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APRESENTAÇÃO  

Este caderno temático faz parte da produção didático pedagógica solicitada 

aos professores participantes do PDE Programa de Desenvolvimento Educacional 

da Secretaria de Estado da Educação do Paraná 2014/2015. 

O tema que norteia este trabalho é a Pedagogia Histórico-Crítica X 

Pedagogia Lassalista: Um Diálogo Possível? Tem como objetivo analisar as 

características e as relações entre essas  pedagogias. 

O Caderno Pedagógico está organizado em oito encontros que servirão como 

subsídio para a implementação pedagógica em 2015 junto aos pedagogos e 

professores do Colégio Estadual La Salle. A carga horária é de 32 horas na 

modalidade curso de extensão. A certificação se dará por meio da UNICENTRO. 
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No primeiro encontro será apresentado um histórico sobre a vida de São 

João Batista de La Salle, suas obras e sua trajetória como educador e irmão. Em 

um segundo momento,será visto um histórico do Colégio Estadual La Salle de Pato 

Branco. Ainda neste encontro os participantes responderão um questionário, que 

será retomado no quinto encontro.  

No segundo encontro será realizado um relato sobre as correntes 

pedagógicas, suas influências na sociedade, bem como sobre a linha pedagógica 

que norteia a Secretaria do Estado da Educação do Governo do estado do  Paraná.  

No terceiro encontro, os cursistas participarão de uma mesa redonda , tendo 

um irmão lassalista como mediador , com o objetivo de aprofundar os 

conhecimentos sobre a pedagogia lassalista.  

No quarto encontro, o foco será a pedagogia histórico-crítica, onde uma 

pedagoga será convidada para debater junto ao grupo.  

No quinto encontro, levando em consideração os questionários de sondagem 

já aplicados no primeiro encontro, os cursistas farão uma análise de suas práticas 

pedagógicas observando aspectos convergentes às pedagogias já estudadas. 

No sexto encontro o grupo realizará um parâmetro entre a pedagogia 

lassalista e a pedagogia histórico-crítica, obesrvando os aspectos de divergência e 

convergência entre as duas pedagogias.  

No sétimo encontro, os cursistas discutirão em que aspectos as linhas 

pedagógicas histórico-crítica e lassalista conciliam-se, e preocurarão analisar de 

que forma estas podem auxiliar em suas metodologias de trabalho, tendo em vista o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

São João Batista de La Salle nasceu em Reims na França em 30 de abril de 

1651. Pertencente a uma família rica, desde jovem quis seguir a vida religiosa. Aos 

26 anos, órfão de pai e mãe, foi ordenado padre. À mesma época terminou seus 

estudos em Teologia, vindo a falecer em 07 de abril de 1719. 

Abriu sua primeira escola em 15 de abril de 1679, depois de ter visitado um 

orfanato. 

Em 1689 renunciou ao cargo de cânone. Neste período, os professores 

adotaram práticas de oração comunitária e decidiram chamar-se de irmãos.  

Sempre se dedicou à educação e foi muito criticado pelas inovações que ele 

queria trazer nesta área e também nas práticas religiosas. A vida de La Salle se dá 
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em sua maioria no reinado de Luis XV na França, país rico, católico e muito 

populoso, mas que também passava por um período de fome, epidemias, conflitos 

religiosos e crise política como acontecia em toda a Europa. 

 Quando se fala em educação, esta era somente acessível para aqueles que 

tinham condições financeiras para tal. 

Em meio a esta realidade social viveu La Salle, que tinha suas origens na 

nobreza (por parte de pai) e que tinha heranças (por parte de mãe).  

 La Salle vendo toda a necessidade e carência decidiu doar sua herança 

(estimada em 500 mil dólares) aos mais carentes e a partir de então dedicar-se 

inteiramente à educação destes e ao preparo de professores para trabalharem com 

eles. Fundou em 1651, o Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs, conhecidos como 

Ordem dos Irmãos Lassalistas. 

