também uma espécie de ‘escola nova 
popular’, como um outro aspecto do processo 
mais amplo de renovação da pedagogia católica 
que manteve afinidades com a corrente 
denominada de ‘teologia da libertação’ 
(SAVIANI, 2005, p. 17, grifos do autor). 

 

Contudo, a partir de 1964, como 

forma de ajustar o sistema de ensino à 

nova situação posta pelo golpe militar, 

buscou-se, além da reorganização do 

ensino com a lei 5540/68 e 5692/71, um 

direcionamento pedagógico orientado 

pela teoria do capital humano, que 

serviu de base para a reforma 

educacional implantada com “[...] os 

princípios da racionalidade e 

produtividade tendo como corolários a 



não duplicação de meios para fins 

idênticos e a busca do máximo de 

resultados com o mínimo de dispêndio” 

(SAVIANI, 2005, p. 19). A escola passa a 

ser vista como instrumento a serviço da 

produção qualificando mão de obra para 

o mercado de trabalho. 

Apesar das críticas sofridas, a 

partir da lei 5692/71, a tendência 

produtivista da educação manteve-se 

como diretriz da política educacional, 

através da Pedagogia Tecnicista 

implementada em todas as escolas 

brasileiras, tendo como principal 

objetivo tornar os alunos indivíduos 

eficientes capazes de darem sua parcela 

de contribuição para o aumento da 

produtividade da sociedade,  

 

[...] e recobrou um novo vigor no contexto do 
denominado neoliberalismo, quando veio a ser 
acionada como um instrumento de ajuste da 
educação às demandas do mercado numa 
economia globalizada centrada na tão decantada 
sociedade do conhecimento (SAVIANI, 2005, p. 
20).  

 

 

A sociedade do conhecimento 

nada mais é que uma ideologia para 

manter a força da sociedade capitalista 

criando algumas ilusões que 

desvalorizam o trabalho do professor, a 

escola e a importância da apropriação 

cultural para a emancipação humana. 

Todas estas características da 

Pedagogia Nova e da Pedagogia 

Tecnicista influenciam em grande 

medida o processo pedagógico escolar 

nos dias atuais, principalmente no que 

diz respeito às ideologias criadas para 

manter a maior parte dos indivíduos à 

margem da cultura e emancipação. A 

Pedagogia nova revelou uma nova 

tendência em educação e colocou o 

indivíduo no centro do processo 

educativo, dando importância à sua 

atividade, à construção do seu 

conhecimento; atribuindo-lhe a 

responsabilidade pela sua competência 

ou não diante da sua formação escolar. 

Esta concepção tem como consequência 

a desvalorização do papel do professor e 

da produção do conhecimento na escola, 

No livro de sua autoria 

intitulado Sociedade do 

Conhecimento ou Sociedade das 

ilusões? Newton Duarte 

apresenta as características da 

sociedade do conhecimento e 

faz a crítica às consequências 

educacionais advindas desta 

forma de pensar a sociedade. 

Disponível em: 
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criando ilusões de que precisamos 

acompanhar o desenvolvimento da 

sociedade, o avanço tecnológico, a 

rapidez com que temos acesso a 

informações, dispensando o professor e 

o conhecimento deste processo. 

Estas duas grandes tendências nas 

quais foram agrupadas as concepções de 

educação na história da educação do 

Brasil por Saviani (2005), foram 

classificadas pelo autor como 

representantes de teorias não-críticas na 

educação. 

Saviani (2003a) a partir da 

necessidade de pensar os problemas 

educacionais brasileiros iniciou um 

trabalho de análise das principais teorias 

educacionais e suas interpretações em 

relação à realidade social, e, 

consequentemente, em relação à escola. 

Neste seu trabalho, levantou a discussão 

do problema da marginalidade em 

relação à educação na década de 1970, e 

como as teorias da educação se 

posicionavam diante dele. A partir 

dessas discussões, começa a elaboração 

de uma teoria pedagógica que tem como 

objetivo superar os limites das 

pedagogias não-críticas e crítico-

reprodutivistas, propondo uma 

pedagogia crítica da educação, 

 

[...] podemos dizer que, no que diz respeito à 
marginalidade, as teorias educacionais podem 
ser classificadas em dois grupos. No primeiro, 
temos aquelas teorias que entendem ser a 
educação um instrumento de equalização social, 
portanto, de superação da marginalidade. No 
segundo, estão as teorias que entender ser a 
educação um instrumento de discriminação 
social, logo, um fator de marginalização 
(SAVIANI, 2003a, p. 3). 

 

As teorias não-críticas 

classificadas por Saviani (2003a) como a 

pedagogia tradicional, a pedagogia nova 

e a pedagogia tecnicista entendem que a 

educação pode acabar com a 

marginalidade de nossa sociedade. A 

sociedade é considerada, por estas 

teorias, como harmoniosa e a 

marginalidade é um desvio dos 

indivíduos que precisa ser corrigido e a 

educação serve como um instrumento 

de correção de desvios.  

 

Constitui, pois, uma força homogeneizadora que 
tem por função reforçar os laços sociais, 
promover a coesão e garantir a integração de 
todos os indivíduos no corpo social. Sua função 
coincide, no limite, com a superação do 
fenômeno da marginalidade. Enquanto esta 
ainda existir, devem se intensificar os esforços 
educativos; quando for superada, cumpre 
manter os serviços educativos num nível pelo 
menos suficiente para impedir o reaparecimento 
do problema da marginalidade (SAVIANI, 2003a, 
p. 4). 

 

As teorias crítico-reprodutivistas, 

subdivididas pelo autor em Teoria do 

Sistema de Ensino como Violência 

Simbólica, Teoria da Escola como 



Aparelho Ideológico de Estado e Teoria 

da Escola Dualista, de maneira oposta às 

teorias não-críticas, considera a 

educação como responsável pela 

marginalidade, através da 

discriminação. A escola é dependente da 

sociedade e a marginalidade faz parte da 

estrutura da sociedade, sendo muitas 

vezes considerada como 

necessária. A escola 

reproduz a 

marginalidade da 

sociedade através da 

marginalidade cultural, 

 

[...] concebe como sendo a 
sociedade essencialmente 
marcada pela divisão entre 
grupos ou classes 
antagônicas que se 
relacionam à base da força, a 
qual se manifesta 
fundamentalmente nas 
condições de produção da 
vida material. Nesse quadro, 
a marginalidade é entendida 
como um fenômeno inerente 
à própria estrutura da 
sociedade. Isso porque o 
grupo ou classe que detém 
maior força se converte em 
dominante se apropriando 
dos resultados da produção 
social, tendendo, em 
consequência, a relegar os 
demais à condição de 
marginalizados. Nesse contexto, a educação é 
entendida como inteiramente dependente da 
estrutura social geradora da marginalidade, 
cumprindo aí a função de reforçar a dominação 
e legitimar a marginalização (SAVIANI, 2003a, p. 
4-5). 

 

A sociedade em que vivemos a 

partir da modernidade, fundada no 

modo de produção capitalista, é dividida 

em classes com interesses opostos; a 

escola, inserida neste contexto, sofre 

influência dos conflitos entre a classe 

dominante e a classe dominada. Assim, 

torna-se imprescindível 

compreendermos a 

dinâmica desta sociedade 

para que possamos 

avaliar os limites dessa 

influência e suas 

consequências no 

contexto educacional.  

 

Considerando-se que a classe 
dominante não tem interesse 
na transformação histórica da 
escola (ela está empenhada na 
preservação de seu domínio, 
portanto, apenas acionará 
mecanismos de adaptação que 
evitem a transformação), 
segue-se que uma teoria crítica 
(que não seja reprodutivista) 
só poderá ser formulada do 
ponto de vista dos interesses 
dominados. O nosso problema 
pode, então, ser enunciado da 
seguinte maneira: é possível 
articular a escola com os 
interesses dos dominados? (...) 
é possível uma teoria da 
educação que capte 

criticamente a escola como um instrumento 
capaz de contribuir para a superação do 
problema da marginalidade (SAVIANI, 2003a, p. 
30-31). 

 

Nessa perspectiva, a finalidade da 

ação docente concretiza-se na tarefa de 

O quadro-texto 

Concepções e 

Tendências da 

Educação e suas 

Manifestações na 

Prática Pedagógica 

Escolar, apresenta a 

característica das 

principais concepções 

e tendências da 

educação e aspectos 

mais detalhados de 

suas influências na 

prática pedagógica das 

escolas brasileiras. 
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organizar o ensino de    modo a 

possibilitar que o aluno não somente 

aprenda a ler, 

escrever e contar, 

mas seja partícipe de 

uma proposta 

diferenciada de 

desenvolvimento 

humano, que tenha 

o que escrever e o 

que contar, ou seja, 

todas as suas 

potencialidades 

sejam desenvolvidas 

a partir da aprendizagem. 

De acordo com Saviani (2003b), 

para que isto se efetive, os educadores 

devem buscar nortear sua ação a partir 

de três objetivos fundamentais: a 

identificação das formas mais 

desenvolvidas em que se exprime o saber 

objetivo socialmente produzido, a 

transformação desse saber objetivo em 

saber escolar, que possa ser assimilado 

pelo conjunto dos alunos e a garantia das 

condições necessárias, para que estes se 

apropriem do conhecimento e possam 

elevar seu nível de compreensão sobre a 

realidade.   

 

Lutar contra a marginalidade por meio da escola 
significa engajar-se no esforço para garantir aos 
trabalhadores um ensino da melhor qualidade 

possível nas condições históricas atuais. O papel 
de uma teoria crítica da educação é dar 
substância concreta a essa bandeira de luta de 
modo a evitar que ela seja apropriada e 

articulada com os 
interesses dominantes 
(SAVIANI, 2003a, p.31). 

 

Na perspectiva 

de uma teoria crítica 

a educação não pode 

estar voltada para o 

trabalho de forma a 

responder às 

necessidades 

adaptativas, de 

treinamento e 

domesticação do trabalhador, exigidas 

pelo mundo do trabalho na sociedade 

moderna, mas deve ter como 

preocupação fundamental o trabalho em 

sua forma mais ampla, ou seja, deve 

refletir sobre as contradições da 

organização do trabalho em nossa 

sociedade, sobre as possibilidades de 

superação de suas condições adversas. 

Para alcançar esta visão crítica em 

relação à sociedade faz-se necessário 

empreender, no interior do processo 

educativo, ações que contribuam para a 

humanização plena do conjunto dos 

sujeitos em sociedade.  

No desenvolvimento do trabalho 

educativo, portanto, a escola 

desempenha um papel paradoxal, pois 

Dermeval Saviani inicia suas 

discussões sobre a corrente 

pedagógica que denominou 

Pedagogia Histórico-Crítica 

em seu livro Escola e 

Democracia e define as bases 

e o significado desta corrente 

no livro intitulado Pedagogia 

Histórico-Crítica: primeiras 

aproximações. 

 



embora condicionada aos aspectos e 

regras da sociedade capitalista 

estruturada em classes sociais 

antagônicas, existe na escola um espaço 

que aponta para as possibilidades de 

mudanças e de transformações. 

Portanto, a função social da escola 

é proporcionar a todos os sujeitos o 

acesso ao conhecimento científico que, 

apropriados por eles, possam se 

transformar em instrumentos do 

pensamento para compreender a sua 

realidade livre das ideologias impostas 

pela forma de produção da vida material 

desta sociedade. O grande desafio da 

escola, portanto, é como transformar os 

conhecimentos cotidianos dos 

estudantes, que trazem ao entrar na 

escola, em conhecimentos científicos, e 

que estes sejam estabelecidos pela 

educação escolar, por meio do trabalho 

educativo de forma direta e intencional. 

Nesse sentido, foi proposta por 

Saviani (2003b) a Pedagogia Histórico-

Crítica, que vem ao encontro desta 

necessidade de compreender a função 

social da escola como via de 

emancipação humana, valorizando a 

educação e o trabalho educativo. 

 

Uma pedagogia articulada com os interesses 
populares valorizará, pois, a escola; não será 
indiferente ao que ocorre em seu interior; estará 

empenhada em que a escola funcione bem; 
portanto, estará interessada em métodos de 
ensino eficazes. Tais métodos situar-se-ão para 
além dos métodos tradicionais e novos, 
superando por incorporação as contribuições de 
uns e de outros. Serão métodos que estimularão 
a atividade e a iniciativa do professor; 
favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com 
o professor, mas sem deixar de valorizar o 
diálogo com a cultura acumulada 
historicamente; levarão em conta os interesses 
dos alunos; os ritmos de aprendizagem e o 
desenvolvimento psicológico, mas sem perder de 
vista a sistematização lógica dos conhecimentos, 
sua ordenação e gradação para efeitos do 
processo de transmissão-assimilação dos 
conteúdos cognitivos (SAVIANI, 2003b, p.69). 

 

Para a pedagogia histórico-crítica 

“[...] o trabalho educativo é o ato de 

produzir, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos 

homens” (SAVIANI, 2003b, p.13). A 

humanidade, produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos 

homens, diz respeito ao conjunto de 

instrumentos com os quais os homens se 

relacionam com a natureza e com os 

outros homens para promover a 

sobrevivência. A forma histórica de 

produzir a humanidade chama-se 

trabalho, portanto a centralidade do 

trabalho nas relações sociais diz respeito 

também à educação, melhor dizendo, 

“[...] ela é, ao mesmo tempo, uma 

exigência do e para o processo de 

trabalho, bem como é, ela própria, um 

processo de trabalho” (Idem, p.12). Mas, 



como define o autor um processo de 

trabalho não-material, ou seja, o 

trabalho que produz ideias, atitudes, 

habilidades e que está sendo produzida 

e consumida ao mesmo tempo, 

respectivamente, pelo professor e pelos 

alunos. Essa é a natureza da educação. 

 

1.4. A PEDAGOGIA NO BRASIL 

 

Saviani (2012) situa a pedagogia 

como campo de conhecimento, teoria e 

prática da educação “[...] entendida 

como o modo de apreender ou de 

instituir o processo educativo” 

(SAVIANI, 2012, p. 1). Assim como a 

educação se confunde com a história da 

formação do homem, neste processo de 

busca pela sua compreensão e 

intervenção intencional, “[...] vai 

constituindo um saber específico que, 

desde a paideia grega, passando por 

Roma e pela Idade Média, chega aos 

tempos modernos fortemente associado 

ao termo ‘pedagogia’” (Idem, p. 1). A 

pedagogia, portanto, foi se constituindo 

como a teoria ou ciência da prática 

educativa. 

Na Grécia, o conceito de pedagogia 

assumiu duas vertentes: foi considerada 

como a ética que regula a atividade 

educativa, ligada à filosofia e como o 

meio de conduzir a formação da criança, 

reforçando seu aspecto metodológico. A 

partir do século XVII, com a intervenção 

de Comenius estas duas vertentes foram 

articuladas para servir de base à didática. 

 

Comenius procurou equacionar a questão 
metodológica da educação. Por esse caminho, 
buscou construir um sistema pedagógico 
articulado em que a consideração dos fins da 
educação constituía a base para a definição dos 
meios compendiados na didática como a arte de 
ensinar tudo a todos (SAVIANI, 2012, p. 2). 
 
 

Herbart considerou a necessidade 

de unificação destes aspectos propondo 

a ética utilizada para guiar a formulação 

dos fins da educação e a psicologia para 

guiar os meios educacionais, dando à 

pedagogia um espaço acadêmico de 

estudos e pesquisas (SAVIANI, 2012). 

Foi só a partir do final dos anos 70 

do século XX que a pedagogia começou 

a firmar-se como ciência e ocupar seu 

espaço acadêmico sem, no entanto, 

seguir a mesma linearidade do termo 

pedagogia. “Ou seja: a trajetória 

histórica da problemática da pedagogia 

não coincide com a trajetória histórica 

do termo ‘pedagogia” (SAVIANI, 2012, p. 

3). 

Desde seu surgimento na Grécia, o 

termo pedagogia foi evitado por muitos 

estudiosos nas discussões realizadas 

sobre a problemática pedagógica por ser 



considerado polissêmico. Somente a 

partir do século XIX é que se generalizou 

o termo pedagogia “[...] para designar a 

conexão entre a elaboração consciente 

da ideia de educação e o fazer consciente 

do processo educativo (...) E esse 

fenômeno esteve fortemente associado 

ao problema da formação de 

professores” (SAVIANI, 2012, p. 6). 

