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Resumo: 

 

O objeto deste Caderno Temático é organizar um Grupo de Estudo 

sobre a questão do método que subsidia a prática pedagógica do 

professor no trabalho com o conhecimento, no sentido de provocar um 

repensar contínuo, entre a equipe pedagógica e os professores sobre as 

questões teórico-metodológicas como embasamento dessa prática. 

Frente à problemática levantada de que os alunos não apreendem o 

conteúdo ensinado, entendemos necessário o estudo com 

aprofundamento do método dialético explicitado pela filosofia da 

práxis, em cuja proposta se sustenta a pedagogia histórico-crítica. O 

Material Didático está organizado em três grandes temas que tratam: 1º 

- da origem e construção do conhecimento e o processo de 

humanização; 2º- do processo de trabalho e o processo de 

humanização; 3º- da educação escolar e formação humana, para além 

do mercado de trabalho. Dentro de cada tema, nos utilizaremos de 

capítulos de livros e artigos sobre o tema, aprofundando a leitura e o 

debate e produzindo sínteses coletivas à luz da prática em sala de aula. 

Firmamos nossa compreensão de que todo conhecimento produzido 

pela humanidade tem uma finalidade prática. Para compreendê-lo é 

preciso conceituá-lo. O maior desafio é: destrinchar textos profundos, 

instigantes para todos, conduzindo-nos para uma nova prática. 

Palavras-chave: Formação Continuada do Professor; Método; Ensino do Conceito. 
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Este caderno temático foi elaborado no Programa de Desenvolvimento Educacional do 

Paraná – PDE, sob orientação do professor Doutor José Luiz Zanella do Departamento da 

Educação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – Campus de 

Francisco Beltrão, como requisito parcial do Programa de Formação Continuada – PDE/ 

2014, com o intuito de embasar diálogo contínuo entre Equipe Pedagógica e Professores, para 

subsidiar a prática pedagógica dos professores do curso de Formação de Docentes. 

Partimos de um diagnóstico de que apesar do esforço de professores e equipe, a 

educação não avança em termos de qualidade 1 , cuja problemática remete para alguns 

questionamentos. Por que um percentual significativo dos alunos demonstra falta de interesse 

ou dificuldade em apreender o conteúdo trabalhado em sala de aula? Por que a educação, tão 

destacada pelas políticas públicas, continua andando num círculo vicioso sem alcançar seus 

objetivos em termos do ensino e aprendizagem desejados?  Acreditamos que são muitas as 

razões, porém, recortamos nesse projeto uma questão primordial para subsidiar a 

implementação e o avanço desejado.  A inquietação coletiva da qual se originou esta produção 

pretende analisar, debater e aprofundar a compreensão sobre o método organizado pela 

filosofia da práxis como base para o desenvolvimento de nossos estudos continuados e a 

parceria na organização da prática educativa dos professores. 

Assim é que os temas abordados têm como objetivo aprofundar a compreensão dos 

fundamentos teórico-metodológicos do método dialético histórico e crítico e possibilitar 

reflexões sobre a forma de trabalhar com o conhecimento científico, articulando-os com a 

realidade vivenciada pelos professores e alunos. Nesse sentido entendemos que há 

necessidade de historicizar conceitos norteadores desse método e compreendê-lo à luz da 

prática educativa, na busca de trabalhar teoria e prática em sua indissociabilidade. 

     Esse material didático propõe três temas específicos que teorizam sobre o método em 

pauta e se fundamenta em estudos sobre alguns capítulos de livros e um artigo, estudado 

exaustivamente e problematizado na sequência deste trabalho. Todo o material está 

referenciado na página introdutória de cada tema. Com essa proposição firmamos nosso 

compromisso com a melhoria da qualidade da educação pública, no reconhecimento de que 

todas as crianças e jovens do Brasil tem o direito de acesso a uma educação de qualidade. 

                                                           
1 No sentido da pedagogia histórico-crítica, o de viabilizar o acesso à cultura letrada de todos os seres 

humanos para garantir a apropriação dos elementos culturais necessários à sua humanização. 



                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendi... 

Nesse processo de pesquisa, aprendi muito! 

Academicamente falando, aprendi a ver para além do  

fenômeno... 

Aprendi a entender a relação entre o singular, o particular e o universal 

Aprendi a ter mais rigor nos encaminhamentos metodológicos 

Aprendi que há competição, individualismo e perversidade por parte de 

Alguns nos graus superiores de ensino, mas solidariedade, cooperação e 

bom senso por parte de outros. 

Aprendi que nem sempre o conhecimento humaniza. 

Por outro lado, 

Aprendi que meu maior sofrimento é pequeno diante do que encontrei 

nos acampamentos 

Aprendi que preciso aprender mais o que é luta de classes 

Aprendi que qualidade de ensino, formação política e luta são uma  

combinação necessária. 

Aprendi que somos mais conservadores e reformadores do que 

admitimos 

Aprendi a enxergar o que olhava e não via 

Aprendi que ‘falar sobre’ é mais fácil do que agir e que agir exige 

sentido de pertença, de comprometimento e que se não caminhamos 

não perceberemos as corrente que nos prendem, 

Aprendi que a teoria pode-se antecipar à prática e ter função prática, daí 

A importância de se refletir sobre a prática e construir proposições, 

mesmo que demoremos para consolidá-las 

Aprendi um pouco mais sobre o que realmente significa ‘humanizar- 

me’ 

Aprendi, principalmente, que preciso travar uma luta permanente  

com o velho eu, forjado pelo capitalismo 

Aprendi que preciso continuar a aprender para continuar a lutar 

Aprendi mais o que é contradição, esperança e movimento. 

(SAPELLI, Marlene S., p.11) 

                                                                               

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/106788 
 

 

TEMA 1 

 

A ORIGEM E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E O 

PROCESSO DE HUMANIZAÇÃO 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/106788


No primeiro encontro deste Grupo de Estudo, após a leitura sensibilizadora do poema 

acima transcrito, expressando de forma geral o conteúdo problematizado neste trabalho, 

convido-os a dialogar com os textos que tratam do tema pesquisado. É fundamental a 

contribuição de Álvaro Vieira Pinto sobre a ciência como produto das relações do ser 

humano e o meio ambiente. Nesse sentido tomaremos os capítulos IV e V da obra 

referenciada na sequência, como suporte para ampliar nossa compreensão. 