 

São Joao Batista de La Salle, atento (...) ao desamparo humano e 
espiritual dos filhos dos artesãos e dos pobres, se consagrou à 
formação de professores de escola inteiramente dedicados à 
instrução e educação cristã. Reuniu estes professores em 
comunidade e fundou com eles o Instituto dos Irmãos das escolas 
Cristãs (...) O fim deste Instituto é procurar educação humana e 
cristã aos jovens, especialmente aos pobres. (INSTITUTO DE LÓS 
HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, 2005, p. 23). 

 

 Em 15 de maio de 1950, o Papa Pio XII declarou São João Batista de La 

Salle Padroeiro Universal dos Professores e Estudantes do magistério.  

Sua constante preocupação era com  aqueles que não tinham acesso às 

escolas e com a formação dos professores, pois na época estes não tinham 

conteúdo nenhum para o ensino e também vinham de classes menos favorecidas. 

La Salle Usava então de alguns meios, os quais ele chamava de Instrumentos 

Pedagógicos que eram: a oração frequente e diária pelos alunos, a leitura da Bíblia, 

e a intensa formação religiosa. Também tinha como opções preferenciais: a 

promoção da justiça, a educação dos pobres e uma comunidade que educasse. 

Para La Salle a pessoa era sempre fim e não meio no processo educativo. 

Conforme demostra Lauraire (2006, p. 28), o método individual, até então 

empregado nas escolas, gerava situação de indisciplina e desordem. Para combater 

a indisciplina dos alunos, e isso era uma tradição educativa, eram empregadas 

medidas disciplinares duras e castigos corporais. Nas escolas menores do século 
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XVII, seguindo o modelo das escolas precedentes, era empregada a aspereza 

disciplinar nos alunos. Por ser um meio de disciplina reproduzido por séculos e 

inculcado na cultura escolar, a rigidez e severidade disciplinar não acarretava 

problema aos pais.       

No método simultâneo de ensino, modelo que conhecemos hoje e 

absolutamente difundido na organização escolar, falava-se pouco e somente o 

necessário. O professor encaminhava as instruções e os alunos executavam. Para 

que houvesse educação e instrução adequada, era necessário antes de tudo, um 

método adequado. 

 

Cada ordem de lição terá o seu lugar determinado na sala, de 
maneira tal, que os alunos de uma ordem de lição não fiquem 
mesclados e confundidos com os de outra ordem da mesma lição, 
como, por exemplo, os iniciantes com os médios. Deverão ser 
facilmente distinguidos uns dos outros pelo lugar que ocupam. 
Todos os alunos de todas as três ordens lerão, no entanto, juntos, 
sem separação e distinção, segundo indicar o mestre. (LA SALLE, 
2012b, p. 37). 

 

Através do método simultâneo de ensino, era proporcionada a interatividade 

entre o mestre e os alunos. O método simultâneo de ensino, introduzido por La Salle 

como o mais eficiente em um projeto educativo visava à escolarização de grande 

número de alunos e a universalização do ensino, proporcionava ao mestre ter a 

visão de todos os alunos na sala. Com isso, era aplicado o princípio da vigilância. 

Todas as atividades na escola eram executadas sob a ordem do mestre. Isso será 

lembrado por Foucault em Vigiar e Punir. 

 

J. B. de La Salle imaginava uma classe onde a distribuição espacial 

pudesse realizar ao mesmo tempo toda uma série de distinções: 
segundo o nível de avanço dos alunos, segundo o valor de cada um, 
segundo seu temperamento melhor ou pior, segundo sua maior ou 
menor aplicação, segundo sua limpeza, e segundo a fortuna dos 
pais. Então, a sala de aula formaria um grande quadro único, com 
entradas múltiplas, sob o olhar cuidadosamente “classificador” do 
professor: Haverá em todas as salas de aula lugares determinados 
para todos os escolares de todas as classes, de maneira que todos 
os da mesma classe sejam alocados num mesmo lugar e sempre 
fixo. Os escolares das lições mais adiantadas serão colocados nos 
bancos mais próximos da parede e em seguida os outros segundo a 
ordem das lições avançando para o meio da sala... Cada um dos 
alunos terá seu lugar marcado e nenhum o deixará nem trocará sem 
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a ordem e o consentimento do inspetor das escolas. [Será preciso 
fazer com que] aqueles cujos pais são negligentes e têm piolhos 
fiquem separados dos que são limpos e não os têm; que um escolar 
leviano e distraído seja colocado entre dois bem comportados e 
ajuizados, que o libertino ou fique sozinho ou entre dois piedosos. 
(FOUCAULT, 1987, p. 173). 