Após a Revolução Francesa, com a 

necessidade da instrução 

popular, é que a 

problemática da formação de 

professores exige uma 

resposta institucional. Este 

processo desencadeia a 

criação de Escolas Normais 

ao longo do século XIX, 

mesmo sendo a 

problemática da formação de 

professores existente desde a origem da 

escola. Para resolver o problema da 

universalização da instrução elementar e 

a formação de professores para atuar na 

escola foram criadas as Escolas Normais 

que formavam professores primários em 

nível médio e as universidades se 

encarregavam da formação de 

professores secundários utilizando dois 

modelos de formação: no primeiro 

modelo a formação corresponde à 

cultura geral e conteúdos específicos da 

disciplina, o segundo modelo estará 

completa com a preparação didático-

pedagógica. 

 

Na história da formação de professores, 
constatamos que o primeiro modelo 
predominou nas universidades e demais 
instituições de ensino superior, que se 
encarregaram da formação dos professores 
secundários, ao passo que o segundo tendeu a 
prevalecer nas Escolas Normais, ou seja, na 
formação dos professores primários (SAVIANI, 
2012, p.7). 

 

Os dois modelos 

de formação de 

professores 

prevaleceram no 

trabalho das 

universidades e 

entraram em 

constante luta para 

resolver os problemas 

dessa formação. Esta 

situação gerou a interpretação de que as 

universidades que não se preocupavam 

com a problemática da formação de 

professores adotavam sempre o primeiro 

modelo, problemática esta vivenciada 

também no Brasil (SAVIANI, 2012). 

No Brasil, a problemática 

pedagógica se coloca deste a chegada 

dos jesuítas, em 1549, passando por 

todas as pedagogias propostas nos 

diferentes períodos da história da 

educação do país, no entanto, o termo 

Conheça mais sobre 

a Revolução 

Francesa acessando 

o vídeo no link: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=jV1kl

gZHHwk 
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pedagogia não aparece em nenhum 

momento. O termo foi utilizado 

somente após a independência do Brasil 

com a reabertura do Parlamento em 

1826. 

 

Nesse momento foi apresentado o projeto de lei 
do ensino de Januário da Cunha Barbosa que 
pretendia instituir um sistema completo de 
educação distribuído em quatro graus, sendo 
que o primeiro, relativo ao ensino elementar, isto 
é, aos conhecimentos mínimos necessários a 
todos indistintamente, foi chamado de 
‘pedagogias’. O significado aí coincidia com o de 
escola de primeiras letras (SAVIANI, 2012, p. 11, 
grifos do autor). 

 

Apesar de se fazer presente pela 

primeira vez na história da educação 

brasileira, foi considerado um termo 

inadequado para o que se propunha em 

lei, pois, na sua origem grega, significava 

guia de meninos o que, na opinião do 

deputado Ferreira França, não seria bem 

compreendido pela maior parte das 

pessoas, sugerindo o termo instrução 

pública ou escolas de primeiras letras. 

Apesar dos contra-argumentos de 

Januário da Cunha Barbosa, o termo 

pedagogia foi substituído no texto da lei 

por escolas de primeiras letras 

(SAVIANI, 2012). 

A problemática pedagógica, apesar 

do termo utilizado, continuava a existir 

e exigia uma reorganização do método 

de ensino para equacioná-la. O método 

mútuo era proposto para resolver os 

problemas pedagógicos existentes e a lei 

estipulou que os professores fossem 

preparados para dominarem este 

método, trazendo a preocupação com a 

formação de professores. 

 
Após a promulgação do Ato Adicional de 1834, 
que colocou a instrução primária sob a 
responsabilidade das províncias, estas tenderam 
a adotar, para a formação dos professores, a via 
que vinha sendo seguida nos países europeus: a 
criação de Escolas Normais (SAVIANI, 2012, p. 
12). 

 

As Escolas Normais instituídas a 

partir de 1835 previam a formação pelo 

modelo pedagógico-didático, no 

entanto, o que predominou foi a 

formação geral para o ensino nas escolas 

de primeiras letras secundarizando a 

preparação didática. Esta situação 

resultou em várias reorganizações das 

Escolas Normais até fixar um padrão de 

funcionamento com a reforma da 

instrução pública em 1890 que trouxe 

como inovação a criação da Escola-

Modelo para preparação dos professores 

no modelo pedagógico-didático. A 

reforma da instrução pública paulista 

colaborou com a primeira tentativa de 

elevação do ensino a um nível superior 

que abriu o caminho para a pedagogia 

ocupar o seu espaço acadêmico. 

 



Essa questão foi retomada em 1931, quando, no 
Decreto n. 19.851/31 que baixou o Estatuto das 
Universidades Brasileiras, se previu, entre os 
cursos necessários para se constituir uma 
universidade no Brasil, o de educação, ciências e 
letras. Começa-se a abrir, a partir daí o espaço 
acadêmico da pedagogia (SAVIANI, 2012, p. 16). 

 

A inclusão da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras no Estatuto 

das Universidades Brasileiras tinha 

como objetivo formar professores do 

ensino normal e secundário para 

resolver algumas deficiências do ensino 

brasileiro. Mesmo sendo previsto em lei, 

ela não foi implantada, mas o seu 

modelo de organização e funcionamento 

foi aplicado por meio do Decreto 

n.1.190/39 da Universidade do Brasil. 

Esta organização abriu espaço para os 

estudos pedagógicos em nível superior e 

organizou a Faculdade Nacional de 

Filosofia. 

 

Tendo sido concebida como modelo padrão a ser 
seguido por todas as instituições de ensino 
superior do país, a Universidade do Brasil, de 
fato determinou a forma de organização deste 
nível de ensino durante todo o período que vai 
de 1940 a 1968, quando é aprovada a Lei n. 
5.540/68, conhecida como a Lei da Reform 
Universitária (...) É neste contexto que se dá a 
promulgação do Decreto –Lei n.1.190, de 4 de 
abril de 1939, que dá organização definitiva à 
Faculdade Nacional de Filosofia (SAVIANI, 2012, 
p. 33). 

 

O curso de pedagogia tem origem 

com a organização da Faculdade 

Nacional de Filosofia que tem em sua 

estrutura a filosofia, ciências, letras e 

pedagogia, com uma seção especial de 

didática. O curso de pedagogia era 

considerado como um curso de 

bacharelado e o diploma de licenciatura 

era adquirido cursando um ano de 

didática. Esta estrutura se manteve até a 

aprovação da Lei n. 4.024/61, a primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Uma nova regulamentação foi efetivada 

pelo Parecer n. 252/69 do Conselho 

Federal de Educação. 

 

A entrada em vigor da lei da reforma 
universitária (Lei n. 5.540/68) aprovada em 28 de 
novembro de 1968 ensejou uma nova 
regulamentação do curso de pedagogia, levada a 
efeito pelo Parecer n. 252/69 do CFE (...) do qual 
resultou a Resolução CFE n. 2/69, com a seguinte 
ementa: ‘fixa os mínimos de conteúdo e duração 
a serem observados na organização do curso de 
Pedagogia’ (SAVIANI, 2012, p.39). 

 

O currículo do curso de Pedagogia 

era composto de uma parte comum e 

uma diversificada, formando, no mesmo 

curso, o professor para a docência e o 

especialista com habilitação em 

Orientação Educacional, Supervisão 

Escolar, Administração Escolar e 

Inspeção Escolar, com duração média de 

quatro anos e mínima de dois anos e 

meio, descaracterizando o curso. Esta 

característica dada ao curso de 

pedagogia coincide com a hegemonia da 

concepção produtivista da educação no 



país que subordinou as funções do 

pedagogo às demandas do mercado de 

trabalho. 

Essa regulamentação do curso de 

pedagogia, não obstante as tentativas de 

modificação, de iniciativa do próprio 

Conselho Federal de Educação e do 

movimento organizado dos educadores, 

permaneceram em vigor até para além 

da aprovação da nova LDB (Lei n. 

9.394/96), de 20 de dezembro de 1996, 

só sendo formalmente alterada com as 

novas diretrizes curriculares nacionais 

homologadas em 10 de abril de 2006 

(SAVIANI, 2012, p.43). 

Verificando a história da educação 

no Brasil, portanto, é possível confirmar 

o fato de que o pedagogo é um 

profissional com funções ainda não 

definidas. O curso de pedagogia, que 

possibilita a formação deste profissional, 

evidencia por meio das mudanças 

sofridas na sua organização curricular, 

esta indefinição de atuação do futuro 

profissional que ora recebia uma 

formação geral, ora uma formação em 

habilitações específicas, 

 

[...] é preciso considerar que o curso de 
pedagogia sofreu modificações ao longo do 
tempo e, consequentemente, também o conceito 
de ‘pedagogo’ se alterou. Assim, instituído no 
Brasil em 1939 pelo Decreto-Lei 1.190, o curso de 
pedagogia formava pedagogos com um caráter 
generalista, isto é, sem a especificação de 

diferentes habilitações. A partir do Parecer CFE 
252, de 1969, foram instituídas as habilitações 
pedagógicas. Assim, o Curso de Pedagogia 
passou a formar não o pedagogo em geral, mas o 
Administrador Escolar, o Inspetor de Ensino, o 
Orientador Educacional, o Supervisor 
Pedagógico e o Professor das disciplinas 
pedagógicas dos Cursos Normais que, a partir de 
1971, passaram a ser chamados de Cursos de 
Magistério. E hoje? Quem e o que é o pedagogo? 
(SAVIANI, 2012, p. 4). 

 

A promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei n.º 

9394/96 trouxe mudanças significativas 

nos cursos de Pedagogia, pois integra as 

habilitações dos especialistas em 

educação, contrapondo-se à legislação 

anterior. 

 

Art. 64 - A formação de profissionais de 
educação para administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional 
para a educação básica, será feita em cursos de 
graduação em pedagogia ou em nível de pós-
graduação, a critério da instituição de ensino, 
garantida, nesta formação, a base nacional 
comum (BRASIL, 1996, p.23). 

 

O Parecer n.º 5/2005 do Conselho 

Nacional de Educação que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia e a Resolução que o 

acompanha, no seu artigo 14, no entanto, 

entra em conflito com o indicado no 

artigo 64 da LDB n.º 9394/96. 

 

Art. 14 – A formação dos demais profissionais de 
educação, nos termos do art. 64 da Lei n. 
9394/96, será realizada em cursos de pós-
graduação, especialmente estruturados para este 
fim, abertos a todos os licenciados. Parágrafo 
Único – Os cursos de pós-graduação poderão ser 



disciplinados pelos respectivos sistemas de 
ensino, nos termos do art. 67 da Lei n.9394/96 
(BRASIL, 2006a, 24). 

 

O Conselheiro César Callegari, 

membro do Conselho Pleno do 

Conselho Nacional de Educação, 

chamou atenção para o conflito entre os 

artigos 64 da LDB n.º 9394/96 e 14 do 

Parecer CNE/CP n.º 5/2005 e da 

respectiva Resolução, encaminhando ao 

Ministério da Educação e Cultura 

proposta de alteração do artigo 14 

(BRASIL, 2006). Após análise da área 

técnica do MEC, foi acolhida a proposta 

de alteração do ministro, homologada 

pelo Parecer CNE/CP n.º 3/2006, dando 

o seguinte texto ao referido artigo, 

 

Art. 14 – A licenciatura em Pedagogia nos termos 
do Parecer CNE/CP n.° 5/2005 e desta Resolução 
assegura a formação de profissionais da 
educação prevista no art.64, em conformidade 
com o inciso VIII do art. 3° da Lei n.º 9.394/96. 
Parágrafo 1° - Esta formação profissional também 
poderá ser realizada em cursos de pós-
graduação, especialmente estruturados para este 
fim e abertos a todos os licenciados. Parágrafo 2° 
- Os cursos de pós-graduação indicados no § 1° 
deste artigo poderão ser complementarmente 
disciplinados pelos respectivos sistemas de 
ensino, nos termos do Parágrafo único do art. 67 
da Lei n.º 9.394/96 (BRASIL, 2006b, p.5). 

  

É possível identificar, na análise 

das referidas leis, a exclusão da formação 

do Especialista da Educação, profissional 

formado pelas habilitações dos Cursos 

de Pedagogia marcando a escola pela 

divisão do trabalho entre eles e os 

professores, transferindo a 

responsabilidade das funções de gestão, 

planejamento, coordenação e avaliação 

aos docentes formados em curso de 

Pedagogia, mesmo admitindo a 

existência desta função na escola. Sendo 

assim, 

 

Os Especialistas da Educação, 

formados pelas habilitações do 

Curso de Pedagogia, foram 

profissionais com a função de 

pensar e decidir sobre as 

atividades que seriam 

desenvolvidas pelos 

professores que, por vezes 

somente as executavam, não 

participando deste processo de 

planejamento do ensino. Eram 

representados pelo 

Administrador Escolar, o 

Supervisor Escolar e os 

Orientadores Educacionais. 

Esta divisão do trabalho na 

escola se fundamentava na 

organização do trabalho de 

base taylorista/fordista que 

deu origem às tendências 

pedagógicas conservadoras 

que marcavam a divisão clara 

entre o trabalho intelectual e 

instrumental (SAVIANI, 2012). 



[...] o espírito que presidiu a elaboração das 
diretrizes curriculares nacionais do Curso de 
Pedagogia foi a consideração de que o pedagogo 
é um docente formado em curso de licenciatura 
para atuar na ‘Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, e em 
cursos de Educação Profissional na área de 
serviços e apoio escolar, bem como em outras 
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos’, conforme consta do artigo 2° e 
reiterado no artigo 4°. Eis aí a destinação, o 
objetivo do Curso de Pedagogia (SAVIANI, 2012, 
p. 5-6). 

 

Esses aspectos legais em relação à 

formação do Pedagogo colaboram, em 

grande medida, portanto, para a 

indefinição no que diz respeito à função 

deste profissional nas unidades 

escolares, porque não colaboram para 

uma orientação comum, em âmbito 

nacional, para dar unidade ao Curso de 

Pedagogia. 

  



 

II UNIDADE DIDÁTICA 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

 

Esta Unidade Didática tem por 

objetivo apresentar elementos da Teoria 

Histórico-Cultural para a compreensão 

do conceito de trabalho coletivo e do 

intelectual Antonio Gramsci sobre a 

organização escolar na tentativa de 

compreender a educação na atualidade 

especialmente no que diz respeito à 

escola pública brasileira na 

modernidade.  

Inicialmente são apresentados 

elementos para identificação das 

Contribuições da teoria Histórico-

Cultural na compreensão da 

organização do trabalho coletivo. O 

contexto da sociedade capitalista de 

produção colabora para a alienação das 

relações de trabalho, inclusive no 

desenvolvimento da atividade educativa. 

Através da contribuição da teoria 

Histórico-Cultural sobre a relação entre 

os conceitos de sentido e significado 

busca-se compreender a alienação na 

atividade educativa e em que medida ela 

colabora para a descaracterização da 

função do pedagogo na escola pública. 

Posteriormente são apresentados os 

conceitos básicos para a compreensão da 

Organização Escolar na perspectiva 

de Gramsci. No contexto da sociedade 

capitalista Antonio Gramsci faz algumas 

formulações sobre a hegemonia 

burguesa, a proposta para a escola da 

classe trabalhadora, a escola 

profissionalizante, a importância dos 

intelectuais orgânicos na luta para a 

superação desta sociedade, 

desenvolvendo o conceito de escola 

unitária e da educação como dever do 

Estado para a formação cultural de todos 

os indivíduos. 

 

2.2. AS CONTRIBUIÇÕES DA 

TEORIA HISTÓRICO-

CULTURAL NA 

COMPREENSÃO DA 

ORGANIZAÇÃO DO 

TRABALHO COLETIVO  

 

A Teoria Histórico-Cultural é 

também conhecida no Brasil como 

Escola de Vigotski. Lev Semenovich 

Vigotski (1896-1934) teve sua vida 

voltada ao trabalho intelectual e apesar 

de seu pouco e conturbado tempo de 

existência deixou uma valiosa 

contribuição para a psicologia. Sua obra 

foi produzida numa época pós-

revolucionária e isso contribuiu para a 



construção de uma psicologia bastante 

diferente da psicologia existente, e tinha 

como proposta a aplicação dos métodos 

e princípios do materialismo dialético 

para a compreensão do psiquismo 

humano. Propunha, junto aos seus 

principais 

colaboradores Alexis 

Leontiev (1903-1979) 

e Alexander Luria 

(1902-1977), uma 

psicologia 

influenciada pelo 

pensamento marxista 

sobre a sociedade, o 

trabalho, o uso de 

instrumentos, a 

dialética entre o ser 

humano e a natureza, ideia que 

sustentou a sua teoria sobre o caráter 

sócio-cultural do desenvolvimento 

humano.  