 

Perguntas de controle para o debate embasado no capítulo IV, 1º texto em estudo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

Discutam com seus pares os seguintes eixos com base no capítulo V, 2º texto em estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 –  O conhecimento principia quando alcança a forma reflexiva, destaque e discuta com seus 

pares sobre o avanço qualitativo gerado por esse fato? 

2- Em que momento e por quais motivos a ciência possibilitou a constituição do método? 

Discuta sobre o que você entende por método? 

 

 1º texto: Cap. IV: A ciência como produto existencial das relações entre o homem e o meio. 

 

PINTO, Álvaro Vieira. A ciência como produto existencial das relações entre o homem e o 

meio. In:____ Ciência e existência: problemas filosóficos da pesquisa científica. 2ª ed.  Rio 

de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1979, p.76-96. 

 

1º eixo: elabore síntese, através da leitura coletiva do texto, sobre a gênese e o 

desenvolvimento da Ciência, Método e Razão e a sua inter-relação; 

 

 2º eixo: organize uma reflexão sobre teoria do conhecimento, destacando os sentidos 

fundamentais dessa construção humana, refletindo sobre a relação de tais teorias com a 

existência humana da atualidade. 

 

2º texto : Capítulo V: A Historicidade da Razão e a Origem do Conhecimento Metódico. 

 

PINTO, Álvaro Vieira. A historicidade da razão e a origem do conhecimento metódico. 

In:____ Ciência e existência: problemas filosóficos da pesquisa científica. 2ªed.  Rio de 

Janeiro: Editora Paz e Terra, 1979, p. 96-117. 

 

  

Leitura pessoal sobre o tema e compartilhamento coletivo. 

Assista ao vídeo “A história das coisas”. (21’:17). Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=MWUHurprTVA.  Acessado em 19/11/2014.                                 

 

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


 

 

 

 

A caminhada de um professor ou professora requer estudos contínuos sobre a história 

humana nas suas complexas relações e determinações que estão além dos muros das escolas. 

Entendemos que é primordial para nossa formação que estejamos antenados com os 

acontecimentos e transformações da sociedade contemporânea, visto que essas mutações e 

informações que se aceleram nos impõem novos desafios frente aos novos acontecimentos, 

exigindo uma visão de mundo ampliada e uma capacidade intelectual dinâmica, para 

compreender esses novos contextos sociais. 

         Ao retornar ao espaço universitário para estudar as diversas teorias, acumuladas 

historicamente e que tentam explicar a história dessas relações, nos deparamos com alguns 

profissionais2 que para “vender” a teoria do autor que subsidia sua formação, tentam depreciar 

outras.  Esse aspecto me instigou ainda mais a trazer meu tema de pesquisa para trabalhar com 

os professores.  Tenho por convicção que o conhecimento não é neutro, porquanto acredito 

que conhecer cientificamente o mundo nos permite desenvolver a capacidade crítica par y 

pasu com uma maior sensibilidade para perceber o outro como um ser humano.  Portanto, a 

beleza do acesso ao conhecimento se insere, ainda, em desenvolver seu importante papel de 

construir civilidades para todos. É nessa perspectiva que trago a problematização de autores 

como Álvaro Pinto, Frigotto, Saviani, Politzer e Zanella.  

          Em face de um mundo tão complexo, com mudanças 

de paradigmas, a escola procura trazer para o debate interno 

temas como a indisciplina dos alunos, a ausência de valores 

morais, a violência, as transformações de gênero e a apatia 

dos alunos e alunas para os estudos. Assim parece que tais 

“problemas” são gerados, no máximo, no entorno da escola. 

E os profissionais da escola organizam espaços específicos 

para o desenvolvimento de palestras e outras sensibilizações 

para resoluções de tais problemas.  

           A escola e os professores, na organização do processo 

educativo, muitas vezes, se esquecem de que o conhecimento 

                                                           
2 Professores pesquisadores das áreas do multiculturalismo e da fenomenologia, depreciando teorias críticas. 

[...]. A primeira coisa 

que o homem produz é o 

mundo, entendido não 

simplesmente como o “estar 

aí” da existência inerte das 

coisas, mas o mundo tornado 

humano pela presença do 

homem e pela organização 

social que, pelo trabalho, lhe 

impõe. E o faz para produzir-

se a si mesmo nele, 

individualmente, e 

reproduzir-se na espécie. [...] 

(PINTO, A. V., 1979, p. 84-

5). 

1- A ORIGEM E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO E O PROCESSO DE 

HUMANIZAÇÃO 

 
 



científico, ou seja, a ciência se constitui como produto das relações entre o ser humano e o 

meio, em cuja ação ele se forma e se transforma continuamente. Deste modo, corre-se o risco 

de trabalhar o conteúdo científico como se fosse algo apartado dessa construção e formação, 

com uma única finalidade, a de encaminhar seus jovens para o mercado de trabalho. 

            A perspectiva do autor nos mostra outra possibilidade de estudar, debater e refletir 

sobre a forma de trabalhar com o conhecimento científico no espaço escolar, a de conhecer 

concretamente esse mundo. Quando o autor assinala a existência humana no mundo, não 

como uma conformação ou uma adequação ao mundo, mas como alguém que se torna “um 

produzido produtor do que o produz” (PINTO, 1997, p. 85), ele está afirmando que o 

processo de hominização foi construído por meio do trabalho e nessa ação foi se 

desenvolvendo como humano e construindo o mundo humano. A ação do homem sobre a 

natureza gera representações subjetivas que subsidiam novas necessidades de conhecer e 

desvendar novos fenômenos. Nisso, não podemos separar o desenvolvimento da ação prática 

humana, na produção de bens, do desenvolvimento das ideias que se originaram nesse 

processo.  No desenvolvimento do processo de humanização, 

as ideias se constituem como bens de produção e como bens 

de consumo. Como bens de consumo elas servem “[...] para 

ampliar o domínio do homem sobre a natureza e realizar, de 

modo cada vez mais perfeito, sua essência humana, no 

sentido de permitir um trabalho mais fácil e mais fecundo 

(PINTO, 1987, p.86)”.  É nesse sentido que a ação humana 

produz bens materiais, produzindo ideias, isto é, conceitos 

que permitem novas ideias, novos conceitos que alicerçam o 

que chamamos de progresso científico. 