 

 La Salle sistematizou o método simultâneo de ensino preconizado por 

Comênio na Didactica Magna. Até então, o método simultâneo era aplicado na lição 

de leitura  

A opção de La Salle pelo ensino simultâneo e a presença de vários níveis na 

classe, necessitou de uma organização distributiva dos alunos. Dessa maneira 

facilitava a prática de exercícios comuns e o trabalho individual acontecia 

concomitantemente. Ao mesmo tempo, o mestre mantinha a vigilância sobre toda a 

classe. O ensino simultâneo requereu organização rigorosa da classe e de horários 

comuns, bem como a obrigação de pontualidade e assiduidade dos alunos, e ainda, 

a distribuição e organização do tempo para a execução das lições e dos exercícios 

religiosos. (LAURAIRE, 2006). 

O método simultâneo com a presença constante do mestre assegurava a 

continuidade do trabalho e o acompanhamento das atividades dos alunos. La Salle 

enfatizava que o aluno tem necessidade da presença do mestre pois ele está ainda 

em processo de aprendizagem e precisa de modelos e exemplos. 

O ensino simultâneo exigiu a elaboração de conteúdo curricular que garantia 

a aprendizagem de todos os alunos da classe. Pela organização de classes, as 

escolas lassalistas possuíam em média três a quatro salas de aulas, e com isso, era 

possível organizar as turmas de maneira mais homogênea e distribuir os conteúdos 

em ordem coerente e progressiva. Por isso, no ingresso dos alunos, existia o 

cuidado da realização de exames de nível, para colocá-los na classe e lição de 

acordo com o nível de aprendizagem. 

Nos séculos XVII e XVIII as crianças eram vistas na sociedade como 

pequenos adultos e desde cedo precisavam adquirir o comportamento dos mais 

velhos. Para isso, La Salle é movido por uma sensibilidade importante. “Se tendes 

para com eles a firmeza de pai para tirá-los e afastá-los do mal, devei ter-lhes 

também a ternura de mãe para acolhe-los e fazer-lhes todo o bem que depende de 

vós”. (LA SALLE, 2013, p. 83). O primeiro pressuposto de La Salle para uma 
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educação eficaz e que faça diferença é “tocar o coração dos alunos”. Não é sem 

motivo que os mestres se chamaram Irmãos, são irmãos entre si e irmãos mais 

velhos de seus alunos e devem guiá-los com ternura e afeto. 

Antes de o aluno ingressar na escola era feita uma verificação para sondar e 

mapear a realidade familiar, inclusive o nível de pobreza. O objetivo da entrevista 

com a família era o de conhecer os traços de personalidade do aluno e oferecer um 

acompanhamento personalizado, e se houvesse a necessidade, um 

acompanhamento adaptado durante todo o tempo que durasse sua escolaridade. 

Outro objetivo importante da entrevista e preenchimento do formulário era informar-

se sobre os antecedentes escolares do aluno, principalmente para poder avaliar sua 

capacidade de assiduidade, pontualidade e a seriedade no trabalho escolar. Caso o 

aluno fosse um adolescente, era importante captar dos pais qual era o projeto que 

tinham para ele. Na prática, a escolaridade na França no tempo de La Salle não era 

obrigatória, apesar de existirem alguns decretos municipais que obrigavam a 

participação das crianças na escola não havia uma idade determinada para 

começar a escolarização. Para La Salle, um adolescente tinha aproximadamente 12 

anos e nessa idade muitos meninos já estavam trabalhando ou eram aprendizes.  