O processo de apropriação da 

cultura por meio da comunicação com 

outras pessoas que dominam esta 

cultura constitui, para a Teoria 

Histórico-Cultural, o desenvolvimento 

psicológico humano. Este processo de 

comunicação e as funções psicológicas 

superiores que o envolve acontecem 

inicialmente na atividade interpessoal e 

é, posteriormente, internalizada pela 

atividade individual para ser 

conscientizada dando significado e 

sentido aos objetos e fenômenos da 

realidade. 

Para a Teoria Histórico-Cultural, é 

a atividade que faz a mediação entre o 

homem e a sua realidade 

objetiva, ou seja, 

colocando-se em contato 

com os objetos e 

fenômenos do mundo em 

que vive, o homem age 

sobre eles, transformando-

os e transformando a sim 

mesmo. Centrado na 

relação entre a estrutura da 

atividade e a estrutura da 

consciência surge a Teoria 

da Atividade, desenvolvida por Leontiev 

e seus seguidores, como um 

desdobramento da Teoria Histórico-

cultural, que contribui em muitos 

aspectos para a compreensão da 

importância da educação no processo de 

desenvolvimento humano.No entanto, 

“[...] a própria incorporação das 

contribuições da psicologia à educação 

requer a mediação de uma teoria 

pedagógica” (DUARTE, 2004, p. 46), 

sendo assim, os referenciais teóricos 

comuns da psicologia Histórico-Cultural 

e da pedagogia Histórico-Crítica 

Uma obra indicada para 

a compreensão 

apropriada do contexto 

em que a obra de 

Vigotski e seus 

colaboradores foi 

produzida é o livro 

intitulado Vygotski: A 

Construção de uma 

Psicologia Marxista, de 

Silvana Calvo Tuleski, 

de 2002. 

 



contribuem para a compreensão de 

conceitos importantes para o 

entendimento da educação escolar 

como possibilidade de desenvolvimento 

intelectual e sua importância na 

compreensão da 

problemática da alienação 

na sociedade capitalista, em 

relação ao desenvolvimento 

do trabalho docente. Com 

isso se pretende afirmar que 

a psicologia Histórico-

Cultural e a Teoria da 

Atividade tem no ensino 

escolarizado um 

instrumento mediador das 

relações entre a criança e o 

mundo, entre a 

aprendizagem e o 

desenvolvimento, que 

como tal se materializa pela 

mediação pedagógica.  

 As análises realizadas 

por Leontiev (2004) quanto ao processo 

histórico do desenvolvimento da 

consciência humana contribuíram de 

forma decisiva para a compreensão da 

importância da atividade coletiva para a 

atividade consciente do ser humano. 

A história da formação do ser 

humano, na perspectiva desenvolvida 

pela Teoria da Atividade de Leontiev, 

está atrelada à análise da diferença entre 

atividade humana e atividade animal. O 

homem se diferencia do animal pela sua 

capacidade de produzir seu meio de 

vida, ou seja, pelo processo de trabalho 

que modifica sua 

estrutura física ao 

mesmo tempo que 

produz sua vida 

material. 

Leontiev (2004) 

descreve o processo de 

passagem do animal ao 

homem, ou seja, o 

processo de 

hominização, em três 

estágios: o primeiro, a 

preparação biológica 

do homem, os 

antecedentes animais 

do homem ficam na 

posição vertical, 

utilizam utensílios 

rudimentares, têm uma comunicação 

primitiva, mas seu desenvolvimento está 

ligado a leis biológicas; o segundo, 

passagem ao homem, apresentam 

formas primitivas de trabalho e 

sociedade, fabricam instrumentos, seu 

desenvolvimento depende de leis 

biológicas, pois precisam ainda 

adaptarem-se às condições de vida e das 

Para a compreensão 

das contribuições da 

Teoria Histórico-

Cultural, que se 

caracteriza como 

uma teoria 

psicológica, para a 

educação o livro 

Educação Escolar, 

Teoria do Cotidiano e 

a Escola de Vigotski, 

mais especificamente 

no seu capítulo 

cinco, Newton 

Duarte levanta cinco 

hipóteses necessárias 

para uma leitura 

pedagógica desta 

teoria. 

 



necessidades de produção e, também, de 

leis sócio-históricas, pois dirigem o 

processo de produção de suas 

necessidades; o terceiro estágio 

caracteriza-se pelo aparecimento do tipo 

de homem atual, o Homo sapiens, que 

possui todas as características biológicas 

necessárias para o seu desenvolvimento 

sócio-histórico, ou seja, para manter sua 

sobrevivência, seu modo de vida. Neste 

momento somente as leis sócio-

históricas determinarão o 

desenvolvimento do homem, termina 

aqui o processo de hominização. 

Esse desenvolvimento, ou seja, a 

concretização do processo de 

hominização foi alcançada através do 

trabalho. Agindo sobre a natureza para 

transformá-la e satisfazer suas 

necessidades de sobrevivência, o homem 

transformou a si mesmo, 

 

[...] o primeiro pressuposto de toda a existência 
humana é que os homens devem estar em 
condições de viver para poder “fazer história”. 
Mas, para viver, é preciso antes de tudo comer, 
beber, ter habitação, vestir-se e algumas coisas 
mais. O primeiro ato histórico é, portanto, a 
produção dos meios que permitam a satisfação 
dessas necessidades, a produção da própria vida 
material, e de fato este é um ato histórico, uma 
condição fundamental de toda a história, que 
ainda hoje, como há milhares de anos, deve ser 
cumprido todos os dias e todas as horas, 
simplesmente para manter os seres humanos 
vivos.[...] O segundo ponto é que, satisfeita essa 
primeira necessidade, a ação de satisfazê-la e o 
instrumento de satisfação já adquirido 
conduzem a novas necessidades -  e esta 

produção de novas necessidades é o primeiro ato 
histórico (MARX; ENGELS,1993,p.39-40) 

 

Esse processo de produção dos 

meios de satisfação de necessidades para 

a sobrevivência e a produção de novas 

necessidades a partir das já satisfeitas, 

através do trabalho é o processo que 

diferencia o ser humano dos demais 

seres vivos. Segundo Duarte (2003), a 

essência da atividade de trabalho pode 

ser conhecida a partir da análise da 

relação dialética entre os processos de 

objetivação e apropriação. 

 

O processo de apropriação surge, antes de mais 
nada, na relação entre o homem e a natureza. 
Nessa relação o ser humano, pela sua atividade 
transformadora, apropria-se da natureza 
incorporando-a à prática social. Ao mesmo 
tempo, ocorre também o processo de 
objetivação, pois o ser humano produz uma 
realidade que adquire características 
socioculturais, acumulando a atividade de 
gerações de seres humanos. Isso gera a 
necessidade de outra forma do processo de 
apropriação, já agora não mais apenas como 
apropriação da natureza, mas como apropriação 
dos produtos culturais da atividade humana, das 
objetivações do gênero humano (entendidas 
aqui como produtos da atividade social 
objetivadora) (DUARTE, 2003, p.117). 

 

Os animais, na sua relação 

com o meio à sua volta, realizam 

atividades que venham satisfazer suas 

necessidades biológicas. Segundo 

Leontiev (2004) o motivo da atividade 

do animal está sempre relacionado 

diretamente com o objeto da atividade, 



não é realizada coletivamente e não 

determina as relações de comunicação 

entre os indivíduos. As variações de 

comportamento no animal estão sempre 

ligadas ao esforço de adaptação ao meio 

para poder sobreviver nele, e para isso, 

utiliza sua herança biológica. O homem, 

pelo contrário, age para produzir os 

meios de satisfação de suas 

necessidades. Destas necessidades 

satisfeitas, outras necessidades surgirão 

o que exigirá o aperfeiçoamento de 

habilidades necessárias para 

transformar os objetos naturais em 

objetos sociais. Diferentemente dos 

animais, o ser humano não consome os 

objetos que satisfaçam suas 

necessidades, ele objetiva a sua atividade 

humana que será apropriada pelos 

outros seres humanos, 

 
[...] essa atividade humana objetivada passa a ser 
também objeto de apropriação do homem, pois 
os indivíduos devem se apropriar daquilo que é 
criado pelos próprios seres humanos. Tal 
apropriação gera nos seres humanos 
necessidades de novo tipo, necessidades 
exclusivamente socioculturais, que não existiam 
anteriormente e que, por sua vez, levarão os 
homens a novas objetivações e novas 
apropriações, num processo sem fim (DUARTE, 
2003, p. 118). 

 

Por meio do trabalho, o homem 

cria, portanto, uma realidade humana. 

Essa atividade especificamente humana, 

o trabalho, caracteriza-se pelo uso de 

instrumentos, pelas relações sociais que 

se estabelecem para o seu 

desenvolvimento e o uso da linguagem, 

e, por isso diferencia-se profundamente 

das atividades dos animais. Entre a 

necessidade de produzir os meios de 

satisfação de suas necessidades e a 

satisfação destas necessidades existe um 

elemento intermediário: o instrumento.  

Um instrumento não é apenas um 

objeto natural que os homens utilizam 

nas suas ações, ele é resultado da ação do 

homem sobre os elementos da natureza, 

transformando-os e atribuindo-lhes um 

valor social. Em outras palavras, o 

instrumento é produto da atividade 

humana sobre um objeto natural, 

constituído como meio para alcançar 

uma finalidade na prática social, 

tornando-se assim, um objeto social, um 

instrumento humano. Essa 

transformação, no entanto, não depende 

da vontade do homem, ela é sempre 

produto de uma necessidade. 

 

O homem cria novo significado para o objeto. 
Mas essa criação não se realiza de forma 
arbitrária. Em primeiro lugar porque o homem 
precisa conhecer a natureza do objeto para poder 
adequá-lo às suas finalidades. Para que o objeto 
possa se transformado e inserido na “lógica” da 
atividade humana, é preciso que o homem se 
aproprie de sua “lógica” natural. Em segundo 
lugar, a transformação de um objeto em 
instrumento não pode ser arbitrária porque um 
objeto só pode ser considerado um instrumento 



quando possui uma função no interior da prática 
social (DUARTE, 2003, p. 118-119). 

 

Para transformar um objeto 

natural em instrumento humano, o 

homem precisa, portanto, conhecer suas 

características enquanto objeto natural, 

ou seja, conhecer a sua utilidade prática 

para o homem. Isso só acontece quando 

o homem tenta apropriar-se desse 

objeto, ou seja, tenta inserí-lo na sua 

atividade. Essa tentativa de inserção do 

objeto natural na sua atividade pode 

levar o homem a resultados negativos e 

positivos em relação à utilidade deste 

objeto, no entanto, esses resultados 

fornecem-lhe informações sobre as 

características do objeto. 

 A realidade humana 

só é produzida a partir da 

apropriação dessa realidade 

natural e se realiza através 

de uma atividade humana 

tanto com o objetivo de 

utilizar o objeto para a 

satisfação de uma atividade 

consciente, como para 

transformá-lo em 

instrumento humano e assim atender 

mais apropriadamente às funções que 

passará a ter na prática social. Ao tornar-

se produto social, produto da atividade 

humana, o objeto passa a ser uma “[...] 

síntese da atividade social, síntese essa 

que deverá ser objeto de apropriação por 

todos os seres humanos que venham a 

incorporar aquela objetivação à sua 

atividade individual” (DUARTE, 2003, 

p.120). A relação entre o processo de 

objetivação e apropriação na 

transformação de um objeto natural em 

objeto humano, através da atividade 

humana, possibilita o desenvolvimento 

histórico do homem, pois cada processo 

de objetivação e apropriação gera novas 

objetivações e apropriações, 

proporcionando uma realidade humana 

cada vez mais rica em capacidades e 

necessidades humanas. 

A mesma ideia nos apresenta Luria 

(1991) quando afirma 

que a preparação do 

instrumento pelo 

homem adquire 

sentido a partir do 

uso deste 

instrumento, e exige 

o conhecimento da 

operação a ser 

executada para a sua 

produção e para a utilização deste 

instrumento, ou seja, manifesta-se no 

homem a primeira forma de atividade 

consciente. A mudança na estrutura da 

atividade, ou seja, a separação de várias 

“O significado, 

portanto, é o conteúdo 

da ação e o sentido, as 

ligações entre esse 

conteúdo e o conjunto 

da atividade. Isso só 

faz sentido a partir da 

relação entre 

atividade e ação”. 

 



operações auxiliares necessárias à 

preparação dos instrumentos de 

trabalho constitui uma significativa 

mudança no comportamento do 

homem, 

 

[...] o comportamento adquiria caráter de 

estrutura complexa; da atividade, voltada para a 

satisfação de uma necessidade, separa-se uma 

ação especial, que adquire sentido 

posteriormente, quando o produto dessa ação 

(preparação do instrumento) será empregado 

para matar a vítima e deste modo satisfazer a 

necessidade de alimento.[...] da atividade geral, 

separa-se uma “ação” que não é dirigida 

imediatamente por motivo biológico e só 

adquire sentido com o emprego posterior de seus 

resultados (LURIA, 1991, p. 76). 

 

Quando a estrutura da atividade se 

realiza na forma de trabalho coletivo, 

fica mais evidente a sua importância 

para o desenvolvimento da atividade 

consciente do ser humano.  No início do 

desenvolvimento da sociedade humana, 

a divisão do trabalho era eventual, não 

existia uma intencionalidade, com o 

avanço neste desenvolvimento ela toma 

forma primitiva de divisão técnica do 

trabalho, e isto proporciona uma 

mudança na estrutura da atividade dos 

indivíduos que participam do processo 

de trabalho. Se no animal, o objeto da 

atividade está sempre ligado a um 

motivo biológico, na estrutura da 

atividade coletiva do indivíduo, o objeto 

da atividade e o seu motivo não 

coincidem, ou seja, a atividade se 

desdobra em ações que só serão 

possíveis dentro desse processo coletivo.  

 
Quando um membro da coletividade realiza a 
atividade de trabalho, realiza-a também com um 
fim de satisfazer uma necessidade sua. Assim, a 
atividade do batedor que participa da caçada 
coletiva primitiva é estimulada pela necessidade 
de se alimentar ou talvez de se vestir com a pele 
do animal. Mas para que está diretamente 
orientada sua atividade? Pode ser, por exemplo, 
assustar a caça e orientá-la na direção de outros 
caçadores que estão à espreita. é propriamente 
isso que deve ser o resultado da atividade do 
caçador. Ele para aí; os outros caçadores fazem o 
resto. É evidente que este resultado (assustar a 
caça) não acarreta por si mesmo e não poderia 
acarretar a satisfação da necessidade de 
alimento, de vestuário etc., que o batedor sente. 
Assim, aquilo para que estão orientados os 
processos de atividade não coincide com o seu 
motivo; os dois são separados. Chamaremos de 
ações aos processos em que o objeto e o motivo 
não coincidem, podemos dizer, por exemplo, 
que a caçada é a atividade do batedor, e o fato de 
levantar a caça é a sua ação (Leontiev, 2004, 
p.82). 

 

Uma ação é, portanto, um processo 

no qual não há uma relação direta entre 

o motivo e o conteúdo dessa ação. A ação 

só existe como integrante de um todo 

maior que é a atividade. O que dá 

sentido, portanto, à atividade humana, 

ou seja, o que conecta a ação com o 

motivo dessa ação são as relações sociais 

existentes no conjunto da atividade 

social, ou seja, as suas significações 

(LEONTIEV, 2004). 

Fundamentando-se nos conceitos 

desenvolvidos pela psicologia soviética, 

entende-se por significado “[...] aquilo 



que num objeto ou fenômeno se 

descobre objetivamente num sistema de 

ligações, de interações e de relações 

subjetivas” (LEONTIEV, 2004, p. 100). 