Sublinhamos, entretanto, que nesse processo histórico 

de construir o mundo e se constituir-se como humano, não se 

realizou/realiza por meio de atividades individuais, porém 

com esforços e necessidades coletivas.  A importância de 

raciocinar por este método é o de demonstrar que o que a 

ciência produz é uma verdade temporária, porém de 

incorporação necessária para a construção da história 

humana.  Isto é, as origens das ideias embasadas na 

percepção imediata da coisa por meio da empiria, gera um 

O homem não adapta a si 

a natureza, [...], não produz 

as idéias de que se valerá 

para a produção subsequente, 

por seu esforço isolado, mas 

sempre numa ação coletiva, 

em união com um grupo de 

semelhante, que pode a 

princípio ser diminuto, mas 

tende continuamente a 

crescer. Assume nas 

configurações históricas 

atuais, a feição de totalidade 

econômicas nacionais, [...], 

eventualmente unidas em 

organizações supranacionais. 

Por tal motivo a produção a 

que nos referimos tem em 

essência a nota de produção 

social. As idéias não fogem a 

esta regra. [...]. Não é 

possível, portanto, 

compreender as origens e a 

essência da ciência senão 

interpretando-a como efeito 

particular do processo geral 

pelo qual o homem produz 

socialmente sua existência, 

[...]. (PINTO, A. V. , 1979, 



salto qualitativo no desenvolvimento do pensamento humano, o surgimento do pensamento 

abstrato, isto é, a incorporação no pensamento humano da representação da coisa, mesmo na 

ausência da mesma. A subjetividade humana se potencializa como fonte de representações e 

criações de novas ideias, ampliando sua capacidade de apreender o mundo e intervir na sua 

transformação. Refletir o mundo, compreendido concretamente, possibilitou ao ser humano 

transportar o mundo para sua mente por meio de abstrações. Nisso se amplia a criatividade 

humana. Nesse processo se insere a importância da escola trabalhar com o conhecimento 

científico como explicador da realidade. 

No processo educativo, há teorias que defendem um saber escolar diferente, aquele 

relacionado com os problemas imediatos do espaço escolar, dizendo que o conteúdo científico 

acumulado historicamente é algo distante da realidade do aluno, e, portanto não se constitui 

numa formação para atualidade.  Precisamos esclarecer 

isso.  A citação do autor explicita o processo gerador e 

transformador das ideias, em cuja compreensão se 

fundamenta e nos é explicado pelo método dialético. 

Esta reflexão nos conduz a duas compreensões 

importantes. Não podemos trabalhar ou compreender 

um conteúdo ou uma ideia somente fazendo a sua 

relação ou aplicação com o contexto imediato ou 

necessidades imediatas. É necessário percorrer a sua 

constituição histórica, sua base progenitora, seu 

arcabouço teórico e prático no desenvolvimento do 

conceito. “[...]. O conteúdo do conceito é a sua história 

(PINTO, 1997, p.91)”. Portanto gera-se aí uma segunda 

compreensão. Nenhuma ideia ou conteúdo pode ser 

compreendido integralmente, isolado de outros 

conceitos.   A história humana deve ser percebida em 

seu movimento, nunca como algo estático ou 

fragmentado. Nesse movimento histórico perene, o 

conhecimento construído tem uma base no qual foi 

gerado. Esta base contém outros conceitos que também 

precisam ser considerados em sua historicidade. Nesse 

processo há um aspecto que o autor sublinha a 

[...]. Toda idéia, ao 

surgir, está dotada de um 

grau de eficácia que explica o 

seu aparecimento e lhe 

outorga a faculdade de ser 

consumida como 

conhecimento útil para a ação 

imediata. Mas tal eficácia, ao 

se realizar, progressivamente 

se esgota, e essa 

consequência decorre da sua 

própria veracidade e 

utilidade. [...]. Não há idéias 

eternas. [...]. O valor lógico 

da ideia está em servir de 

mediação para a formação de 

outras idéias. [...]. [...]. O que 

há de eterno nas idéias é 

serem todas perecíveis mas, 

não inúteis ou infecundas. 

Exatamente o oposto é que se 

dá. A idéia ao perder a 

validade, por força da própria 

transformação da realidade, 

que suscita, condiciona o 

surgimento de outra, 

transmuta-se nesta, e de 

alguma forma nela se 

conserva, e assim a sua 

caducidade equivale ao 

mesmo tempo à sua 

perenidade. [...] Por isso, o 

progresso do conhecimento, 

que se faz pela morte e 

criação de idéias, representa 

o único aspecto eterno do 

saber (PINTO, A. V., 1979, 



necessidade de esclarecimento. “[...]. É de importância capital observar que o conteúdo 

histórico do conceito pode mudar, porém conservando-se por muito tempo dentro da mesma 

forma (PINTO, 1997, p.91).” Se não tivermos clareza desses aspectos, conteúdo e forma, 

corremos o risco de apreciar problemas científicos de forma inadequada. 

Em face dos argumentos expostos, o autor assinala que a 

ciência deve ser compreendida “[...] não pelo seu lado formal, 

extrínseco, evidente, de que a humanidade aumenta 

constantemente o conhecimento da realidade, mas pelo lado 

intrínseco/ no sentido da correlação de idéias umas com as 

outras, [...] (PINTO, 1997, p.91), considerando o processo 

histórico das mesmas, propiciando sua compreensão da relação 

de uma época a outra. Segundo o autor, essa forma de estudar a 

história como movimento dialético nos permite compreender as 

relações sociais, como sínteses da forma como se apresentam os 

conteúdos, que se transformam nesse movimento real da 

construção da historia humana, tornando-se cada vez mais 

complexo. É preciso considerar que tal complexidade se 

constituiu no movimento de produção da existência humana 

para atender necessidades humanas.                                 