A avaliação do rendimento escolar era constante com o intuito de verificar o 

nível de aprendizagem dos alunos e atestar se estavam aptos para avançar de nível 

e lição. Um dos itens para estimular a responsabilidade e a participação, 

desenvolver aptidões e promover a ordem nas escolas era o estabelecimento de 

diversas responsabilidades para os alunos. Nas escolas existiam diferentes funções 

que o professor não poderia e não deveria fazer por ele mesmo. O Guia das 

Escolas Cristãs prescreve quatorze serviços que os alunos executavam: o recitador 

de orações; o ministro da santa Missa; o esmoler; O porta aspersório; o porta-

terços; o sineiro; o inspetor e o vigilante; o primeiro dos bancos; o visitante dos 

ausentes; o distribuidor e coletor das folhas; o distribuidor e coletor de livros; o 

varredor; o porteiro; o chaveiro. (LA SALLE, 2012b). 

La Salle prestigiou a língua vernácula e prescreveu a alfabetização dos 

alunos na língua materna, no caso, a francesa, não a latina, conforme os colégios 

da época ensinavam, e era usual por força da organização eclesiástica da 

sociedade. 
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Para La Salle, o ensino deveria ser prático e ativo, de tal maneira que o aluno 

estivesse constantemente envolvido em atividades. O aluno aprendia a preparar os 

instrumentos de estudo: aprendia a talhar as penas de ganso para escrever; copiava 

e elaborava documentos que usaria em sua vida como recibos, contratos e 

procurações. Dessa maneira, fica claro que as escolas lassalistas preparavam os 

alunos para a vida real e para o exercício de algum ofício. Embora não se tivesse a 

plasticidade da ascensão social, a escola já preparava para as atividades que cada 

um exerceria. Muitas propostas educacionais apresentadas como inovações 

pedagógicas, séculos depois, já estavam presentes.  

De acordo com Corsatto (2007, p. 132), este diz que:  

 

La Salle apresenta duas coisas que o responsável pela formação de 
novos professores deveria buscar: eliminar o que estes professores 
têm e não deveriam ter; e procurar que consigam ter o que não têm 
e que é muito necessário que tenham. 

 

De acordo com Marcelo Adriano Piantcoski e João Virgilio, em Joao Batista 

de La Salle – Um Silêncio Eloquente em Torno do Educador Católico que Modelou a 

Escola Moderna, este cita alguns traços da pedagogia Lassalista: 

 Conhecimento individual do aluno. 

 Trato pessoal: bondade, firmeza, paciência e também há aqueles que 

precisam de mais atenção do que os outros. Repressão e castigo quando 

necessário e também há a necessidade de vigiar. 

 Amor mútuo. 

 Exemplo: os professores são exemplo. 

 Correção bem aplicada. 

 Especial afeto aos mais necessitados. 

 Firmeza de pai e ternura de mãe. “Se vocês usarem com eles firmeza de 

pai para tirá-los da desordem e afastá-los dela, devem também sentir por eles 

ternura de mãe para acolhê-los e proporcionar-lhes todo o bem que estiver ao 

alcance de suas mãos”. (MEDITAÇÃO, 107). 

 Ganhar a confiança.  

 Colaboração de todos para uma renovação permanente. (Reuniões e 

discussões para se chegar a um acordo). 
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 Respeito ao ritmo de maturação de cada educando. 

 Conhecimento da família, ambiente e circunstâncias. 

 Participação e responsabilidade. (Presidente das orações, preparador de 

material, porteiro, vigilantes, encarregado das chaves, encarregado da limpeza, 

visitador dos doentes). 

  Eficácia na escola (Por que os alunos deixam de frequentar a escola). 

Atualmente, La Salle se caracteriza através dos Irmãos Lassalistas e tem 

obras assistenciais em várias partes do mundo, atendendo não somente aos menos 

favorecidos mas a todas as classes sociais. 