Ou seja, aquilo que se formou a partir da 

ação humana e no interior das relações 

sociais e de produção que possibilitaram 

aos homens produzirem sua própria 

existência. O significado, portanto, 

reflete a realidade independente da 

relação individual ou pessoal do homem 

a esta (Idem, 2004, p. 102). Assim, o 

homem se apropria das significações já 

construídas historicamente, e o que 

essas significações, uma vez apropriadas, 

se tornam para cada indivíduo deverá 

depender do sentido subjetivo e pessoal 

que terá para cada indivíduo. O 

significado, portanto, é o conteúdo da 

ação e o sentido, as ligações entre esse 

conteúdo e o conjunto da atividade. Isso 

só faz sentido a partir da relação entre 

atividade e ação.  

Outro conceito importante 

desenvolvido por Leontiev (2004) é o 

conceito de operação definida como a 

forma como se executa uma ação e que 

depende das condições em que a ação é 

realizada.  

 

Uma só e mesma ação pode ser realizada por 
operações diferentes, e, inversamente, ações 
diferentes podem ser realizadas pelas mesmas 

operações. Isto explica-se pelo fato de que 
enquanto uma ação é determinada pelo seu fim, 
as operações dependem das condições em que é 
dado este fim. Tomemos um exemplo muito 
simples: suponhamos que tenho por fim 
memorizar um poema: a minha ação será 
memoriza-lo ativivamente. Mas como vou fazer? 
Posso por exemplo, se estou em casa, recopiá-lo; 
noutras condições ser-me-á muito mais fácil 
repeti-lo interiormente. Nos dois casos, a ação 
será a memorização, mas os seus modos de 
execução, isto é, as operações de memorização 
serão diferentes (LEONTIEV, 2004, p. 323).  

 

Leontiev chama a atenção para o 

fato de que a conscientização de uma 

ação necessita de um conjunto de 

operações que antes foram ações e agora 

são automatizadas não exigindo mais a 

mediação da consciência, no entanto, 

neste processo os motivos que dirigem a 

atividade continuam presentes nas ações 

e operações realizadas dando significado 

e sentido a elas. 

Na análise realizada por Leontiev 

em relação à atividade produtiva 

capitalista, frente à exploração do 

trabalho, o sentido do trabalho para o 

operário é determinado pelo quanto ele 

recebe e não pelo que ele produz. O 

mesmo acontece com o empresário, o 

que dá sentido à sua atividade não é a 

utilidade social daquilo que é fabricado, 

mas o aumento do capital, tornando essa 

relação alienada. “A atividade produtiva 

na sociedade capitalista é 

essencialmente movida pela lógica da 



reprodução do capital. É isso que 

determina o sentido dessa atividade” 

(DUARTE, 2004, p.57). 

Essa reflexão evidencia, portanto, 

que a divisão social do trabalho na 

sociedade capitalista produziu 

historicamente uma determinada forma 

de estruturação da consciência humana 

que se caracteriza pela dissociação entre 

o significado e sentido da ação e pela 

impossibilidade de alguns indivíduos se 

apropriarem da cultura acumulada 

historicamente pela humanidade e têm 

decisivas implicações para a educação 

(DUARTE, 2004).  

 

 

2.2. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR NA 

PERSPECTIVA DE GRAMSCI 

 

Antonio Gramsci (1881 – 1937) 

nasceu em Sardenha, na Itália. Sua 

família era de origem pobre e desde 

muito jovem revelou interesse e 

preocupação com as classes em 

condições desfavorecidas. Se interessou 

pela teoria marxista e revelou essa 

tendência enquanto militante do Partido 

Socialista da Itália atuando intelectual e 

politicamente na luta pelo 

fortalecimento da classe operária para a 

superação da situação subalterna 

imposta pela sociedade capitalista por 

meio de uma possível revolução 

socialista. 

Gramsci se apoia na compreensão 

de Marx sobre a história da formação do 

ser humano. Na perspectiva marxista 

esta história está atrelada à análise da 

diferença entre atividade humana e 

atividade animal. O ser humano se 

diferencia do animal pela sua capacidade 

de produzir seu meio de vida, ou seja, 

pelo processo de trabalho que modifica 

sua estrutura física ao mesmo tempo em 

que produz sua vida material.  

 

Tal como os indivíduos manifestam sua vida, 
assim são eles. O que eles são coincide, portanto, 
com sua produção, tanto com o que produzem, 
como com o modo como produzem. O que os 
indivíduos são, portanto, depende das condições 
materiais de sua produção (MARX e ENGELS, 
1993, p.27, grifos do autor). 

 

O livro A Escola de Gramsci, de 

Paolo Nosella apresenta a 

problemática da introdução das 

produções de Antonio Gramsci no 

Brasil, informação esta necessária 

para a compreensão do contexto 

de utilização dos conceitos deste 

autor pelos educadores 

brasileiros. 



Esse processo de produção dos 

meios de satisfação de necessidades para 

a sobrevivência e a produção de novas 

necessidades a partir das já satisfeitas, 

através do trabalho é o processo que 

diferencia o ser humano dos demais 

seres vivos.  

As relações de produção são para 

Marx, relações 

fundamentais de toda 

sociedade humana, que 

revelam a maneira pela qual 

os homens, a partir da 

transformação da natureza, 

usam as técnicas e se 

organizam por meio da 

divisão do trabalho. Essas 

relações de produção 

correspondem ao nível de 

desenvolvimento das forças 

produtivas, que 

representam o conjunto de técnicas, 

mão-de-obra e instrumentos de trabalho 

utilizados na produção. Portanto, a 

maneira pela qual as forças produtivas se 

organizam em determinadas relações de 

produção num determinado momento 

histórico é chamada de modo de 

produção.  

No modo de produção capitalista, 

as forças produtivas são representadas 

especialmente pelas máquinas nas 

fábricas, determinam as relações de 

produção que se caracterizam pelo dono 

do capital (burguesia) e pelo operário 

assalariado (proletário). No entanto, as 

forças produtivas se desenvolvem e ao 

atingirem um nível muito avançado, 

entram em contradição com as antigas 

relações de produção que se tornam 

inadequadas. São 

estabelecidas, então, 

divergências e a 

necessidade de 

reorganização da 

divisão do trabalho. 

Para Marx, essa 

contradição 

existente aparece 

como luta de classes, 

e acontece desde os 

primórdios das 

civilizações e 

impulsionou o nascimento, 

desenvolvimento e decadência dos 

modos de produção já existentes.  

Assim como em períodos anteriores, o 

modo de produção capitalista é uma 

nova síntese que nasce da decadência do 

modo de produção feudal, ou seja, nasce 

da contradição entre senhor feudal e 

servo, num movimento dialético movido 

pela luta de classes. No modo de 

produção capitalista, a luta de classes 

“Tal como os 
indivíduos manifestam 

sua vida, assim são 
eles. O que eles são 
coincide, portanto, 
com sua produção, 

tanto com o que 
produzem, como com o 
modo como produzem. 

O que os indivíduos 
são, portanto, depende 

das condições 
materiais de sua 

produção”. 



está representada pelo burguês, que 

detém a força produtiva, e o proletário, 

que nada possui e vende sua força de 

trabalho para sobreviver. 

É dessa relação antagônica entre 

capital e trabalho que o sistema 

capitalista se mantem. Os capitalistas se 

apropriam do lucro da produção, 

denominado por Marx de mais-valia, e 

ela só se efetiva através da exploração da 

classe trabalhadora e de sua força de 

trabalho. Para manter esta relação de 

exploração a burguesia precisa garantir 

além da propriedade dos meios de 

produção, ou seja, a hegemonia 

econômica, também a hegemonia 

cultural representada pelas influências 

intelectuais e culturais burguesas  

O Estado, que representa os 

interesses da classe burguesa, utiliza-se 

do seu poder ideológico para que esta 

relação antagônica entre burgueses e 

classe trabalhadora continue 

alimentando as relações capitalistas de 

produção. Esta é para Gramsci a 

definição de hegemonia da classe 

burguesa sobre a classe trabalhadora. Na 

sua luta para a superação da sociedade 

capitalista, sob o domínio da burguesia 

Gramsci formulou o conceito de contra-

hegemonia ou crise da hegemonia, ou 

seja, a crise acontece quando as classes 

sociais não reconhecem o Estado como 

representante seu, perdendo o seu 

referencial como expressão dessas 

classes, criando uma crise de autoridade 

ou crise de hegemonia (NASCIMENTO; 

SBARDELOTTO, 2008). 

Segundo Nascimento (2008), 

Gramsci considera o Estado apenas 

como um dos elementos de hegemonia 

burguesa. Para a classe trabalhadora 

tomar o poder Gramsci propõe uma 

outra estratégia, a guerra de posição ou 

guerra de movimento que são definidas 

como uma estratégia de implantação do 

socialismo por meio da organização de 

uma cultura proletária que confrontasse 

a cultura burguesa e, portanto, sua 

hegemonia. 

 

É dentro desta estratégia de transformação da 
sociedade capitalista através da “contra-
hegemonia” e da “guerra de posição”, que 
Gramsci desenvolve sua análise sobre os 
intelectuais. É preciso educar os trabalhadores 
para encorajar o surgimento de intelectuais 
dentro da classe trabalhadora, que defenderiam 
a transformação da sociedade capitalista através 
da revolução da classe trabalhadora. Surge a 
perspectiva educacional do partido, que para 
Gramsci é fundamental na formação de 
intelectuais que dêem consistência à luta pelos 
interesses da classe trabalhadora e, a partir da 
revolução, estejam capacitados para governar e 
orientar a gênese de um novo modelo de 
sociedade. Para Gramsci, a classe dominante 
sempre tenta corromper intelectuais orgânicos 
da classe trabalhadora, na intenção de agregá-los 
em seus partidos. Em contrapartida, a mesma 
iniciativa deve ser adotada pela classe operária, 
na tentativa de agregar intelectuais orgânicos 
burgueses ao partido e à luta revolucionária 
(NASCIMENTO; SBARDELOTTO, 2008, p.280).  



 

Esses intelectuais orgânicos são os 

novos cidadãos do processo 

revolucionário formados a partir de um 

processo educativo prático e 

participativo fundamentado nas 

modernas formas de produzir e de fazer 

política (NOSELLA, 1988). 

A estratégia política de Gramsci se 

sustenta, portanto, não somente na 

tomada de poder do Estado mas na 

construção da independência intelectual 

e cultural da classe trabalhadora e, neste 

momento, surge a preocupação com a 

educação. “O interesse de Gramsci para 

as questões culturais formativas era 

motivado e orientado, portanto, pela 

objetiva preocupação de preparar os 

quadros dirigentes que haveriam de 

governar o futuro Estado Proletário” 

(NOSELLA, 2004, p.42).  

Para atingir este objetivo as 

pessoas deveriam ser formadas com uma 

visão ampla, complexa, de longo 

alcance, que se interesse por questões 

que envolve a coletividade e não 

somente interesses individuais. A escola 

para Gramsci deveria oportunizar o 

acesso de todos, não deveria ser elitizada 

ou hierarquizada, e desinteressada, ou 

seja, que oportunize o acesso aos 

conhecimentos culturais acumulados 

pela humanidade que deram origem à 

sociedade em que o indivíduo está 

inserido (NASCIMENTO;  

SBARDELOTTO, 2008). 

Na sua descrição a escola deveria 

ser, 

 

[...] escola única inicial de cultura geral, 
humanista, formativa, que equilibre 
equanimemente o desenvolvimento da 
capacidade de trabalhar manualmente 
(tecnicamente, industrialmente) e o 
desenvolvimento das capacidades de trabalho 
intelectual. Deste tipo de escola única, através de 
repetidas experiências de orientação 
profissional, passar-se-á a uma das escolas 
especializadas ou ao trabalho produtivo 
(GRAMSCI, 1991, p. 118). 

 

Segundo Gramsci (1991) a 

organização prática desta escola unitária 

dependia de estrutura física e material 

adequados e ampliação do corpo 

docente para trabalhar com um número 

reduzido de alunos. Essa escola deve ter 

Numa das traduções para a Língua 

Portuguesa das obras de Gramsci: 

Os Intelectuais e a Organização da 

Cultura, o autor descreve em 

detalhes os conceitos de escola 

unitária, escola desinteressada, 

trabalho como princípio educativo 

e intelectuais orgânicos 

trabalhados nesta unidade 

didática. 



bibliotecas especializadas, salas para 

realização de trabalhos de seminários, 

dormitórios, refeitórios. 

 

A escola unitária requer que o Estado possa 
assumir as despesas que hoje estão a cargo da 
família, no que toca à manutenção dos escolares, 
isto é, que seja completamente transformado o 
orçamento da educação nacional, ampliando-o 
de um modo imprevisto e tornando-o mais 
complexo: a inteira função de educação e 
formação das novas gerações torna-se, ao invés 
de privada, pública, pois somente assim pode ela 
envolver todas as gerações, sem divisão de 
grupos ou castas (GRAMSCI, 1991, p. 121) 

 

A proposta da escola unitária para 

Gramsci representou uma forma de 

crítica à organização do ensino nos 

liceus que representavam a última fase 

de escolaridade na Itália, antes do 

ingresso nas universidades. A crítica se 

constitui numa suposta preparação dos 

jovens para autonomia intelectual e 

moral que só se concretizava nas 

universidades (GRAMSCI, 1991).  

A proposta da escola unitária se 

fundamentou no objetivo de 

emancipação dos indivíduos e na 

maturidade intelectual. Esta posição 

está atrelada ao seu posicionamento 

político comprometido com a luta da 

classe trabalhadora. Defendeu, ao 

mesmo tempo em que propôs a escola 

unitária no âmbito educacional, a 

necessidade da capacitação dos 

trabalhadores nos sindicatos e partidos 

com vistas à emancipação destes em 

relação ao Estado capitalista 

(NASCIMENTO; SBARDELOTTO, 

2008). 

O desafio de Gramsci foi pensar 

uma escola capaz de articular o ensino 

da cultura geral e o ensino técnico-

científico com o objetivo de garantir que 

os trabalhadores tivessem a 

oportunidade de desenvolver sua 

autonomia intelectual frente à cultura 

burguesa dominante. Nessa perspectiva, 

foi contrário à escola profissionalizante 

pois entendia ser esta uma formação que 

obedece à lógica do capital e consolida o 

antagonismo cultural e econômico entre 

a burguesia e a classe trabalhadora. O 

ensino profissional dava uma suposta 

impressão de que todos teriam acesso às 

mesmas oportunidades de acesso à 

educação que teriam os indivíduos 

educados pela formação geral, 

humanista, formativa e intelectual, no 

entanto, relegava àqueles uma formação 

mecânica, com disciplinas práticas e 

limitado acesso à cultura acumulada 

pela humanidade (NOSELLA, 2004). 

A proposta educacional de 

Gramsci para a formação dos novos 

intelectuais orgânicos da classe 

trabalhadora compreende o processo de 

trabalho como princípio educativo, ou 



seja, tanto o trabalho material quanto o 

intelectual devem desenvolver uma 

visão crítica da realidade vivenciada.  

 

Deve-se convencer a muita gente que o estudo é 
também um trabalho, e muito fatigante, com um 
tirocínio particular próprio, não só muscular-
nervoso mas intelectual: é um processo de 
adaptação, é um hábito adquirido com esforço, 
aborrecimento e mesmo sofrimento. (...) Se se 
quiser criar uma nova camada de intelectuais, 
chegando às mais altas especializações, própria 
de um grupo social que tradicionalmente não 
desenvolveu as aptidões adequadas, será preciso 
superar dificuldades inauditas (GRAMSCI, 1991, 
p. 139). 

 

Se pelo trabalho o homem se 

humaniza, todos os homens devem 

submeter-se ao trabalho não admitindo 

a ideia de que poucos vivam às custas do 

trabalho de muitos. A escola unitária 

proposta por Gramsci, portanto, trata-se 

de uma escola com uma forma ampla de 

educação constituindo-se numa 

proposta de educação de emancipação 

da classe trabalhadora. Para Gramsci, a 

defesa pela escola unitária não deve 

aguardar a superação da sociedade 

capitalista, no entanto, sua efetiva 

implementação não será possível 

enquanto houver a exploração de uma 

classe sobre outra. 

 

 

 

 

 

  



 

III UNIDADE DIDÁTICA 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

 

Esta Unidade Didática tem por 

objetivo refletir sobre a trajetória 

percorrida pelo Professor Pedagogo na 

rede pública de ensino paranaense, 

considerando o contexto econômico, 

social, político que determinam as 

condições de existência da escola 

pública no Brasil, na tentativa de 

compreender as possibilidades de 

atuação deste profissional na articulação 

do trabalho coletivo na escola pública na 

modernidade. 