Adverte-nos, assim, que considerar a ciência como uma construção história provisória 

e condicionada requer uma visão ampliada de que a ciência atual será substituída por uma 

construção científica mais perfeita, e que esse processo aconteceu nas fases pretéritas e 

continuará acontecendo nas fases futuras. Essa compreensão, segundo o autor, nos subsidia 

para não cairmos numa visão ingênua da “[...] absolutização do conhecimento científico atual, 

a negação da perspectiva histórica e dialética, por um cândido e 

falso privilégio concedido ao saber que hoje nos é possível possuir, 

[...] (PINTO, 1997, p.92).” Pelo contrário, como professores, temos 

o compromisso de aprofundar nossa concepção de mundo, no 

sentido de compreender que a construção do conhecimento se dá 

no movimento da produção social da existência humana, em cujas 

conceituações devem estar ancoradas nossa compreensão de 

ciência, nas diversas etapas da civilização. Assim o autor destaca, 

[...]. É de 

importância capital 

observar que o 

conteúdo histórico do 

conceito pode mudar 

porém conservando-se 

por muito tempo 

dentro da mesma 

forma. Se não 

soubermos distinguir 

a forma do conteúdo e 

não estivermos 

atentos à 

possibilidade de 

evolução distinta de 

uma ou de outro, 

incorreremos em 

sérios equívocos na  

apreciação dos 

problemas científicos, 

[...]. [...]. (PINTO, A. 

V., 1997, p. 91) 

A ciência 

representa sempre a 

forma mais elevada de 

captação da realidade 

pela mente humana, 

que cada época se 

mostra capaz de 

produzir. [...] 

(PINTO, 1997, p.92) 



também, a necessidade de ampliar nossa compreensão sobre mudança do conteúdo histórico 

do conceito com a possível permanência da forma do mesmo. Exemplifico com a explicação 

de meu orientador, professor doutor José Luiz Zanella, sobre a palavra “respeito” que é a 

forma, ideia, o conceito. Entretanto esse conceito, o respeito, tem um conteúdo histórico. Isto 

é, ele muda com a mudança cultural gerada no movimento histórico. Ex: o respeito no 

namoro muda sem deixar de ser respeito.    É comum ouvirmos, respeito é respeito! Essa é a 

ideia, a forma. Porém não podemos desconsiderar seu conteúdo histórico. Na lógica dialética, 

o trabalho educativo com o conteúdo concreto se realiza por meio de síntese entre forma e 

conteúdo.   

      

1.1 A ciência e o sentido do conhecimento na 

produção da existência humana 

 

   A importância de ampliar nosso entendimento sobre 

a finalidade da ciência exige uma compreensão aprofundada 

sobre o sentido do conhecimento para a existência humana. 

Isso nos remete para necessidade de compreender como se 

dá essa relação entre o conhecimento objetivo e o 

desenvolvimento do pensamento humano, nas diversas 

etapas construídas nesse processo de civilização.   

   Foi assim que, na ignorância, os homens buscaram a 

explicação de sua existência no misticismo, pois eram as 

explicações possíveis para aquele momento. Depois veio 

saber empírico por meio da manipulação do objeto ou do 

fenômeno. Só mais tarde é que se constitui a capacidade 

humana de reflexão consciente do método, ampliando a 

esfera da subjetividade. Isso significa um avanço fantástico 

do pensamento humano, a razão se amplia e constitui a 

capacidade de observar “[...] seus próprios conteúdos, 

momentaneamente tomados na condição de algo distinto 

dela, para os quais se volta, como se nela não estivessem 

[...]. 

Esta origem de atitude 

metódica leva alguns 

pensadores a crer que o 

método se constitui na esfera 

subjetiva pela simples 

introspecção dos atos 

mentais, [...]. Produz-se 

assim uma filosofia do 

método de cunho idealista, 

conduzindo inevitavelmente 

a uma lógica do tipo 

formalista, [...]. [...], ou, na 

versão mais moderna, a 

intuição fenomenológica, não 

sai da esfera da 

subjetividade, [...]. Coisa 

diferente é a concepção que 

defendemos. O método se 

constitui na esfera da 

subjetividade não por direito 

natural e exclusivo desta, 

mas em virtude da origem de 

todo conteúdo subjetivo no 

plano da objetividade. [...].  

      [...]. A passagem do 

modo formal ao modo 

dialético de interpretar o 

surgimento da reflexão 

metódica tem lugar mediante 

a alteração do julgamento, 

que abandona a posição 

particularista e fragmentária 

de apreciar a esfera do pensar 

e a considera na totalidade 

em curso de 

desenvolvimento, ou seja, 

como processo decorrendo 

no tempo histórico [...]. 



incluídos, não lhe pertencessem (PINTO, 1997, p.103)”. Esse salto qualitativo possibilitou ao 

processo de transformação da razão humana, antecipar no pensamento novas criações e 

formas de explorar o mundo. Até nesse momento as ideias se constituíam na ação empírica do 

homem sobre o objeto ou fenômeno, porquanto o método produzindo resultados empíricos. 

Com esse avanço, o método passou a ser intencional e mental, isto é, as ideias são observadas 

e analisadas criticamente pela própria razão que as contém, transformando tais análises em 

novas ideias, implementadas nas ações práticas sobre a exploração da realidade. A razão 

torna-se metódica, pois se arroga da capacidade de conceituar conceitos.  

        Nas considerações desses avanços do modo dialético em relação ao formal há 

conceitos significativos que precisam ser aprofundados, cujo conteúdo será detalhado em 

capítulo específico.  No momento assinalamos o aspecto importante do conteúdo exposto 

nesse texto, que se trata do desenvolvimento exponencial do pensamento humano em bases 

concretas, i. é., no processo de produção da existência humana,  apreendida  pela razão 

dialética.  Nessa direção, com base na citação do autor, pontuamos duas ideias que auxiliam a 

compreensão deste estudo. O homem como autor e fundamento da construção do 

conhecimento.  Ao criar ideias abstratas particulares na produção de sua existência, só passam 

integrar o campo de conhecimento científico com o reconhecimento social, desenvolvendo-se 

como conteúdo concreto universal.  Portanto, essa criação/produção do conhecimento, 

entendida do ponto de vista dialético, sempre se constitui 

como teoria do conhecimento nesse processo de humanização 

em que o homem se desenvolve biologicamente como 

espécie, por meio do trabalho, centra no homem social, cujas 

implicações sociais e históricas precisam ser cuidadosamente 

examinadas. E o segundo sentido dessa citação, relaciona-se 

com a questão de que só pode haver uma verdadeira teoria do 

conhecimento no processo histórico, sempre variável, em que 

os homens vão desenvolvendo ações sobre a natureza, 

transformando-a e estabelecendo relações sociais, criando e 

ampliando seu conhecimento do mundo e de si próprio. Nesse 

processo histórico o homem estabelece formas diversas de 

associações e de cultura como produto de seu 

desenvolvimento material e intelectual.               