Segundo Hengemulle (2000, p. 174): 

Uma das coisas que diferencia La Salle de muitos outros pedagogos 
e educadores, multiplicando a sua influência, é o fato de haver 
criado uma instituição de religiosos educadores que continuaram e 
universalizaram a sua pratica educativa e o espírito que legou a seus 
membros. A eficácia nesta ação de prolongar e irradiar essa pratica 
e  esse espírito deve-se ao fato de esta instituição centrar suas 
energias na tarefa exclusiva da educação; de permanecer fiel a uma 
clientela básica, de ser sistemática em sua ação, sistematicidade 
que alguns autores chamam de uniformismo; de desenvolver um 
sentido de corpo, um espírito, uma pratica comunitárias, o que inclui, 
certamente, um determinado controle mutuo, apontado por alguns 
autores, mas que representa forte apoio recíproco, como destacam 
outros: de garantir a um tempo, a continuidade da ação, com a 
transmissão ininterrupta da experiência acumulada, e a capacidade 
de resposta a novas necessidades educativas e de adaptação a 
renovadas exigências pedagógicas; e de cultivar uma mística 
alimentada na fé e expressa no devotamento zeloso pelo bem dos 
jovens. 

 

 

Tendências Pedagógicas 

 

É importante se fazer uma breve síntese com base em muitos autores entre 

eles Moacir Gadotti sobre as tendências pedagógicas que se têm tido até a 

atualidade, para que aí se possa chegar a Pedagogia Histórico Crítica. Estas 

nascem de uma necessidade de mudança social e filosófica tendo como fim 

favorecer o conhecimento. Elas têm uma grande influência do momento político e 

histórico que se vive; são muito importantes, mas devem apenas nortear o professor 

para que este possa construir sua prática embasado nelas.  

São divididas em: 
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 Pedagogia Tradicional: o papel da escola é o intelectual. A relação 

professor-aluno é de autoridade. Surge no século XIX e ainda hoje é utilizada. O 

aluno é um receptor passivo, apenas recebe informações, os conteúdos são tidos 

como verdades absolutas e a avaliação é centrada no produto do trabalho. As aulas 

são expositivas e de pura repetição. 

 Pedagogia Nova ou Renovada: conhecida como Escola Nova, originou-se 

Nos Estados Unidos e na Europa no final do século XIX. O aprendizado se da 

através de pesquisa individual. O professor é auxiliar de experiências. Se      

aprende experimentando. É o aprender a aprender. É centrada no interesse e na 

motivação. A prioridade é o sujeito e os conteúdos são estabelecidos pela 

experiência.  

 Pedagogia Tecnicista: surge na segunda metade do século XX nos 

Estados Unidos e no Brasil entre 1960 a 1979. A escola tem como objetivo formar 

profissionais competentes para o mercado de trabalho. O professor é o técnico e o 

objetivo é aprender fazendo. Ambos, professor e aluno, subordinam-se às 

tecnologias. O conhecimento é o resultado da experiência. Muito ênfase aos livros 

didáticos. 

 Pedagogia Libertadora: crítica às realidades sociais, iniciou-se nos anos 

60. Questiona as relações do homem e seu meio. Surge nesta fase Paulo Freire 

com a Pedagogia do Oprimido, que é fazer da opressão e suas causas o objetivo da 

sua reflexão, resultando daí o engajamento do homem na busca pela sua libertação. 

Os temas dos conteúdos são extraídos a partir da vivência dos alunos, do próprio 

conhecimento do aluno. A relação professor-aluno se dá de forma uníssona onde 

ambos crescem juntos, em um meio de igualdade.    

 Pedagogia Libertária: tendência progressista, onde os conteúdos são 

colocados aos alunos de acordo com as necessidades do grupo. O professor é um 

conselheiro, um monitor que está à disposição deste.  

 Pedagogia Histórico-Crítica: tendência progressista, surge no final dos 

anos 70. Prepara o aluno para um ser ativo e crítico na sociedade. Todo o conteúdo 

é centrado nele e o ensino sai de sua própria experiência. O papel do professor é de 

mediador, que direciona o processo de ensino aprendizagem. 

 

Pedagogia Histórico-Crítica: Histórico e Características  
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Surge no Brasil na década de 80 em contraposição às pedagogias já 

existentes e tem sua base no marxismo: 

 

Entendido porém, com diferentes aproximações: uns mantinham 

como referência a visão liberal, interpretando o marxismo apenas 

pelo ângulo da crítica às desigualdades sociais e da busca de 

igualdade de acesso e permanência nas escolas organizadas com o 

mesmo padrão de qualidade, outros se empenhavam em 

compreender os fundamentos do materialismo histórico, buscando 

articular a educação com uma concepção que se contrapunha à 

visão liberal. (SAVIANI, 2007, p. 413). 