Inicialmente é desenvolvida 

uma reflexão sobre O pedagogo no 

contexto da sociedade capitalista, 

que trata do papel do pedagogo 

necessário na organização do trabalho 

pedagógico da escola pública com vistas 

a contribuir para o cumprimento da 

função social da escola, inserida no 

contexto de uma sociedade dividida em 

classes antagônicas, à luz da pedagogia 

Histórico-Crítica. Posteriormente é 

realizada uma reflexão de modo a 

identificar O pedagogo na escola 

pública paranaense, ou seja, o 

significado da função do professor 

pedagogo nas escolas públicas estaduais 

do Estado do Paraná, através da 

legislação que regulamenta esta função, 

refletindo sobre as condições de 

trabalho deste profissional em razão da 

descaracterização da sua função 

pedagógica. Finalmente discutiram-se as 

possibilidades de atuação do Pedagogo 

como articulador do trabalho 

coletivo escolar e a importância do 

projeto político-pedagógico para a 

organização do trabalho pedagógico da 

escola pública na perspectiva do 

trabalho coletivo à luz do conceito de 

atividade coletiva proposto pela teoria 

Histórico-Cultural. 

 

 

3.2. O PEDAGOGO NO CONTEXTO 

DA SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

A sociedade em que vivemos a 

partir da modernidade, fundada no 

modo de produção capitalista, é dividida 

em classes com interesses opostos; a 

escola, inserida neste contexto, sofre 

influência dos conflitos entre a classe 

dominante e a classe dominada. Assim, 

considera-se importante 

compreendermos a dinâmica desta 

sociedade para que possamos avaliar os 



limites dessa influência e suas 

consequências no contexto educacional.  

A finalidade da ação docente, 

portanto, concretiza-se na tarefa de 

organizar o ensino de modo a 

possibilitar que o aluno não somente 

aprenda a ler, escrever e contar, mas seja 

partícipe de uma proposta diferenciada 

de desenvolvimento humano, que tenha 

o que escrever e o que contar, ou seja, 

todas as suas potencialidades sejam 

desenvolvidas a partir da aprendizagem. 

De acordo com Saviani (2003), para 

que isto se efetive, os educadores devem 

buscar nortear sua ação a partir de três 

objetivos fundamentais: a identificação 

das formas mais desenvolvidas em que 

se exprime o saber objetivo socialmente 

produzido, a transformação desse saber 

objetivo em saber escolar, que possa ser 

assimilado pelo 

conjunto dos 

alunos e a garantia 

das condições 

necessárias, para 

que estes se 

apropriem do 

conhecimento e 

possam elevar seu 

nível de 

compreensão sobre 

a realidade.  

Nessa perspectiva, a educação não 

pode estar voltada para o trabalho de 

forma a responder às necessidades 

adaptativas, de treinamento e 

domesticação do trabalhador, exigidas 

pelo mundo do trabalho na sociedade 

moderna, mas deve ter como 

preocupação fundamental o trabalho em 

sua forma mais ampla, ou seja, deve 

refletir sobre as contradições da 

organização do trabalho em nossa 

sociedade, sobre as possibilidades de 

superação de suas condições adversas. 

Para alcançar esta visão crítica em 

relação à sociedade faz-se necessário 

empreender, no interior do processo 

educativo, ações que contribuam para a 

humanização plena do conjunto dos 

sujeitos em sociedade.  

No desenvolvimento do trabalho 

educativo, portanto, a 

escola desempenha um 

papel paradoxal, pois 

embora condicionada aos 

aspectos e regras da 

sociedade capitalista 

estruturada em classes 

sociais antagônicas, existe 

na escola um espaço que 

aponta para as 

possibilidades de 

mudanças e de transformações. 

O trabalho educativo é o 

ato de produzir direta e 

intencionalmente, em 

cada indivíduo singular, a 

humanidade que é 

produzida histórica e 

coletivamente pelo 

conjunto dos homens 

(SAVIANI, 2003b, p. 13). 

 



Portanto, a função social da escola 

é proporcionar a todos os sujeitos o 

acesso ao conhecimento científico que, 

apropriados por eles, possam se 

transformar em instrumentos do 

pensamento para compreender a sua 

realidade livre das ideologias impostas 

pela forma de produção da vida material 

desta sociedade. O grande desafio da 

escola, portanto, é como transformar os 

conhecimentos cotidianos dos 

estudantes, que trazem ao entrar na 

escola, em conhecimentos científicos, e 

que estes sejam estabelecidos pela 

educação escolar, por meio do trabalho 

educativo de forma direta e intencional. 

Nesse sentido, a Pedagogia 

Histórico-Crítica vem ao encontro desta 

necessidade de compreender a função 

social da escola como via de 

emancipação humana, valorizando a 

educação e o trabalho educativo. 

Entendido o contexto econômico, 

social em que a educação e, mais 

especificamente, a escola pública está 

inserida e qual pedagogia poderá 

responder às necessidades desta escola, 

cabe perguntar: qual a função do 

pedagogo necessário a esta realidade? 

 
[...] é preciso, preliminarmente, levar em conta 
que a sociedade capitalista é uma sociedade 
dividida em classes com interesses antagônicos. 

Portanto, o papel do pedagogo será um se ele se 
colocar a favor do desenvolvimento do capital, 
portanto, a serviço dos interesses da classe 
dominante, isto é, dos proprietários dos meios de 
produção. E será outro, se ele se posicionar a 
favor dos interesses dos trabalhadores. E não há 
possibilidade de uma terceira posição. Não se 
pode ser neutro. A neutralidade é impossível. É 
isso que se quer dizer quando se afirma que a 
educação é um ato político (SAVIANI, 2012, p. 1). 

 

É nesse quadro que o pedagogo 

está inserido e precisa ter claro a 

dimensão política e pedagógica do seu 

trabalho. A dimensão política do seu 

trabalho se revela na escolha de “a 

quem” vai se colocar a favor e a 

dimensão pedagógica “quais” são as 

mediações necessárias para organizar o 

trabalho pedagógico da escola, tarefa 

específica do pedagogo, de forma a 

atender às necessidades expressas no 

Projeto Político Pedagógico e à 

intencionalidade da educação por ela 

oferecida. 

O pedagogo enquanto responsável 

pela coordenação da elaboração e 

avaliação coletiva do Projeto Político 

Pedagógico da escola pública é o 

responsável por articular e mediar todas 

as discussões de todos os segmentos da 

Comunidade Escolar no sentido de 

repensar as dificuldades e possibilidades 

da escola, as formas de superação de 

suas dificuldades e a manutenção ou 

aprimoramento de suas possibilidades. 



Esta participação coletiva na avaliação 

das necessidades da escola e o 

planejamento de ações para atendê-las, 

possibilitam a tomada de consciência 

sobre a importância do compromisso 

social e político de todos os envolvidos 

na educação como partes integrantes da 

instituição de ensino. 

 

O projeto pedagógico aponta um rumo, uma 
direção, um sentido explícito para um 
compromisso estabelecido coletivamente. O 
projeto pedagógico, ao se construir em processo 
participativo de decisões, preocupa-se em 
instaurar uma forma de organização do trabalho 
pedagógico que desvele os conflitos e 
contradições, buscando eliminar as relações de 
mando pessoal e racionalizando a burocracia e 
permitindo as relações horizontais no interior da 
escola (VEIGA, 1998, p. 13). 

 

Faz-se necessário que, por meio de 

momentos de estudos, reflexões, 

análises sobre o fazer pedagógico da 

escola pelos profissionais seja possível a 

estes aprender a pensar e a realizar o 

trabalho pedagógico de maneira 

coerente. Este não pode ser um processo 

de convencimento, persuasão ou 

mobilização dos profissionais para um 

fazer pedagógico coerente (VEIGA, 

1998). Esses momentos de 

fundamentação teórica para a prática 

pedagógica direcionada à 

intencionalidade da escola fazem parte 

da função do pedagogo, possibilitando a 

compreensão de cada profissional dos 

princípios, fundamentos, ações do 

Projeto Político Pedagógico pensado 

pelo coletivo escolar. 

Ao pedagogo, portanto, compete 

mediar toda a organização do trabalho 

pedagógico da escola para que esta 

cumpra sua função social de sistematizar 

e socializar o conhecimento científico 

acumulado pela humanidade, sendo 

articulador dos processos de ensino e 

aprendizagem, contribuindo para a 

consistência das ações educativas da 

escola. 

 

O pedagogo é aquele que domina sistemática e 
intencionalmente as formas de organização do 
processo de formação cultural que se dá no 
interior das escolas. [...] Daí a necessidade de um 
espaço organizado de forma sistemática com o 
objetivo de possibilitar o acesso à cultura 
erudita. [...] Encontra-se tempo para tudo na 
escola, mas muito pouco tempo é destinado ao 
processo de transformação-assimilação de 
conhecimentos elaborados cientificamente. 
Cumpre reverter esta situação. Vocês, 
pedagogos, têm uma responsabilidade grande 
nesse esforço de reversão (SAVIANI, 1985, p. 28). 

 

“Não se pode ser neutro. A 

neutralidade é 

impossível. É isso que se 

quer dizer quando se 

afirma que a educação é 

um ato político”. 

 



O conhecimento sistematizado é, 

portanto, o principal fator do trabalho 

pedagógico 

desenvolvido na escola 

pública. A apropriação 

destes conhecimentos 

de forma a possibilitar 

a emancipação dos 

sujeitos que encontram 

na escola pública o 

caminho para o acesso 

à cultura acumulada 

pela humanidade tem 

uma possibilidade com 

a organização de um 

trabalho coletivo e consciente de todos 

os profissionais da escola. Ao pedagogo 

cumpre a função de mediar esta 

organização, pois, 

 
Pedagogia é, [...] o campo do conhecimento que 
se ocupa do estudo sistemático da educação, isto 
é, do ato educativo, da prática educativa 
concreta que se realiza na sociedade como um 
dos ingredientes básicos da configuração da 
atividade humana [...] Numa sociedade em que 
as relações sociais baseiam-se em relações de 
antagonismo, em relações de exploração de uns 
sobre os outros, a educação só pode ter cunho 
emancipatório, pois a humanização plena 
implica a transformação dessas relações 
(LIBÂNEO, 2010, p. 30). 

 

As questões levantadas 

anteriormente quanto à atuação do 

pedagogo na escola pública no contexto 

da sociedade capitalista, no que diz 

respeito aos seus limites, avanços, 

possibilidades e necessidades no 

cotidiano escolar 

revelam os 

significados e 

sentidos construídos 

em relação a este 

profissional, que o 

descaracterizam da 

sua função, mas 

apontam para uma 

possibilidade de 

atuação no 

cumprimento da 

função social da 

escola e a organização coletiva do 

trabalho pedagógico. 

 

3.3. O PEDAGOGO NA ESCOLA 

PÚBLICA PARANAENSE 

 

Nas escolas públicas estaduais 

paranaenses até 2004 atuavam os 

Especialistas de Educação, ou seja, 

pedagogos na figura do Orientador 

Educacional e o Supervisor Escolar. Para 

atuar como Orientador Educacional 

exigia-se a qualificação na área, no 

entanto, a função do Supervisor Escolar 

poderia ser assumida por docentes das 

diferentes áreas de formação indicados, 

de acordo com seus interesses, pelo 

Acesse o link abaixo e 

assista aos vídeos do 

Programa Nós da Educação 

em entrevista com a 

Professora Ilma Passos de 

Alencastro Veiga sobre a 

construção do Projeto 

Político Pedagógico: 

http://www.gestaoescolar.d
iaadia.pr.gov.br/modules/v
ideo/showVideo.php?video

=12780 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12780
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12780
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12780
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=12780


diretor da instituição de ensino. A figura 

destes profissionais foi substituída pelo 

Professor Pedagogo a 

partir da Lei 

Complementar n.º 

103/2004 que dispõe 

sobre o Plano de 

Carreira dos Professores 

da Rede Estadual de 

Educação Básica do 

Estado do Paraná e 

altera o disposto na Lei 

Complementar n.º 7/1976, o Estatuto do 

Magistério para o Ensino de 1° e 2° Graus.  

Para confirmar as alterações 

realizadas em relação à função do 

pedagogo nas escolas estaduais 

paranaenses, em setembro de 2004, o 

Departamento de Recursos Humanos da 

Secretaria de Estado de Educação torna 

público o Edital n.º 37/2004 que “[...] 

estabelece as instruções especiais para a 

realização de Concurso Público de 

Provas e Títulos para o provimento de 

[...] vagas no cargo Professor do Quadro 

Próprio do Magistério, área de atuação 

de professor pedagogo na Educação 

Básica” (PARANÁ, 2004, 

p. 1). A partir daí o termo 

Professor Pedagogo foi 

adotado no Estado do 

Paraná. 

Inicialmente o 

Edital n.º 37/2004 e, três 

anos mais tarde o Edital 

n.º 10/2007 ambos da 

Secretaria de Estado da 

Educação que estabelecem instruções 

para o Concurso Público para vagas no 

cargo Professor do Quadro Próprio do 

Magistério, área de atuação de Professor 

Pedagogo, descrevem as atividades do 

professor pedagogo nos 

estabelecimentos da rede pública 

estadual do Paraná e caracterizam a 

função deste profissional, apresentando 

o mesmo texto, 

 

Coordenar a elaboração coletiva e acompanhar a 
efetivação do projeto político-pedagógico e do 
plano de ação da escola; coordenar a construção 
coletiva e a efetivação da proposta curricular da 
escola, a partir das políticas educacionais da 
SEED/PR e das Diretrizes Curriculares Nacionais 
do CNE; promover e coordenar reuniões 
pedagógicas e grupos de estudo para reflexão e 
aprofundamento de temas relativos ao trabalho 
pedagógico e para a elaboração de propostas de 
intervenção na realidade da escola; participar e 
intervir, junto à direção, da organização do 
trabalho pedagógico escolar no sentido de 
realizar a função social e a especificidade da 
educação escolar; participar da elaboração do 

Acesse o texto integral 

da Lei Complementar 

n. 103/2004 em: 

http://www.legislacao.
pr.gov.br/legislacao/pe
squisarAto.do?action=
exibir&codAto=7470&c
odItemAto=63745#6374

5 

Link para o texto integral do 

Edital n.º 37/2004: 

http://www.cops.uel.br/concursos

/seap_2004/Edital_037_2004.pdf, 

e Edital n.º 10/2007: 

http://www.educacao.pr.gov.br/ar
quivos/File/editais/edital102007gs

.pdf 

http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=7470&codItemAto=63745#63745
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=7470&codItemAto=63745#63745
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=7470&codItemAto=63745#63745
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=7470&codItemAto=63745#63745
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=7470&codItemAto=63745#63745
http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=7470&codItemAto=63745#63745
http://www.cops.uel.br/concursos/seap_2004/Edital_037_2004.pdf
http://www.cops.uel.br/concursos/seap_2004/Edital_037_2004.pdf
http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/editais/edital102007gs.pdf
http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/editais/edital102007gs.pdf
http://www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/editais/edital102007gs.pdf


projeto de formação continuada de todos os 
profissionais da escola, tendo como finalidade a 
realização e o aprimoramento do trabalho 
pedagógico escolar [...] atuar, junto ao coletivo 
de professores, na elaboração de projetos de 
recuperação de estudos a partir das necessidades 
de aprendizagem identificadas em sala de aula, 
de modo a garantir as condições básicas para que 
o processo de socialização do conhecimento 
científico e de construção do saber realmente se 
efetive; organizar a realização dos conselhos de 
classe, de forma a garantir um processo coletivo 
de reflexão-ação sobre o trabalho pedagógico 
desenvolvido pela escola e em sala de aula, além 
de coordenar a elaboração de propostas de 
intervenção decorrentes desse processo  
(PARANÁ, 2004, p. 3). 

 

É possível confirmar nestes editais 

a intenção da Secretaria de Estado da 

Educação em relação à atuação do 

Pedagogo nas escolas estaduais 

paranaenses, que não é de um professor 

que atuará na docência, mas na 

organização do trabalho pedagógico da 

instituição de ensino na perspectiva de 

um trabalho coletivo. No entanto, a 

inclusão deste profissional na Lei 

Complementar n.º 103/2004 que dispõe 

sobre o Plano de Carreira do Professor 

da Rede Estadual de Educação Básica do 

Estado do Paraná, pretende 

descaracterizar o caráter tecnicista do 

trabalho do Especialista em Educação, 

como era tratado na legislação anterior, 

e pode ser confirmado num texto 

produzido pela Coordenação de Gestão 

Escolar, da Secretaria de Estado da 

Educação. 