[...]. A cultura não 

pertence a uma imaginária 

essência do homem, a uma 

alma imortal, nem tampouco 

a um Espírito absoluto, que, 

segundo pensava Hegel, a 

produz de si mesmo, por 

explicitação de suas 

virtualidades, e apenas teria 

no pensamento e na ação 

humana exteriorização 

acidental e histórica. A 

cultura é um produto do 

existir do homem, resulta da 

vida concreta no mundo que 

habita e das condições, 

principalmente sociais, em 

que é obrigado a passar a 

existência. [...] (PINTO, A. 

V.1979, p.135). 



        Perceber o mundo no seu movimento histórico dialético requer uma compreensão 

aprofundada de cultura como produto da existência humana. No início desse processo a 

cultura se constituía e era apreendida como produto, no movimento indissociável da produção 

material da existência humana, como já foi explicitado. Entretanto, com a divisão social do 

trabalho, os bens culturais também sofrem uma divisão, 

transformando a caminhada histórica, significativamente.  Uma 

pequena elite detém o papel de “produzir cultura”, deixando a 

maioria, os que ficaram sem propriedade jurídica, também sem o 

contato com a produção das ideias, ou seja, da produção da 

ciência e das teorias da cultura. Isso traz determinações 

complexas, que serão tratadas ao longo desse estudo.  “[..]. 

Encontramos aqui a raiz da divisão histórica entre trabalho nas 

formas intelectual e manual, que se projeta objetivamente numa 

divisão entre camadas sociais (PINTO, 1997, p. 131)”.    

   Nessa divisão, uma elite minoritária se afasta do trabalho 

manual que permite o contato com a natureza e/ou com os 

corpos.  Assim ela se apropria das ideias, isto é, da cultura 

subjetiva se colocando no papel histórico de elaborar e justificar 

o conhecimento “puro” que se dá por meio de concatenações de 

ideias, de forma abstrata sem o contato direto com os 

fenômenos, explicando-os por meio da imaginação especulativa, 

sem utilizar-se de base concreta.  

       Já, a outra classe se vê privada da esfera de construção das 

ideias e permanece com os instrumentos de trabalho.  Isso lhe 

alija de qualquer ação indagativa sobre os fenômenos sobre os 

quais age, tornando-se incapazes de compreender abstratamente 

os fenômenos sobre os quais trabalham e transformam. Segue 

nisso uma rotina estabelecida de cumprimento de hábitos, 

alienando-os dos produtos materiais e intelectuais do seu 

trabalho.  Esse aspecto gera distorções na formação de ambos os 

grupos. 

 Segundo o autor, o desenvolvimento do modo de produzir a 

existência humana e as necessidades de incrementar as forças 

A compreensão da 

divisão social do trabalho 

é de máxima importância 

para a inteligibilidade da 

teoria da ciência. Explica 

porque desde eras 

remotas se introduziu o 

divórcio entre a origem 

material do 

conhecimento e de sua 

formulação teórica, 

divórcio que 

condicionará toda 

história da ciência até 

nossos dias. A mais 

nefasta das 

consequências desta 

bipartição será o 

desacordo entre os 

grupos sociais no contato 

com a realidade natural. 

[...]. Foi preciso que, a 

partir do Renascimento 

europeu, se instalassem 

condições históricas 

inéditas, determinadas 

pela forma assumida em 

tal fase pelas lutas 

sociais, que começaram 

então a se travar com o 

emprego de forças 

militares utilizando 

engenhos mecânicos 

mais complexos, [...], 

para que a fração culta da 

sociedade se visse 

obrigada a se interessar 

pela pesquisa das forças 

físicas cujo 

conhecimento lhe era 

agora necessário para a 

criação de armamentos e 

para a conquista dos 

meios que lhe 

permitissem prosseguir 

no exercício da 

dominação social e lhe 



produtivas, a elite percebe que não há outro meio para produzir instrumentos mais complexos 

para garantir conforto e dominação, a não ser através da experiência sobre a natureza para se 

utilizar de sua força. Com isso teve que se interessar pelo conhecimento das forças físicas da 

natureza e pôr a mão na massa, deixando à margem a confortável vida contemplativa, 

investindo assim, na pesquisa por experimentação. Essa mudança de postura da elite, em face 

da necessidade da investigação experimental, traz ampliação no conceito de cultura às 

próprias classes cultas. O autor assinala que esses aspectos da necessidade de pesquisa e de 

sua ampliação trazem para o campo da cultura maior complexidade. E, com base nisso o autor 

diz que a diversificação das formas culturais pode suprimir as valorações culturais por questão 

de classe. Com a afirmação da perspectiva que estamos trabalhando, de que a cultura se 

origina na produção da existência, firmamos nossa argumentação de que o conceito de 

contradição gerada nesse processo da divisão da cultura entre o pensar e o fazer, será 

superado pelo movimento dialético que sustenta a transformação social e alcançará a 

superação de tal contradição.  Trabalhar na perspectiva dialética significa estudar a ciência e a 

cultura como processos coetâneos da produção da existência humana.  A concepção histórica 

e dialética nos propõe trabalhar os conhecimentos científicos para explicar e compreender o 

mundo e o ser humano, na forma como produziram e produzem sua existência.                                                      

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                  

Elogio da Dialética 

A injustiça avança hoje a passo firme. 

Os tiranos fazem planos para dez mil anos.                                                       

O poder apregoa: as coisas 

continuarão a ser como são. 

Nenhuma voz além da dos que mandam. 

E em todos os mercados proclama a exploração: 

Istoé apenas o meu começo. 

Mas entre os oprimidos muitos há que agora dizem: 

Aquilo que nós queremos nunca mais o alcançaremos. 