 

E, nesta época o Brasil vive um momento de inquietações:  

 

O processo de abertura democrática, a ascensão às prefeituras e 

aos governos estaduais de candidatos pertencentes a partidos de 

oposição ao governo militar; a campanha reivindicando eleições 

diretas para presidente da República; a transição para um governo 

civil em nível federal; a organização e mobilização dos educadores; 

as conferências brasileiras de educação; a produção cientifica critica 

desenvolvida nos programas de pós-graduação em educação; o 

incremento da circulação de ideias pedagógicas propiciado pela 

criação de novos veículos. Eis aí um conjunto de fatores que 

marcaram a década de 80 como um momento privilegiado para a 

emersão de propostas pedagógicas contra-hegemônicas. (SAVIANI, 

2007, p. 411). 

 

Saviani em sua obra Escola e Democracia (2001, p. 69) destaca: “uma 

pedagogia articulada com os interesses populares valorizará, pois, a escola e (...) 

estará interessada em métodos de ensino eficazes.  

Segundo Saviani (2012, p. 58-59):   

 

A visão crítico-reprodutivista surgiu basicamente a partir das 
consequências do movimento de maio de 1968, a chamada tentativa 
de revolução cultural dos jovens, que teve sua manifestação mais 
retumbante na França, mas espalhou-se por diversos países 
inclusive o Brasil. Esse movimento pretendia realizar a revolução 
social pela revolução cultural. Se a bandeira dos nossos Pioneiros 
da Educação Nova era fazer a revolução social pela revolução 
educacional, isto é, através da escola, o movimento de 1968 foi mais 
ambicioso, pois pretendia efetuar a revolução social, mudar as bases 
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da sociedade pela revolução cultural (abrangia, portanto, não 
apenas a escola, mas todo o âmbito da cultura). Esse movimento 
chegou de fato a ameaçar a ordem constituída. No momento em que 
o movimento estudantil atingiu limites mais radicais a estrutura 
político-institucional da França foi abalada. De Gaulle, que estava 
viajando pela Europa, teve que cancelar seus encontros e regressar 
à França para tentar controlar o processo.  

 

No Brasil teve evidências também fazendo com que se fizessem reflexões 

acerca do autoritarismo e a política educacional dominante. Saviani (2012, p. 59) 

relata em seu Livro Pedagogia Histórico-Crítica que: “o problema que os educadores 

enfrentavam extrapolava esse âmbito, por que a questão central era justamente 

como atuar de modo critico no campo pedagógico, como ser um professor que ao 

agir, desenvolve uma prática de caráter crítico”.  

Diz ainda que: 

 

não há como ter uma atuação crítica, uma atuação contrária às 
determinações materiais dominantes; o professor pode ate desejar 
isto, mas é um desejo inteiramente inócuo, porque as forças 
materiais não dão margem a que ele se realize. (SAVIANI, 2012, p. 
59). 

 

Esta pedagogia se enraíza na realidade escolar e procura resgatar a 

importância da escola. Ela tem suma importância no Brasil, pois leva em conta os 

interesses dos alunos, e tudo o que o aluno traz de conhecimento é ali valorizado; 

professor e aluno andam juntos, partem do conhecimento de realidade teórica para 

assim se chegar à prática concreta.  

Vygotsky desenvolve um papel importante nesta teoria vendo o homem como 

um ser que é construído através de suas relações com o mundo natural e social. Ele 

foca a mediação do homem com o mundo e ai entra o papel do professor.  