 
E, embora saibamos que o papel do pedagogo 
tem sido alvo de muitas discussões, na 
perspectiva que temos defendido, a este 
profissional não cabe mais a lógica economicista, 
reproduzindo a fragmentação das relações de 
trabalho, assim como acontece na dualização do 
profissional pedagogo em supervisor e 
orientador. Para tanto, cabe-nos questionar os 
que ainda agem e defendem a lógica tecnicista, 
na qual o supervisor controla o trabalho dos 
professores, em questões burocráticas e não de 
ensino e aprendizagem e o orientador recorre ao 
assistencialismo aos alunos e às famílias 
(PARANÁ, 2010, p. 27). 

 

Em fevereiro de 2013, outro 

concurso é realizado para provimento de 

vagas para o cargo de Professor 

Pedagogo através do Edital n.º 17/2013 

que, ao contrário dos editais anteriores, 

já não dá ênfase à mediação deste 

profissional na realização do trabalho 

coletivo da escola. O referido edital 

destaca o desenvolvimento de 

“Atividades de Suporte Pedagógico 

direto à docência na Educação Básica, 

voltadas para o planejamento, 

administração, supervisão e orientação 

educacional” (PARANÁ, 2013, p. 2), 

destacando as atividades de gestão 

administrativa da escola, não ignorando 

a gestão pedagógica, no entanto, não 

enfatizando o caráter coletivo desta 

gestão, 

 
[...] entre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar a elaboração e execução da proposta 
pedagógica da escola; administrar o pessoal e os 
recursos materiais e financeiros da escola, tendo 



em vista o atingimento de seus objetivos 
pedagógicos; [...] coordenar, no âmbito da 
escola, as atividades de planejamento, avaliação 
e desenvolvimento profissional; acompanhar e 
orientar o processo de desenvolvimento dos 
estudantes, em colaboração com os docentes e as 
famílias; elaborar estudos, levantamentos 
qualitativos e quantitativos indispensáveis ao 
desenvolvimento do sistema ou rede de ensino 
ou da escola; acompanhar e supervisionar o 
funcionamento das escolas, zelando pelo 
cumprimento da legislação e normas 
educacionais e pelo padrão de qualidade de 
ensino (PARANÁ, 2013, p. 2).  

 

A análise e 

comparação do conjunto 

de atribuições descritas nos 

referidos editais 

demonstram ao menos 

duas problemáticas em 

relação ao trabalho deste 

profissional na escola pública 

paranaense. Em primeiro lugar, 

demonstra o caráter burocrático dado ao 

Professor Pedagogo no Edital n.º 17/2013. 

Em momento algum, por exemplo, 

demonstra importância ao 

desenvolvimento do trabalho 

pedagógico pautado na construção, 

reestruturação, avaliação e 

acompanhamento das ações da escola de 

acordo com os princípios e propostas do 

Projeto Político-Pedagógico e 

Regimento Escolar, termos até então 

utilizados aos instrumentos que 

legalizam o trabalho da escola e servem 

de apoio à organização coletiva da 

prática pedagógica.  

A outra problemática revelada 

desde o início das primeiras 

contratações dos Professores Pedagogos, 

diz respeito ao porte das escolas sobre a 

quantidade de profissionais que atuarão 

por turno e turmas. A 

Resolução n.º 4534/2011 

– GS/SEED define o 

número de vagas de 

pedagogos por escola, 

levando em 

consideração o número 

de professores e alunos 

atendidos, o que 

significou uma redução significativa 

destes profissionais se comparado à 

demanda existente na função de 

especialistas.  

Somados a problemática em 

relação à função do Pedagogo na escola 

pública paranaense, os desafios 

encontrados por este profissional são 

muitos. 

 

Junto a essas dificuldades, é visível que a 
profissão do pedagogo, como a de professor, tem 
sido abalada por todos os lados: baixos salários, 
deficiências de formação, desvalorização 
profissional implicando baixo status social e 
profissional, falta de condições de trabalho, falta 
de profissionalismo etc. Esses fatores, por sua 
vez, rebatem na desqualificação acadêmica da 
área, fazendo com que os docentes e 
pesquisadores de outras áreas desconheçam a 

Link para o texto do 

Edital n.º 17/2013: 

http://www.pucpr.br/

arquivosUpload/5373

290551361651363.pdf 

 

http://www.pucpr.br/arquivosUpload/5373290551361651363.pdf
http://www.pucpr.br/arquivosUpload/5373290551361651363.pdf
http://www.pucpr.br/arquivosUpload/5373290551361651363.pdf


especificidade da Pedagogia, embora a critiquem 
(LIBÂNEO, 2010, p. 25-26). 

 

O desconhecimento por parte do 

coletivo escolar e do próprio profissional 

pedagogo sobre a especificidade da 

Pedagogia reflete, negativamente, no 

desenvolvimento da função do 

pedagogo na escola e coloca a este 

profissional um desafio importante de 

conseguir garantir o seu tempo de 

trabalho no contexto escolar dedicado a 

discussões, reflexões, análises da 

realidade com a qual trabalha na escola 

pública, uma vez que é considerado um 

profissional que resolve todo tipo de 

situação apresentada no interior da 

escola e que, muitas vezes, não estão 

diretamente relacionadas à sua função.  

A compreensão equivocada do 

papel do pedagogo pelos profissionais da 

escola e pelo próprio pedagogo é, 

portanto, um desafio enfrentado na 

atuação deste profissional que acaba 

dedicando grande parte de seu tempo no 

enfrentamento destas posições ou 

abrindo mão do seu papel para evitá-los. 

 

3.4. O PEDAGOGO COMO 

ARTICULADOR DO 

TRABALHO COLETIVO 

ESCOLAR 

 

A organização e gestão das escolas 

públicas brasileiras requerem uma equipe 

gestora que tenha uma estrutura capaz de 

colaborar para o processo de melhoria e 

desenvolvimento do ensino. A razão da 

existência da escola, no entanto, não é a 

gestão escolar, mas as relações pedagógicas 

entre professores e alunos, entre o ensino e 

a aprendizagem. A gestão escolar e dos 

sistemas de ensino são o instrumento a 

serviço da melhoria da qualidade de ensino 

da escola pública, ou seja, a ferramenta para 

o desenvolvimento do trabalho educativo. 

No entanto, ela se constitui, também, numa 

ação político-pedagógica. 

 

Mas a gestão da escola e da educação públicas 

também não pode ser pensada apenas como uma 

simples ferramenta a serviço da melhoria da 

qualidade do ensino, pois ela mesma é, ou pode 

ser, uma ação político-pedagógica. Por se tratar 

da educação pública, ela necessita ser balizada 

pelos princípios da democracia, da igualdade, 

da universalidade e da laicidade (SOUZA, 

2005, p. 6, grifos do autor). 

 

De acordo com Souza (2005), se a 

educação pública é uma educação de todos 

e para todos faz-se necessário democratizar 

esta educação. A gestão democrática 

ganhou força a partir da Constituição 

Federal de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei n.º 9394/96, 

quando delegaram à educação o 

desenvolvimento da cidadania como 

capacidade de gozar de direitos e de 

participação da vida social, como expressão 

da democracia. O artigo 14 da LDB aponta os 



princípios sobre os quais a ideia de gestão 

democrática se pauta: “I – participação dos 

profissionais da educação na elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da escola; II – 

participação da comunidade escolar e local 

em conselhos escolares ou equivalentes” 

(BRASIL, 1996). Problematizando estes 

princípios emanados pela lei, a partir da 

realidade verificada nas unidades escolares 

brasileiras a construção de instrumentos de 

democratização da escola não passou, em 

grande parte, na criação de espaços de 

representação onde o diálogo e a 

participação na gestão da escola não se 

efetiva. 

 

As diversas alternativas de democratização que 

vêm sendo praticadas país afora, por vezes 

esbarram na própria institucionalização da idéia, 

a ponto da forma tomar o lugar do conteúdo, ou 

seja, a busca pela ampliação do diálogo e da 

participação das pessoas na gestão da escola e da 

educação públicas se transforma na simples 

organização formal de espaços de representação, 

os quais, por mais importantes que sejam, não 

são suficientes para levar a termo o necessário 

avanço democrático. Ainda assim, há diferentes 

alternativas sendo experimentadas nas escolas 

públicas e nas redes e sistemas de ensino, país 

afora, que têm apresentado resultados muito 

interessantes para a ampliação da democracia na 

educação (SOUZA, 2005, p. 16). 

 

Segundo Souza (2005) uma definição 

de gestão democrática que indica uma 

possibilidade de ampliação da democracia 

na educação, entende a gestão democrática 

na educação, 

 

[...] como sendo um processo político-

pedagógico de discussão e planejamento, 

decisão, coordenação e execução de ações, 

acompanhamento, controle e avaliação do 

conjunto das ações voltadas ao desenvolvimento 

da escola. Este processo, sustentado no diálogo, 

tem como base a participação efetiva de todos 

os segmentos da comunidade escolar, a 

constituição de regras para o processo 

decisório que considere a vontade da 

maioria, mas com o respeito às posições 

minoritárias desta comunidade e a garantia de 

amplo acesso às informações aos sujeitos da 

escola (SOUZA, 2005, p.17-18, grifo nosso). 

 

No entanto, para a efetivação da 

gestão democrática a partir do conceito 

descrito, enfrenta-se duas situações que 

acabam por colocar obstáculos no seu 

desenvolvimento no cotidiano das unidades 

escolares brasileiras: as relações de poder 

estabelecidas no trabalho educativo e a 

participação efetiva de todos os envolvidos. 

De acordo com Souza (2005) no que 

diz respeito às relações de poder 

estabelecias no cotidiano do trabalho 

educativo que envolvem os diversos sujeitos 

da comunidade escolar: alunos, professores, 

diretores, pedagogos, funcionários, famílias 

dos alunos, os responsáveis pela 

administração da educação pública e outros 

representantes da comunidade local, dois 

aspectos precisam ser observados: o 

conceito de poder e a função de direção 

escolar. 

O conceito de poder, no contexto de 

uma escola democrática, deve ser entendido 

como a capacidade de levar o outro a agir 

como se deseja que ele aja, independente da 

vontade dele próprio, pois o poder não está 

nas pessoas e não pode ser apropriado por 



elas pessoas como um objeto. O poder está 

presente nas relações que se estabelecem 

entre as pessoas e quem o detém mesmo é 

quem controla as relações que estabelece 

com os outros.  

 

Diz-se dessa pessoa que ela possui autoridade. 

Isto não quer dizer que este controle seja 

necessariamente unilateral e autoritário. O 

poder pode (e deve!) ser socializado, isto é, as 

relações humanas podem e devem ser 

controladas por todos os envolvidos nelas 

mesmas, de sorte que todos sejam 

coresponsáveis pela direção que essas relações 

irão tomar, ou seja, que todos assumem com 

autoridade parte das responsabilidades sobre os 

destinos das suas próprias relações (SOUZA, 

2005, p. 25).  

 

Outro aspecto importante de ser analisado 

no que diz respeito às relações de poder no 

cotidiano do trabalho educativo, segundo 

Souza (2005) diz respeito à função de 

direção escolar. O dirigente escolar tem uma 

função política que opera em meio a essas 

relações de poder e as tem como objeto 

cotidiano da sua prática como trabalhador 

da educação.  

 

Além disso, opera mediante uma dupla 

dualidade da função dirigente, na qual os papéis 

de administrador (no sentido mais vulgar de 

“burocrata”) e de pedagogo (no sentido mais 

amplo possível) por vezes se contrapõem, como 

também ocorre com os papéis de representante 

dos interesses da comunidade escolar em 

contrapartida aos interesses do poder público, os 

quais nem sempre são coincidentes (SOUZA, 

2005, p.26).  

 

A função de direção escolar, portanto, 

que converge nestes dois aspectos, a 

natureza política da função dirigente e a sua 

dupla dualidade, acaba, pelo controle 

exercido, por associar poder e dominação, 

pensamento este muito presente na 

educação, 

 
[...] propositalmente ou não, legalmente ou não, 

mas com certeza tradicional e culturalmente, 

pelo dirigente escolar. Mesmo porque a gênese 

da presença de um diretor na escola pública está, 

historicamente, menos vinculada à necessidade 

de um dirigente responsável pela articulação 

pedagógica, política, administrativa e 

institucional do cotidiano escolar e muito mais 

associada à necessidade de uma autoridade que 

represente a face do poder público para a 

comunidade, de um lado, e de um chefe que 

coordene as relações de trabalho no serviço 

público para os professores e funcionários (todos 

servidores públicos), de outro. Este vínculo 

maior decorre da autoridade que o Estado 

imputa ao diretor (SOUZA, 2005, p. 26). 

 

Essa situação na qual a função de 

direção escolar possui ao mesmo tempo 

uma face de representante do poder público 

e de coordenador geral da escola e acaba por 

expressá-las de forma autoritária e 

contraditória, representa como um 

obstáculo à efetivação de uma gestão 

democrática nas escolas públicas brasileiras 

uma vez que esta função foi constituída em 

favor dos interesses da educação pública e 

dos educandos (SOUZA, 2005). 

O outro obstáculo ao 

desenvolvimento da gestão democrática da 

escola pública diz respeito à participação 

efetiva de todos os envolvidos no processo 

educativo.  Segundo Souza (2009) a 

participação é um elemento da vida política 



que se aprende na prática democrática e é 

condição para a efetivação da democracia.  

 

Politicamente, praticamente todos os candidatos 

a algum cargo ou função afirmam que desejam 

ampliar a participação da população nos 

processos de tomada de decisões. Regras e 

normas foram constituídas para que essa 

participação fosse garantida. Tem se pautado nos 

diferentes currículos a necessidade da educação 

política, com ênfase na participação do cidadão 

nas decisões da vida política e social. É certo que 

não parece haver democracia sem a participação 

das pessoas na gestão da coisa pública (SOUZA, 

2009, p.133).  

 

Segundo Souza (2009) existem três 

aspectos importantes de reflexão acerca do 

fenômeno da participação na educação. O 

primeiro diz respeito à sua normalização e à 

normatização. Muito se tem avançado 

quanto à luta para a garantia da participação 

nas decisões dos rumos da escola.  

 

[...] a participação na escola transitou do 

domínio da reivindicação para o da consagração 

e deste para a regulamentação; da ilegalidade 

para a legalidade, de um direito reclamado para 

um direito instituído e, até, para um dever ética 

e civicamente justificado. A ‘participação 

organizada’, na escola, exigiu, pelo menos do 

ponto de vista formal, a organização da escola 

para a participação, ou seja, a criação de 

estruturas e órgãos em que essa participação se 

passaria a realizar, configurando, desta feita, 

uma ‘situação democrática’ (LIMA, 2011, p. 77). 

 

O que ocorre é que a forma como a 

participação é normatizada acaba por 

dificultá-la. O Conselho Escolar é um 

exemplo. A participação no Conselho 

Escolar das escolas públicas tem se 

apresentado como uma participação formal, 

regulada, sobre a qual é possível se ter mais 

controle pois disciplina a forma de 

participação dos representantes da 

comunidade impedindo ações que poderiam 

surpreender ou pressionar os dirigentes 

escolares. 

 

Colocar as pessoas presentes em momentos em 
que se evidencia a ação pública passa a ser a 
expressão mais acabada, juntamente com o voto, 
da democracia, mesmo que isso ocorra em um 
procedimento estritamente formal e, de fato, 
pouco participativo. [...] De outro lado, é 
importante compreender que nem sempre estar 
presente é a forma de participação eleita pelos 
pais e familiares dos alunos (SOUZA, 2005, p. 
135) . 

  

O segundo elemento indicado por 

Souza (2009) a ser destacado refere-se à 

não-participação entendida como ação 

política estratégica. Mesmo os dirigentes 

mais conservadores incorporam o 

argumento da necessidade de participação 

na vida social e política dos sujeitos na vida 

em sociedade, apesar de serem contrários a 

ela. No entanto, “não é incomum encontrar 

movimentos de rejeição à participação nas 

decisões (movimentos pelo voto nulo são 

exemplo disso) (Idem, p. 135).  