Quem ainda está vivo nunca diga: nunca. 

O que é seguro não é seguro. 

As coisas não continuarão a ser como são. 

Depois de falarem os dominantes, falarão os dominados. 

Quem pois ousa dizer: nunca? 

De quem depende que a opressão prossiga? De nós. 

De quem depende que ela acabe? De nós. 

O que é esmagado, que se levante! 

O que está perdido, lute! 

O que sabe e o que se chegou, que há aí que o retenha? 

Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. 

E nunca será: ainda hoje. 

(Bertold Brecht) 

 



http://comunista-o.blogspot.com.br/2013/05/poesia-bertolt-brecht-elogio-da.html 

 

 

 

 

O eixo condutor da organização desses materiais didáticos é o trabalho e sua inter-

relação com a educação e o processo de humanização. Sendo assim, ampliaremos nossa 

compreensão sobre o processo de trabalho na sociedade capitalista atual, com base em 

texto de Frigotto. 

Convido-os a dialogar com seu grupo (dois grupos) e organizar argumentos sobre a 

problemática levantada no texto 3 em estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Assista documentário: as condições precárias de trabalho em abatedouros e frigoríficos. 

 

 

 

 

TEMA  2 

PROCESSO DE TRABALHO E O PROCESSO DE 

HUMANIZAÇÃO 
 

 1ª problemática:  o trabalho é conceituado pelo autor como necessidade vital para a produção do 

ser humano e  foi por meio dele que o homem produziu conhecimento, ciência e tecnologia. Diante 

da realidade atual da fragmentação das ciências, do desenvolvimento da tecnologia e da exploração 

do trabalho, destaque: quando o trabalho é criador da vida e quando ele é destruidor? 

 

2ª problemática: vivenciamos uma crise estrutural mundial do capitalismo, cujas consequências 

afetam a formação do ser humano. Como a educação tem trabalhado frente a tantos desafios e, em 

que medida ela pode contribuir para formar jovens críticos, preparados para se posicionar nesse 

mundo? É possível desenvolver uma prática educativa embasada no trabalho como princípio 

educativo? Organize texto argumentativo sobre essa prática. 

 

Texto 3: FRIGOTTO, Gaudêncio. A dupla face do trabalho: criação e destruição da vida.  

In:______FRIGOTTO.G. e CIAVATTA, Maria (orgs). A experiência do trabalho e a educação 

básica. Rio de Janeiro: DP&A editora, 2002, p. 11-27. 

 
Leitura complementar: CIAVATTA, M.. O trabalho como princípio educativo na sociedade 
contemporânea. Disponível em:  
http://tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/151148EducacaoMundoTrabalho.pdf#page=42.  Acessado em 
04.11.2014 
 

Mesa redonda: 

Reflexões sobre: 

1- Trabalho e alienação 

2- Organização do trabalho no Brasil- exploração, precarização e exclusão. 

3- Tecnologia, trabalho e formação humana? 
 
 

 Documentário Carne e Osso, 2011. Vídeo produzido por Caio Cavechini e Carlos Juliano 

Barros.  Expõe as condições precárias de trabalho em abatedouros e frigoríficos do Brasil. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_X8ALDZH_Dk. Acessado em 03/11/2014 

http://comunista-o.blogspot.com.br/2013/05/poesia-bertolt-brecht-elogio-da.html
http://tvbrasil.org.br/fotos/salto/series/151148EducacaoMundoTrabalho.pdf%23page=42
https://www.youtube.com/watch?v=_X8ALDZH_Dk


 

 

 

O objetivo em problematizar esse tema relaciona-se com a necessidade de aprofundar 

nossa compreensão sobre o caminho sinuoso que o processo de trabalho se constitui 

historicamente. Trabalharemos com um texto de Frigotto, que de forma ético-política, e 

extremamente didática, traz-nos esclarecimento sobre o conteúdo em estudo.   

O autor explicita conceitos sobre o trabalho que cria bens de valor de uso, em cujo 

processo o ser humano produz sua existência e sua humanidade, criando bens materiais e 

intelectuais para promover qualidade e tempo livre para fruição de vida.  Nesse sentido, o 

trabalho é afirmado como necessidade humana da qual se constitui como indispensável para a 

constituição de humanidade, desde sempre e para sempre. Nessa perspectiva de trabalho está 

inserido o conceito de propriedade de um ponto de vista ontológico, isto é, cada ser humano 

que nasce tem o direito de “[...], em relação ao acordo solidário com os demais, de apropriar-

se – transformar e criar e recriar, mediado pelo conhecimento, ciência e tecnologia – da 

natureza e dos bens que produz, para reproduzir a sua existência, [...] (FRIGOTTO, 2002, 

p.14).” Esse direito inclui o desenvolvimento biológico, físico, afetivo e no aspecto 

intelectual, embasado no conceito de Marx sobre duas dimensões do trabalho que humaniza, o 

que atende as necessidades materiais para o existir humano e aquele que atende o tempo livre, 

do qual o ser humano usufrui e se enriquece em sua essência. 

Em face do exposto, apontamos a importância no uso dos conteúdos da ciência e da 

tecnologia como bens de valor de uso, necessários para possibilitar ao ser humano, tempo 

livre para viver com mais qualidade a sua existência. A 

construção e desenvolvimento dos instrumentos de trabalho, 

desde seu princípio, são tecnologias que ampliam a 

capacidade do ser humano, tanto na sua percepção, como na 

extensão de seus membros. A concepção de ser humano, 

conforme o autor esclarece, caracteriza-se por uma tripla 

dimensão - individualidade, natureza e ser social.  A 

construção das duas primeiras são resultados das relações 

[....], vou ater-me a 

desenvolver um pequeno 

roteiro que possibilite uma 

fundamentação que permita 

distinguir o trabalho na sua 

dimensão criadora da vida 

humana (dimensão 

ontológica) das formas que 

assume o trabalho no 

capitalismo–trabalho sob a 

forma de emprego ou 

assalariado (FRIGOTTO, 

2002,  p. 12). 