O conhecimento se dá a partir da prática social. Portanto, é a existência 

social dos homens que gera o conhecimento, pois este resulta do trabalho humano, 

no processo histórico de transformação do mundo e da sociedade, através da 

reflexão sobre este processo. O conhecimento como fato histórico e social supõe 

sempre continuidades, rupturas, reelaborações, reincorporações, permanências e 

avanços. (GASPARIN, 2005). 
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Gasparin (2005) estruturou cinco passos para trabalhar os conteúdos, 

fazendo com que haja um equilíbrio entre teoria e prática. São eles: 

1º Passo - Prática Social Inicial: vem do conhecimento prévio que o professor 

e o aluno têm do conteúdo. O professor apresenta o conteúdo e os objetivos de se 

trabalhar este conteúdo aos alunos, e estes repassam o que já sabem sobre o 

assunto e o que mais gostariam de saber. 

2º Passo - problematização: se faz um levantamento das problemáticas deste 

conteúdo e o por que ele é importante estudá-lo. 

3º Passo - Instrumentalização: este é o momento da efetiva construção do 

conhecimento, de se analisar, criticar, levantar hipóteses, para então se chegar ao 

efetivo conhecimento. 

4º Passo - catarse: aqui surge a nova postura mental do aluno e a que ponto 

de um novo conhecimento este chegou; é quando o não conhecido passa a ser 

conhecido. É o que para Vygotsky chama de Zona de Desenvolvimento Proximal. É 

a mediação do professor com o aluno. Conforme Wachowicz (1989, p. 107), a 

Catarse "é a verdadeira apropriação do saber por parte dos alunos". 

5º Passo - Prática social final: a partir do novo conhecimento adquirido se tem 

então uma nova proposta de ação. É ter outro entendimento da realidade, o que não 

quer dizer que ela mude, mas nesse momento o aluno tem os instrumentos para 

que esta mudança ocorra. 

Caderno Pedagógico 

Primeiro Encontro: 

Objetivos: 

 Conhecer a história de São João Batista de La Salle 

 Tomar consciência da fundação do Colégio Estadual La Salle de 

Pato Branco. 

- Momento de socialização: O coordenador do grupo disponibilizará 

características inerentes aos cursistas. Os mesmos deverão tentar adivinhar qual 

característica pertence a cada um. A tarefa tem por objetivo a integração. 

- No quadro pedir aos colegas que em uma palavra resumam o que sabem 

sobre a história de La Salle bem como sobre a história do Colégio La Salle de Pato 

Branco. Depois disso, fazer uma discussão acerca das palavras chave que ali estão. 
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 - Por meio de textos e documentos escritos bem como de um painel 

fotográfico, repassar  aos cursistas a história de São João Batista de La Salle. 

- Observar o contexto histórico do período de vida de São João Batista de La salle e 

de que forma esse contexto influenciou em suas decisões. 

 

Segundo Encontro 

Objetivos: 

 Promover discussões com e entre os participantes do curso, a 

respeito das correntes pedagógicas, tendo como suporte tabela 

ilustrativa. 

 Analisar junto com o grupo se alguma corrente pedagógica se 

destaca no Colégio Estadual La Salle e justificar. 

Sondagem: 

- O professor questionará os cursistas a respeito do que sabem sobre as tendências 

pedagógicas: Liberal tradicional, liberal renovadora, progressista, liberal renovadora 

não diretiva, liberal tecnicista, progressiva libertadora, progressiva libertária, 

progressiva histórico-crítica. 

- Qual o papel da escola e do professor nessas tendências? 

- O professor anotará as respostas em um quadro, e depois apresentará aos 

cursistas o quadro síntese das tendências pedagógicas, para ser discutido. Na 

oportunidade se observará o papel da escola, métodos, conteúdos, relação 

professor/aluno, apredizagem e manifestações. 
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- O  professor questionará os cursistas a respeito de “que momento realmente se 

vive hoje ?” As respostas a essas questões serão feitas por escrito e entregues. 

 

Terceiro Encontro 

Objetivos: 

 Compreender a Pedagogia Lassalista 

 Identificar os aspectos positivos e negativos da Pedagogia Lassalista. 
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 Promover discussões com os demais colegas do grupo sobre a pedagogia 

lassalista na atualidade. 

 - O professor convidará o palestrante, o Professor Marcos Luciano 

Corsatto, para fazer uma fala a respeito da pedagogia lassalista e solicitará aos 

cursistas que durante esta fala façam anotações que acharem relevantes para 

posterior discussão. 