O terceiro e último aspecto se 

relaciona com a associação entre 

democracia e participação nos processos de 

tomada de decisões, como defesa de que a 

participação significa única e 

exclusivamente como tomada de decisão. 

Ao contrário, participar democraticamente 

da gestão da escola pública implica em, 

 



[...] identificar problemas, acompanhar ações, 
controlar e fiscalizar, avaliar resultados. Se se 
trata de democratizar a gestão (da escola) 
pública, e isso pressupõe a ampliação da 
participação das pessoas nessa gestão, isso 
significa que a participação não pode se resumir 
aos processos de tomada de decisões. Nesse 
sentido, a participação democrática pressupõe 
uma ação reguladora, fiscalizadora, avaliadora, 
além de decisória sobre os rumos da vida política 
e social das instituições (escolares) e da 
sociedade (SOUZA, 2009, p. 135).  

 

Mas a participação só se efetiva 

quando as pessoas estão em condições 

adequadas para tal, portanto, participar 

dos processos de decisão, avaliação, 

planejamento e organização das escolas 

implica dar acesso ao sujeito 

participante às informações necessárias 

que lhe permitam decidir, avaliar, 

planejar e pensar a organização para a 

efetivação da ação política coletiva. “A 

análise sobre a democratização da 

organização e da gestão escolar não 

pode, de qualquer jeito, estar 

desarticulada da compreensão sobre as 

diferentes formas e razões e instâncias 

da participação e não participação das 

pessoas de todos os segmentos” 

(SOUZA, 2009, p. 136).  

As reflexões realizadas 

anteriormente refletem diretamente na 

organização da prática educativa 

realizada na escola pública e, em 

especial, nas ações educativas 

desenvolvidas ou não pelo professor 

pedagogo como elemento da equipe 

gestora desta escola. 

 

A ideia de equipe dirigente deve ser 

compreendida no contexto da gestão 

democrática, portanto, não nos referimos a um 

grupo iluminado que detêm a verdade sobre a 

organização da escola, não nos referimos à 

vanguarda do processo educativo, referimo-nos 

aos sujeitos que tem a tarefa de assumir a 

articulação do trabalho coletivo com vistas a 

atingir os fins educacionais (SOUZA, 2005, p.43, 

grifo nosso). 

 

O trabalho pedagógico na unidade 

escolar pode se configurar como uma 

atividade coletiva uma vez que várias 

ações são realizadas para atingir o 

mesmo objetivo. No caso da escola que 

tem como objetivo a formação dos 

indivíduos para a emancipação, o 

objetivo comum a ser alcançado no 

desenvolvimento do trabalho educativo, 

é de “[...] propiciar a aquisição de 

instrumentos que possibilitem o acesso 

ao saber elaborado (ciência)” (SAVIANI, 

2003b, p. 15). 

Na organização do trabalho 

pedagógico da escola, muitas são as 

pessoas que realizam diferentes tarefas: 

a Equipe de Direção, os Pedagogos, 

Professores, Agentes Educacionais I e II 

(profissionais responsáveis pelo trabalho 

administrativo, de limpeza, alimentação 

e manutenção da escola) e alunos. Cada 

uma dessas pessoas realiza uma tarefa na 



escola de acordo com as funções para as 

quais foram contratadas. No entanto, se 

as diferentes ações realizadas não 

estiverem direcionadas e sintonizadas ao 

objetivo comum da escola de possibilitar 

aos alunos o acesso ao saber 

sistematizado, estas ações não se 

caracterizam como atividades coletivas, 

mas como tarefas individuais, 

desprovidas de significado, tal como 

conceituado por Leontiev (2004).  

As análises realizadas por Leontiev 

(2004) quanto ao processo histórico do 

desenvolvimento da consciência 

humana contribuíram de forma decisiva 

para a compreensão e para a valorização 

da educação escolar, quando mostra que 

a divisão social do trabalho produziu 

historicamente uma determinada forma 

de estruturação da consciência humana 

que se caracteriza pela dissociação entre 

o significado e sentido da ação. 

Entende-se por significado “aquilo 

que num objeto ou fenômeno se 

descobre objetivamente num sistema de 

ligações, de interações e de relações 

objetivas” (LEONTIEV, 2004, p.100). Ou, 

seja, aquilo que se formou a partir da 

ação humana e no interior das relações 

sociais e de produção que possibilitaram 

aos homens produzirem sua própria 

existência. O significado, portanto, 

“reflete a realidade independente da 

relação individual ou pessoal do homem 

a esta” (LEONTIEV, 2004, p. 102). Assim, 

o homem se apropria das significações já 

construídas historicamente, e o que 

essas significações, uma vez apropriadas, 

se tornam para cada indivíduo deverá 

depender do sentido subjetivo e pessoal 

que terá para cada indivíduo.  

Nessa perspectiva, o estudo da 

consciência parte “da análise dos 

fenômenos da vida, característicos da 

interação real que existe entre o sujeito 

real e o mundo que o cerca, em toda a 

objetividade e independente das suas 

relações, ligações e propriedades” 

(LEONTIEV, 2004, p.103). O significado, 

portanto, é o conteúdo da ação, e o 

sentido, as ligações entre esse conteúdo 

e o conjunto da atividade. Isso só faz 

sentido a partir da compreensão da 

relação entre atividade e ação. 

A atividade humana foi sempre 

uma atividade que envolve relações 

objetivas entre o indivíduo e o restante 

da coletividade da qual ele é parte. Os 

animais, na sua relação com o meio à sua 

volta, realizam atividades que venham 

satisfazer suas necessidades biológicas. 

Segundo Leontiev (2004) o motivo da 

atividade está sempre relacionado 

diretamente com o objeto da atividade, 



não é realizada coletivamente e não 

determina as relações de comunicação 

entre os indivíduos. As 

variações de 

comportamento no 

animal estão sempre 

ligadas ao esforço de 

adaptação ao meio para 

poder sobreviver nele, e 

para isso, utiliza sua 

herança biológica. O 

homem, pelo contrário, 

age para produzir os 

meios de satisfação de 

suas necessidades. 

Destas necessidades satisfeitas, outras 

necessidades surgirão o que exigirá o 

aperfeiçoamento de habilidades 

necessárias para transformar os objetos 

naturais em objetos sociais. 

Diferentemente dos animais, o ser 

humano não consome os objetos que 

satisfaçam suas necessidades, ele 

objetiva a sua atividade humana que será 

apropriada pelos outros seres humanos. 

Quando a estrutura da atividade se 

realiza na forma de trabalho coletivo, 

fica mais evidente a sua importância 

para o desenvolvimento da atividade 

consciente do homem.    

Na análise feita por Leontiev 

(2004) em relação à atividade produtiva 

capitalista, frente à exploração do 

trabalho, o sentido do trabalho para 

o operário é 

determinado pelo 

quanto ele recebe e não 

pelo que ele produz, o 

que torna essa relação 

alienada. Esse processo 

acontece por dois 

motivos: pela distância 

entre significado e 

sentido das ações 

humanas e pela 

impossibilidade 

existente de 

apropriação das riquezas materiais e não 

materiais já existentes socialmente, para 

a grande maioria dos seres humanos. 

Isto significa que, numa sociedade de 

classes há uma ruptura entre o 

significado estabelecido socialmente 

para esta atividade e o sentido que cada 

operário tem desta significação e esta 

ruptura caracteriza esta relação como 

alienada. 

Basso (1998) estende esta análise 

realizada por Leontiev (2004) à atividade 

pedagógica e aponta que a atividade 

pedagógica será alienada sempre que o 

sentido pessoal não corresponder ao 

significado social desta atividade. 

 

O vídeo da Série: Fala 

Doutor, numa 

entrevista com Flávia da 

Silva Ferreira Asbahr 

esclarece o conceito de 

sentido e significado em 

sua relação com a 

atividade de estudo. 

Disponível em: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=elXYTDc6AV

M 

 

https://www.youtube.com/watch?v=elXYTDc6AVM
https://www.youtube.com/watch?v=elXYTDc6AVM
https://www.youtube.com/watch?v=elXYTDc6AVM


Se o sentido do trabalho docente atribuído pelo 
professor que o realiza for apenas o de garantir 
sua sobrevivência, trabalhando só pelo salário e 
sem ter consciência de sua participação na 
produção das objetivações na perspectiva da 
genericidade, haverá a cisão com o significado 
fixado socialmente [...] Nesse caso, o trabalho 
alienado do docente pode descaracterizar a 
prática educativa escolar (BASSO, 1998, p. 4-5).  

 

A ruptura entre sentido e 

significado da atividade docente, 

portanto, interfere diretamente no 

resultado do trabalho e na qualidade do 

ensino ministrado. Esta alienação 

docente em relação à sua atividade de 

trabalho reflete em várias dimensões da 

atividade educativa. 

 
A situação de alienação se caracteriza pela falta 
de compreensão e domínio nos vários aspectos 
da tarefa educativa. Assim, percebemos que ao 
educador falta a clareza com relação à realidade 
em que ele vive, não dominando, por exemplo, 
como o fato e os fenômenos chegaram ao ponto 
em que estão hoje (dimensão sociológica, 
histórico-processual); falta clareza quanto à 
finalidade daquilo que ele faz: educação para 
quê, a favor de quem, contra quem, que tipo de 
homem e de sociedade formar, etc.(dimensão 
política, filosófica), e, finalmente, falta clareza À 
sua ação mais específica em sala de aula 
(dimensão pedagógica) (VASCONCELLOS, 
1999, p.25). 

 

A atividade educativa alienada 

deixa de se caracterizar como tal e passa 

a ser uma operação automatizada, ou 

seja, todas as operações são realizadas 

por repetição de forma mecânica. 

Segundo Basso (1994) ao sentirem a 

ruptura entre significado e sentido no 

seu trabalho, ao refletirem sobre ele, 

consideram suas condições limitadoras, 

sentem-se desanimados e frustrados em 

relação a ele. A autora revela que a 

desmotivação dos docentes é 

engendrada pelas condições objetivas do 

trabalho que realizam: a longa jornada de 

trabalho, baixos salários e falta de recursos 

materiais nas unidades escolares; e por 

condições subjetivas que afetam 

diretamente a consciência destes 

profissionais: insuficiente formação teórica 

que apresenta uma grande distância entre os 

conteúdos aprendidos nos cursos de 

licenciatura e a realidade da escola pública 

brasileira.  

 

A atividade pedagógica alienada deixa de se 
caracterizar como tal e transforma-se em mera 
operação automatizada de repetir conteúdos 
infinitamente e reproduzir de forma mecânica o 
que está no livro didático, ou ainda, ficar 
esperando, na sala de aula, o tempo passar 
enquanto os alunos realizam tarefas também 
sem sentido (ASBAHR, 2005, p. 62). 

 

Basso (1998) propõe uma 

possibilidade de superação desta situação de 

ruptura entre sentido pessoal e significado 

social da atividade educativa. 

 

Nossa atuação como profissionais preocupados 
coma formação inicial e continuada de 
professores deveria privilegiar, de um lado, a 
construção de novas relações de trabalho na 
escola, possibilitando o enfrentamento coletivo 
das condições objetivas e subjetivas que 
obstacularizam o aprendizado escolar. De outro, 
o aprofundamento teórico-metodológico que 
favoreça a criação, pelos membros da equipe 
escolar, de novas relações entre teoria e prática, 
valorizando a experiência de cada professor, 



partindo de problemas identificados na prática 
cotidiana da sala de aula e possibilitando a 
ampliação do conhecimento através de estudo e 
reflexão, na busca coletiva de novos 
fundamentos para a prática (BASSO, 1998, p.8). 

 

Uma possibilidade de 

resistência a esta ruptura é a organização 

do projeto político pedagógico 

entendido como atividade. 

 
O projeto torna-se atividade quando os projetos 
individuais dos professores convergem-se em 
torno de um mesmo objetivo e os professores 
passam a assumir a existência de uma 
necessidade em comum, a melhoria da qualidade 
do processo de ensino e aprendizagem. A 
existência de um projeto coletivo é mais do que 
a soma dos vários projetos pessoais, pois os 
motivos individuais da atividade tornam-se 
motivos do grupo enquanto motivos do grupo 
ganham uma configuração individual (ASBAHR, 
2005, p. 65-66). 

 

O projeto político pedagógico, 

portanto, é um documento que 

estabelece uma direção, uma 

intencionalidade à organização do 

trabalho pedagógico da escola. Sua 

construção exige uma reflexão acerca da 

concepção de escola e sua relação com a 

sociedade, deve contemplar a qualidade 

do ensino nas dimensões indissociáveis: 

formal ou técnica e política implica em 

esforço coletivo e participativo e define 

ações educativas e as características 

necessárias às escolas descumprirem 

seus propósitos e sua intencionalidade 

(VEIGA, 1995). 

A elaboração do projeto político 

pedagógico, no entanto, não cumprirá 

sua finalidade se tiver como objetivo 

somente o estudo e a análise da 

realidade escolar ou se pautar num ideal 

de escola e de aluno a ser formado.  Sua 

organização só tem razão de ser se 

propuser ações para mudanças 

mediadas pela análise da realidade da 

escola, pelo estudo teórico de uma 

fundamentação que subsidie esta análise 

e dos sonhos da sua comunidade escolar. 

Legalmente é imputado ao pedagogo a 

organização do trabalho pedagógico da 

escola e, em decorrência desta, a 

responsabilidade pela organização do 

projeto político pedagógico da escola. Este 

profissional tem como uma de suas 

principais funções articular 

coletivamente as ações na escola, de 

forma, que todos os envolvidos nos 

processos de ensino e de aprendizagem, 

conheçam as diferentes funções 

exercidas na escola e tenham 

competência para desenvolver suas 

ações com a responsabilidade requerida 

em sua área ou função específica.  

Este reconhecimento das 

diferentes funções e ações 

correspondentes no desenvolvimento da 

atividade educativa, não significa 

fragmentar o trabalho da escola, mas 



possibilitar a tomada de consciência de 

que as ações de cada função são 

distintas, com objetivos comuns 

definidos coletivamente, onde os 

resultados serão alcançados retornarão 

ao coletivo positiva ou negativamente, 

dependendo do comprometimento do 

grupo no desenvolvimento das ações. 

Para realizar a mediação do 

trabalho coletivo na escola o pedagogo 

precisa garantir o seu tempo de trabalho 

no contexto escolar dedicado a 

discussões, reflexões, análises da 

realidade com a qual trabalha na escola 

pública. O trabalho pedagógico 

organizado coletivamente necessita de 

reflexão, de fundamentação teórica, 

posicionamento filosófico, dando-lhe 

um significado e corrigindo possíveis 

incorreções. 

No entanto, esta reflexão filosófica 

sobre o trabalho pedagógico deve ser 

realizada como propõe Saviani, 

 
Para que uma reflexão possa ser adjetivada de 
filosófica, é preciso que satisfaça uma série de 
exigências que vou resumir em apenas três 
requisitos: a radicalidade, o rigor e a globalidade. 
Quero dizer, em suma, que a reflexão filosófica, 
para ser tal, deve ser radical, rigorosa e de 
conjunto. Radical: Em primeiro lugar, exige-se 
que o problema seja colocado em termos radicais 
[...] é preciso que se vá às raízes da questão, até 
seus fundamentos [...] Rigorosa: Em segundo 
lugar e como que para garantir a primeira 
exigência, deve-se proceder com rigor, ou seja, 
sistematicamente, segundo métodos 
determinados [...] De conjunto: Em terceiro 

lugar, o problema não pode ser examinado de 
modo parcial, mas numa perspectiva de 
conjunto, relacionando-se o aspecto em questão 
com os demais aspectos do contexto em que está 
inserido (SAVIANI, 2000, p. 16-17). 

 
 

Segundo Saviani (2000), realizar a 

reflexão filosófica sobre o trabalho 

pedagógico impõe aos profissionais da 

educação o conhecimento sistematizado 

das teorias da educação ou tendências 

pedagógicas, classificadas por Saviani 

(2003a) em dois grupos: as “teorias não–

críticas” e “teorias críticas”, para que 

estes possam construir a sua trajetória 

político-pedagógica e realizar um 

trabalho coletivo direcionado pelo 

Projeto Político-Pedagógico da escola 

pública à qual pertence. 