 

2- PROCESSO DE TRABALHO E PROCESSO DE 

HUMANIZAÇÃO 

 



sociais estabelecidas no percurso histórico.  Assim, autor destaca a pergunta que devemos nos 

fazer sobre como o ser humano está sendo produzido socialmente?  Na perspectiva que 

defendemos, o autor explica sobre a dupla dimensão do 

trabalho, a de produzir bens de valor de uso que cria e 

mantém a vida nas diversas necessidades humanas e, com 

isso, determina uma compreensão ou conceituação do 

trabalho como princípio educativo, ou seja, indispensável 

para manter a existência humana.  É desse aspecto do 

trabalho que garante as necessidades imperativas e 

educativas do ser humano, expressando-se como dever e 

como direito, que advêm as variações históricas do ser 

humano, em usufruir tempo livre que lhe possibilita fazer 

escolhas para além de suas necessidades materiais e de 

sobrevivência.  Ter liberdade de escolha de como desfrutar 

dessa dimensão de liberdade que propicia o viver sua 

humanidade propriamente dita. 

A história da humanidade demonstra outras 

características para o processo de trabalho, regulado pelas 

relações capitalistas, cujas conceituações têm conteúdo bem 

específico. O autor lembra-se do argumento de Marx “[...], 

que até hoje os seres humanos vivem a pré-história das 

sociedades de classe, em que grupo e classes dominantes 

escravizam ou alienam os demais [...]. Uma história onde o 

ser humano está cindido. [...] (FRIGOTTO, 2002, p. 16)”.  

Essa divisão/separação do ser humano gera determinações mais complexas na construção do 

mundo e na constituição do ser humano.                                           

 O modo de produção foi se constituindo na contraposição do modo de produção 

feudal. Para isso, eles careciam de trabalhadores “livres” para organizar uma sociedade mais 

“justa e igualitária”, gerando assim um contexto em que as duas classes “livres” se sustentam 

num contrato social. Os proprietários dos meios de produção compram a força de trabalho do 

trabalhador livre, surgindo assim o trabalhado assalariado, gerando alienações diversas. “Esse 

processo de alienação faz com que o salário que o trabalhador recebe [...], represente apenas 

[...]. Desgraçadamente o 

trabalho, criador de valores 

de uso imprescindível à 

reprodução da vida, não tem 

sido assumido por todos. A 

história humana, 

infelizmente, até hoje, reitera 

a exploração dos seres 

humanos por seres humanos 

e de classe por classe. 

Para entender a 

dimensão criadora de vida do 

trabalho e as formas 

históricas que ele tem 

assumido, é crucial responder 

não à pergunta genérica: - o 

que é o ser humano? Mas: - 

como se produzem 

socialmente os seres 

humanos? Na compreensão 

histórica que temos do ser 

humano, caracterizamo-lo 

fundamentalmente por uma 

tripla dimensão: é 

individualidade- Joana, 

Paula, João [...] etc.-; é 

natureza – dependente de ar, 

água, comida, ferro, cálcio, 

[...], etc. -: e é ser social – 

produz a sua individualidade 

e natureza em relação aos 

demais seres humanos 

(FRIGOTTO, 2002, p. 13). 



uma parte do tempo pago pelo que produziu de bens e serviços; [...] Parte de seu esforço, que 

tem como resultado mercadorias ou serviços, é, então, alienada (FRIGOTTO, 2003, p. 17).  

Aparentemente o contrato social traz uma nova relação social 

igualitária. No entanto, se constitui numa relação de trabalho 

assimétrica, exploradora, de dominação de classes, 

legitimadas por conceitos construídos ideologicamente com 

intuito de estabelecer sua hegemonia. Por exemplo, numa 

sociedade em que todos são “livres”, o trabalho assalariado 

está firmado numa conceituação nobre de prover sustento para 

uma pessoa digna, que aos olhos da sociedade aparece como 

opção, pois não faz parte de uma opção que é a vadiagem. 

Então, no julgamento moral do trabalho assalariado como 

algo positivo aparece como opção “digna” versus a opção 

“indigna” de vagabundagem. Conceitos ideologicamente 

legitimados no contexto da sociedade capitalista.  

Nesse sentido, em relação ao processo de legitimação 

desses falsos conceitos da ideologia dominante, podem ser 

desconstruídos por meio da explicitação histórica do conteúdo 

científico.  A escola que transmite tais conteúdos poderia ser um espaço importante para 

trabalhar com o conteúdo científico com o seu papel fundamental que é o de explicar a 

realidade humana e não legitimá-la como, geralmente, a mídia o faz. Como a ideologia 

dominante cria essa falsa ideia? Retomamos aqui a explicação que assinalamos sobre a 

constituição do ser humano na perspectiva crítica se embasa em três dimensões- 

individualidade, natureza e pelas relações sociais, e que a individualidade se forma pela 

subordinação das duas outras dimensões. Quer dizer, a inter-relação entre as três dimensões 

constitui a individualidade do ser. Já na concepção de ser humano da ideologia capitalista, a 

ênfase recai sobre a primeira dimensão, a individualidade, reduzindo-a em individualismo.  

Outro aspecto importante a destacar é sobre o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia, imenso no contexto do modo de produção capitalista. Entretanto, tanto o trabalho 

como a ciência e a tecnologia foi desviado de seus objetivos de produzir valor de uso, para 

todos os seres humanos. A apropriação dos meios de produção na sociedade capitalista 

determinou esta mudança de conceitos. Trabalho, ciência e tecnologia estão a serviço da 

produção de valores de troca, isto é, produção de bens e novos conhecimentos para favorecer 

[...]. Mas, a dimensão 

social da produção da vida 

humana, traduzida em 

individualidade social e 

natureza humana social, 

tende a ser escamoteada. 

Com isso transforma-se 

a compreensão da 

desigualdade existente na 

realidade social, que é fruto 

das relações de poder e de 

classe no modo de produção 

capitalista, resultado de 

meras opções e/ou esforço 

pessoal e individual. Neste 

sentido, passa-se a falsa idéia 

de que se alguém acumula 

bens e é rico, o é por mérito 

individual, pelo seu trabalho 

e esforço; ou se é pobre, é 

por que falta dedicação e 

esforço (FRIGOTTO 2002, 



a acumulação capitalista. As desigualdades, resultantes dessa produção, foram se efetivando 

por meio de uma exploração sustentada pelo contrato social. Entretanto não sem a luta dos 

trabalhadores para diminuir tal exploração. Por isso a história nos mostra que, a exploração se 

expressava de acordo com o poder de luta dos trabalhadores. Assim variava de país para país. 