 - Após a palestra será promovido um debate entre os colegas para 

analisarem  quais os pontos positivos e os pontos negativos deixados pela 

pedagogia lassalista e sua aplicabilidade nos dias atuais. 

 - O professor solicitará que os cursistas façam  um quadro destacando as  

características da pedagogia lassalista e sua metodologia. 

 

Quarto Encontro 

Objetivos: 

 Compreender a pedagogia histórico-crítica. 

 Analisar os pontos positivos e negativos da pedagogia histórico-crítica. 

Primeiro momento: 

O professor retornará a aula anterior, relembrando a pedagogia lassalista, 

destacando os principais tópicos levantados pelo grupo. 

- O professor apresentará aos cursistas a professora Juliana Schenatto, 

Pedagoga da Rede Estadual de Ensino do Estado do Paraná, que montará 

um quadro com os colegas sobre a pedagogia histórico-crítica, fazendo uma 

análise da mesma no Paraná. 

- O professor promoverá uma discussão com os cursistas sobre os pontos 

positivos e negativos da pedagogia histórico-crítica; pontos estes que 

deverão ser anotados. 

 

Quinto Encontro 

Objetivos: 

 Identificar, através dos questionários aplicados aos professores, as 

tendências pedagógicas utilizadas pelos mesmos em suas aulas. 

 Discutir com o grupo essas metodologias. 
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 Pontuar as convergências e divergências da pedagogia lassalista e a 

pedagogia histórico critica e evidenciar possíveis relações de aplicabilidade 

das mesmas. 

- O professor, por meio de aula expositiva, deverá trazer a tona a discussão 

sobre as características da Pedagogia-Histórico Crítica e da pedagogia 

Lassalista. 

- O professor solicitará aos cursistas que, em duplas, façam uma análise 

comparativa entre as respostas dadas no questionário que já foi respondido 

anteriormente pelos mesmos. 

- Levando em consideração o questionário de sondagem já aplicados, os 

cursistas farão uma análise de suas práticas pedagogias. 

 

Sexto Encontro 

Objetivos: 

*  Comparar a Pedagogia Histórico Crítica com a Pedagogia lassalista. 

* Observar os pontos convergentes e divergentes entre essas pedagogias. 

 

- O grupo realizará um parâmetro entre a pedagogia lassalista e a pedagogia 

histórico crítica, observando os apectos de divergência e convergência entre 

as duas pedagogias. 

 

Sétimo Encontro 

Objetivos: 

 Refletir como a Pedagogia Histórico Crítica e a Pedagogia lassalista 

podem auxiliar nas metodologias de trabalho. 

 Discutir a questão ensino-aprendizagem adequando as pedagogias 

estudadas ao processo. 

- Como desfecho, os cursistas discutirão em que aspectos as linhas 

pedagógicas histórico-crítica e lassalista conciliam-se e procurarão analisar 

de que forma essas podem auxiliar em suas metodologias de trabalho, tendo 

em vista o processo de ensino-aprendizagem.  
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- O professor encaminhará a discussão: como adequar as pedagogias 

histórico crítica e pedagogia lassalista de maneira que possam contribuir no 

processo de ensino aprendizagem .  

 

Cronograma das Atividades 

 

Horas Dia Atividade 

08 11/09 Apresentação do material, procedimentos de avaliação e 

execução do curso. Início com leitura do projeto de 

intervenção do PDE. Proposição do tema, leitura de artigos 

sobre o tema proposto. História de La Salle; história do 

Colégio Estadual La Salle de Pato Branco/PR.; discussões 

sobre correntes pedagógicas; Discussões sobre as mesmas 

08 18/09 Palestra sobre a pedagogia lassalista. Aspectos positivos e 

negativos da mesma; Pedagogia histórico crítica; aspectos 

positivos e negativos. 

08 25/09 Dos questionários aplicados aos professores; discussões 

sobre convergências e divergências entre a pedagogia 

lassalista e a pedagogia histórico crítica e avaliações entre 

ambas. 

08 02/10 Sistematização das atividades desenvolvidas. 
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