O planejamento organiza o 

trabalho pedagógico de forma 

consciente e, uma vez tomado 

consciência coletiva da necessidade do 

projeto político pedagógico para a 

Dermeval Saviani detalha as 

características das teorias 

críticas e não-críticas em seu 

livro Escola e Democracia 

com o objetivo de esclarecer 

aspectos importantes de 

cada tendência pedagógica 

aos educadores. 

 

 



conquista da autonomia da escola, a 

execução, avaliação e reestruturação de 

ações exigirão cada vez menos esforços 

de todos os profissionais da escola que 

terão sempre o pedagogo como 

mediador da atividade educativa, 

articulando as ações de forma coletiva e 

compartilhada, respeitando cada função 

que compõe este coletivo escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O material didático apresentado nesta Produção Didático-Pedagógica foi 

organizado na forma de um Caderno Temático composto por três unidades didáticas 

que apresentam reflexões sobre a ação educativa do professor pedagogo na 

articulação do trabalho coletivo na escola pública. Tem como principal objetivo 

subsidiar, por meio do seu conteúdo e referências, o Curso de Extensão pretendido 

como ação prevista no Projeto de Intervenção na Escola.   

O referido Curso de Extensão será desenvolvido no Colégio Estadual 

Cianorte – EFMNP, escola de implementação das ações, em 32 (trinta e duas) horas 

distribuídas em 8 (oito) encontros  presencias de 4 (quatro) horas diárias atendendo 

às necessidades e possibilidades da escola em questão. Pretende-se atender 25 

(vinte e cinco) trabalhadores da educação, dentre eles Equipe de Direção, Pedagógica 

e Docente do Colégio Estadual Cianorte – EFMNP e de outras instituições de ensino 

da Rede Estadual de Educação do Estado do Paraná, bem como estudantes do Curso 

de Pedagogia, Curso de Formação de Docentes e membros da comunidade escolar.  

Os 8 (oito) encontros previstos no Curso de Extensão serão utilizados para 

o estudo dos conteúdos abordados pelas unidades didáticas que compõe o material 

didático apresentado. Os conteúdos propostos serão didaticamente organizados a 

partir da proposta pedagógica elaborada por Gasparin (2003) que, utilizando o método 

dialético, propõe um trabalho significativo com os conteúdos escolares, no qual 

professor e aluno trabalham juntos, proporcionando a aprendizagem dos conteúdos 

diretamente ligados à prática social dos estudantes. 

 

Para o desenvolvimento dessa proposta pedagógica, toma-se como marco 
referencial epistemológico a teoria dialética do conhecimento, tanto para 
fundamentar a concepção metodológica e o planejamento de ensino-
aprendizagem, como a ação docente-discente (GASPARIN, 2003, p. 4). 

 

A teoria dialética do conhecimento propõe que o conhecimento é construído 

na prática social dos homens. No processo de produção da vida material, na luta para 

dominar a natureza o homem a transforma e transforma a si mesmo. Por meio da 

reflexão sobre este processo é que o conhecimento é produzido. Desta análise, 

Gasparin (2003) propõe uma concepção metodológica dialética para o trabalho 



educativo concebida na forma como o conhecimento é produzido pela humanidade 

norteada pela Pedagogia Histórico-Crítica e pela Teoria Histórico-Cultural.  

 

Essa metodologia dialética do conhecimento perpassa todo o trabalho 
docente-discente, estruturando e desenvolvendo o processo de construção 
do conhecimento escolar, tanto no que se refere à nova forma de o professor 
estudar e preparar os conteúdos e elaborar e executar seu projeto de ensino, 
como à respectivas ações dos alunos. A nova metodologia de ensino-
aprendizagem expressa a totalidade do processo pedagógico, dando-lhe 
centro e direção na construção do conhecimento (GASPARIN, 2003, p. 5). 

 

Essa proposta pedagógica foi formulada por Gasparin (2003) em cinco 

passos. O primeiro passo proposto é a Prática Social Inicial que permite aos 

estudantes refletirem sobre o que já sabem sobre o conteúdo a ser estudado com o 

objetivo de conscientizarem-se dos fatos, fenômenos que ocorrem no seu entorno, 

sempre mediados pelo professor. O segundo passo é a Problematização que 

representa o momento em que se realiza a reflexão sobre os principais problemas da 

prática social vivenciada pelos estudantes que têm relação com o conteúdo estudado.   

O terceiro passo é a Instrumentalização fase em que as ações didático-pedagógicas 

acontecem para estruturar o conhecimento científico que ocorre com a mediação do 

professor. O quarto passo é a Catarse fase em que é possível ao estudante perceber 

a realidade para além das aparências e na sua totalidade. O quinto, e último passo, é 

a Prática Social Final fase em que são formuladas, planejadas as novas ações a partir 

da sistematização do conteúdo. 

A metodologia proposta por meio destes cinco passos fundamentada na 

teoria dialética do conhecimento  propõe o movimento entre a prática-teoria-prática, 

ou seja, a partir da prática social vivenciada faz-se a reflexão e os questionamentos 

sobre ela, buscando um conhecimento científico e teórico que traduza seus 

fenômenos, fatos, situações que se tornará um instrumento para o planejamento de 

ações que transformem a prática social inicial. 

 

Daí porque a prática social foi tomada como ponto de partida e de chegada 
na caracterização dos momentos do método de ensino por mim preconizado. 
É fácil identificar aí o entendimento da educação como mediação no seio da 
prática social (...). Simplesmente estou querendo dizer que o movimento que 
vai da síncrese (“a visão caótica do todo”) à síntese (“uma rica totalidade de 
determinações e de relações numerosas”) pela mediação da análise (“as 
abstrações e determinações mais simples”) constitui uma orientação segura 
tanto para o processo de descoberta de novos conhecimentos (o método 
científico) como para o processo de transmissão-assimilação de 
conhecimentos (o método de ensino) (SAVIANI, 2003a, p. 74). 



 

Utilizando como referência a metodologia proposta e, de forma bastante 

simplificada, descrita acima, os 8 (oito) encontros serão organizados como segue: 

 

1° ENCONTRO 

 

PRÁTICA SOCIAL INICIAL DO CONTEÚDO 

1. Exposição das intenções e motivos para o desenvolvimento do Projeto de 

Intervenção na Escola e da Proposta Didático-Pedagógica proposto ao Programa 

de Desenvolvimento Educacional – PDE, turma 2014. 

2. Reflexão e levantamento de informações sobre o que sabem e pensam os 

cursistas sobre a ação educativa do professor pedagogo na articulação do trabalho 

coletivo da escola pública brasileira. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

3. Reflexão e análise sobre a atuação do professor pedagogo na escola pública 

paranaense: 

 Qual você considera o principal papel do pedagogo na escola pública? 

 Quais as principais demandas impostas aos pedagogos no cotidiano escolar? 

 Estas demandas atendem às necessidades pedagógicas da escola pública? 

 Qual a contribuição do professor pedagogo na promoção do trabalho coletivo 

articulado entre os vários segmentos que compõem a unidade escolar? 

 

INSTRUMENTALIZAÇÃO  

(PARA AS SÍNTESES DOS CURSISTAS NAS CATARSES) 

Neste primeiro encontro será realizada uma oficina com objetivo de instrumentalizar os 

cursistas quanto aos conhecimentos necessários à produção de um texto científico. A 

cada encontro será realizada a síntese mental do cursista sobre os conteúdos trabalhados 

que será expressa, por escrito, por meio de um texto científico. 

 

 

  



 

2° -  3º ENCONTROS 

INSTRUMENTALIZAÇÃO  

Conteúdos:  

I UNIDADE DIDÁTICA 

1.1. A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

1.2. AS CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS NA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO 

BRASIL 

1.3. A PEDAGOGIA NO BRASIL 

 

CATARSE 

“O pedagogo escolar é aquele que domina sistemática e intencionalmente as formas de 

organização do processo de formação cultural que se dá no interior das escolas. Mas o 

que é específico da formação cultural de tipo escolar? Entendo que a formação cultural de 

tipo escolar está ligada ao problema de acesso à cultura erudita (letrada). Ora, a cultura 

letrada, que constitui um complexo de conhecimentos sistematizados, não é acessível por 

vias assistemáticas, espontâneas. Daí a necessidade de um espaço organizada de forma 

sistemática com o objetivo de possibilitar o acesso à cultura erudita. Este espaço é 

constituído pela escola. É, pois, a exigência de apropriação do conhecimento 

sistematizado por parte das novas gerações que torna necessária a existência da escola. 

(...) Entretanto, para que a escola possa funcionar, não é suficiente a existência do saber 

sistematizado. É necessário convertê-lo em ‘saber escolar’, isto é, dosá-lo e sequenciá-lo 

para efeito do processo de transmissão-assimilação no espaço e tempo escolares. Eu 

diria que aqui reside a especificidade do pedagogo escolar. Como especialista em 

pedagogia escolar ele deve ter o domínio das formas através das quais o saber 

sistematizado é convertido em saber escolar, tornando-o, pois, transmissível-assimilável 

na relação professor-aluno” (SAVIANI, 1985, p.28). 

 

 Com base nos conteúdos trabalhados nesta I Unidade Didática e na citação 

acima, registre uma reflexão estabelecendo uma comparação entre o que propõe 

o autor como função do pedagogo na escola pública e o desenvolvimento do seu 

trabalho na escola em que atua.  

 

 

  



 

3° -  4º -  5º ENCONTROS 

INSTRUMENTALIZAÇÃO  

Conteúdos: 

II UNIDADE DIDÁTICA  

1.1. AS CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL NA 

COMPREENSÃO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO COLETIVO 

1.2. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR NA PERSPECTIVA DE GRAMSCI 

 

CATARSE 

“No que se refere aos processos psicológicos, a ruptura entre o sentido e o significado 

das ações humanas tem como uma de suas conseqüências o cerceamento do processo 

de desenvolvimento da personalidade humana. Isso ocorre porque o indivíduo, por vender 

sua força de trabalho e, em decorrência disso, ter o sentido de sua atividade como algo 

dissociado do conteúdo dessa atividade, acaba distanciando o núcleo de sua 

personalidade da atividade de trabalho. O trabalho torna-se algo externo e estranho à 

personalidade do indivíduo quando, na realidade, deveria a atividade centrar-se em 

termos do processo de objetivação da personalidade do indivíduo. Sem a possibilidade 

dessa objetivação, a personalidade fica restrita, limitada em seu desenvolvimento. 

Igualmente o indivíduo não tem na atividade de trabalho, com raras exceções, algo que o 

impulsione a se apropriar de conhecimentos, habilidades e valores que o enriqueçam 

como ser humano. Foge aos limites deste artigo analisar todas as implicações desse 

processo altamente alienante e profundamente desumano. Deixo apenas registrado que 

considero ser esse um tema fundamental para nós, educadores, que trabalhamos com a 

formação das novas gerações numa sociedade que retira das pessoas a própria 

possibilidade de elas crescerem como indivíduos por meio de seu trabalho” (DUARTE, 

2004, p. 59). 

 

Com base nos conteúdos trabalhados nesta II Unidade Didática e na citação 

acima, registre uma reflexão evidenciando situações em que você pode 

reconhecer esta ruptura entre sentido e significado nas ações de educadores, 

alunos, pais no cotidiano da escola onde atua. 

 

 

  



 

6° - 7º ENCONTROS 

INSTRUMENTALIZAÇÃO  

Conteúdos: 

III UNIDADE DIDÁTICA 

3.1. O PEDAGOGO NO CONTEXTO DA SOCIEDADE CAPITALISTA 

3.2. O PEDAGOGO NA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE 

3.3. O PEDAGOGO COMO ARTICULADOR DO TRABALHO COLETIVO NA 

ESCOLA PÚBLICA 

 

CATARSE 

“Em síntese, o Projeto Político-Pedagógico da escola é a expressão da intencionalidade do 

conjunto da comunidade escolar a respeito da sociedade que se possa almejar, aquela que não 

reproduza as condições históricas de dominação, alienação e expropriação da condição humana. 

Uma vez que a escola expressa essas contradições, o Projeto Político-Pedagógico da escola deve 

partir do seu diagnóstico mais pontual (da comunidade escolar, das interfaces entre ensino e 

aprendizagem, entre professor e aluno) – o diagnóstico da própria cultura escolar, mas que 

expressa um diagnóstico mais global – o da sociedade em suas determinações. O que se 

vislumbra a partir daí é pensar coletivamente na forma pela qual a escola se organizará para 

avançar rumo a seu projeto educativo. A Proposta Pedagógica Curricular, por sua vez, é a 

expressão de uma determinada concepção de educação e de sociedade, pensada filosófica, 

histórica e culturalmente no Projeto Político-Pedagógico. Ela é construída pelos professores das 

disciplinas e mediada pela equipe pedagógica, os quais lançam mão dos fundamentos curriculares 

historicamente produzidos (Currículo Básico, Diretrizes Curriculares Estaduais) para proceder a 

esta seleção de conteúdos e método com sua respectiva intencionalidade. O Plano de Trabalho 

Docente é a expressão da Proposta Pedagógica Curricular, a qual, por sua vez, expressa o Projeto 

Político-Pedagógico. O plano é a representação escrita do planejamento do professor. Neste 

sentido, ele contempla o recorte do conteúdo selecionado para um dado período. Tal conteúdo traz 

consigo essa intencionalidade traduzida a partir dos critérios de avaliação. Para que isto se efetive, 

o professor deve ter clareza do que o aluno deve aprender (conteúdos), por que aprender tal 

conteúdo (intencionalidade–objetivos), como trabalhá-lo em sala (encaminhamentos 

metodológicos), e como serão avaliados (critérios e instrumentos de avaliação). A seleção dos 

conteúdos, retomando, não é aleatória. Ela foi feita exatamente com base em alguma intenção, a 

qual é a expressão do Projeto Político-Pedagógico, construído coletivamente pela comunidade 

escolar. (...) Retomando a concepção de que o pedagogo é o profissional que atua em várias 

instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente vinculadas à organização e aos processos 

de aquisição de saberes e modos de ação, com base em objetivos de formação humana definidos 

coletivamente no Projeto Político-Pedagógico, esse passa a ser compreendido como mediador e o 



articulador deste projeto na escola, que se consolida, principalmente através do Plano de Trabalho 

Docente e do trabalho efetivo do professor em sala de aula. Tendo-se como pressuposto a clareza 

quanto às questões já postas, cabe a explicitação do que se constitui como trabalho do pedagogo, 

especificamente junto ao professor de cada disciplina, na condução do processo de transmissão-

assimilação dos conteúdos. Assim, como a escola é a mediadora entre o conhecimento e a 

comunidade, o professor é o mediador entre o conhecimento e o aluno, sendo o pedagogo o 

mediador entre o método, as formas de condução do conhecimento e a prática docente. É do 

pedagogo a responsabilidade de transformar o conhecimento difuso em sistematizado e 

assimilável, ou saber escolar (SAVIANI, 1985). Cabe ao pedagogo dar suporte ao trabalho 

docente, utilizando-se do conhecimento, próprio da sua função, dos componentes técnico-práticos, 

psicológicos, sociopolíticos, decorrentes das ciências auxiliares da educação, no ato educativo 

(LIBÂNEO,1990), levando o aluno a apropriar-se da matéria (conteúdo), objeto do processo de 

ensino e aprendizagem” (PARANÁ, 2010, p.35-36). 

 

Com base nos conteúdos trabalhados nesta II Unidade Didática e na citação 

acima, registre uma reflexão evidenciando quais são e em que medida as ações 

desenvolvidas pelo pedagogo na escola em que você atua atendem à demanda 

para a função em relação à organização do trabalho pedagógico (PPP, PPC e 

PTD); em que medida estas ações são desenvolvidas coletivamente. 

 

 

8° ENCONTRO 

PRÁTICA SOCIAL FINAL 

 

Elaboração de um Plano de Ação do Pedagogo que colabore com a articulação do 

trabalho coletivo da escola pública, tendo como subsídio o conteúdo desenvolvido 

nas Unidades Didáticas, a dinâmica de funcionamento da escola em que atua e as 

necessidades da escola pública. 

 

 

 

O Caderno Temático, formato do material didático, por meio das unidades 

didáticas, poderá ser utilizado também como subsídio para grupos de estudos, 

semana pedagógica, Formação em Ação, e outros momentos de reflexão da escola 

como possibilidade de compreensão do papel do professor pedagogo na articulação 

do trabalho coletivo na escola pública. 
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