Nessa caminhada histórica, os burgueses estabeleceram as bases para firmar-se como 

classe, em cujo movimento histórico, a realidade social vai 

se transformando no enfrentamento e resolução de suas 

crises. Atualmente, o capitalismo enfrenta uma crise 

mundial que afeta a sua estrutura. As explicações são 

diversas, do ponto de vista científico. A crise é complexa e 

não pretendemos explicá-la nesse espaço, porém 

assinalarmos alguns aspectos. O autor firma seu argumento 

na essência do capitalismo que é responsável pelo 

surgimento de crise, que se constitui como eixos de sua 

estrutura “[...] – acumular, concentrar, centralizar e, como 

consequência, excluir concorrentes e explorar a força de 

trabalho. [...] (FRIGOTTO, 2001, p.22). Considerando tais 

eixos, e frente à necessidade de ampliar o espaço para o  

mercado financeiro, principalmente o especulativo, o capital 

internacional procura investir pesado para desestabilizar o 

modo de organizar o trabalho. Procura retirar direitos dos 

trabalhadores  com a diminuição de poder da esfera pública 

e ampliar privatizações da ciência e tecnologia.  

                  São políticas conhecidas como neoliberais, com 

clareza de seus objetivos, que defendem Estado mínimo e maximização do mercado na 

condução das políticas econômicas e sociais e a subordinação dos processos educacionais e 

especificamente o trabalho. No final do século XX vivenciamos um quadro de desemprego 

estrutural e de precarização no modo de organização de trabalho, fragilizando a própria 

existência humana permeada por insegurança em planejar o futuro.  Há um acirramento de 

luta entre todos os polos de competitividade, envolvendo a disputa de poder entre países, haja 

vista os diversos conflitos que estão acontecendo no mundo.  O capital internacional também 

intensifica sua exploração sobre a força de trabalho, diminuição dos postos de empregos 

formais, dos direitos trabalhistas e da forma de organização do processo de trabalho. 

Foi a partir da primeira 

Guerra Mundial, dentro 

daquilo que a literatura 

denomina fordismo e, mais 

tarde, através das políticas de 

planificação que se estatui a 

preocupação da constituição 

de uma sociedade que integra 

os trabalhadores, até mesmo 

como estratégia de controlá-

los, mas também como 

resultado das lutas dos 

trabalhadores organizados em 

sindicatos e partidos. 

Determina-se, por esse 

processo, uma ampliação da 

esfera pública, ainda que sob 

a dominação capitalista.[...]. 

[...].[...]. 

É esse edifício que 

desmorona no final do século 

XX. Com ele surge um 

tempo de insegurança ou 

ameaça de desemprego 

estrutural ascendente e da 

precarização do emprego. 

[...] (FRIGOTTO, 2001, pp. 

20-21, 22). 

 



             Na contraposição dessa realidade, vivenciamos 

também, iniciativas inovadoras importantes3, que tratam da 

possibilidade da construção de um mundo novo.  São 

encontros de países que, combatendo esse ideário que está aí 

e debatendo novas pautas mostram a necessidade de colocar 

os bens materiais e culturais em favor da qualidade de vida 

de todos os seres humanos.  Também há outras iniciativas 

menores e pontuais que demonstram o interesse pelo bem da 

coletividade, das quais ouvimos notícias. Outra possibilidade 

se refere ao trabalho dos professores, na importância de 

conhecer com aprofundamento o conteúdo histórico das 

relações sociais e a construção de sua ideologia.  Ler 

criticamente a realidade social significa trabalhar o 

conhecimento científico para explicar tais relações. A 

começar por entender o trabalho em sua dupla 

caracterização: como produtor de valor de troca que se 

constitui historicamente no capitalismo como trabalho 

assalariado, e do trabalho como produtor de valor de uso, ou 

seja, do trabalho que se explica como fio condutor da 

constituição do ser humano que, por meio do trabalho produz 

sua base de sustento material e demais dimensões de sua 

existência. Sublinhamos a importância dessa compreensão, haja vista que o conhecimento se 

constitui nessa prática.   

Sendo assim, entende-se que o trabalho como princípio educativo é a forma de ser dos 

seres humanos, e como tal deve se expressar como um direito e como um dever de todo o ser 

humano que nasce, pois precisa apreender o conteúdo que o humaniza, em solidariedade com 

os demais. Essa condição imperativa de socializar a função educativa do trabalho se insere, 

inclusive, na forma de trabalho explorador no capitalismo, forma histórica que o trabalho se 

constitui e que precisa ser superada.  Se firmamos nossa compreensão que é através do 

trabalho que o ser humano se forma, precisamos lutar para a construção de uma nova forma 

de organizar o trabalho, para formar um novo ser humano numa nova concepção de educação, 

de sociedade e da história.      

                                                           
3   Fórum Social Mundial e Fórum Social da Educação, realizados em Porto Alegre entre 2001 e 2002. 

[...]. Os processos 

educacionais tem o mercado 

e o capital como medida de 

tudo, em função do privilégio 

de poucos. Mas a história 

vem mostrando que eles 

podem constituir-se em 

instrumento de crítica em 

relação a essas relações 

sociais e, também, 

promotores de uma nova 

sociedade que afirme o ser 

humano como medida de 

todas as coisas e os bens do 

mundo como bens de uso de 

todos os seres humanos. [...]. 

Nessa perspectiva, nosso 

esforço como educadores é, 

ao mesmo tempo, de nos 

capacitarmos para ajudar os 

educandos a ler criticamente 

a realidade [...].[...].  Em 

relação ao trabalho, a luta é 

afirmá-lo como valor de uso 

e, desta forma, princípio 

educativo e criador. Aqui não 

há porque não estimular a 

todas as crianças e jovens à 

colaboração solidária com 

tarefas de cuidado com a vida 

[...]. [...] (FRIGOTTO, 2001, 



 

 

 

                                                                                                         

 

 

                                                                                                     

                                                                                                       Perguntas de um operário que lê 

Bertold Brecht 
 

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas?  

Tantas histórias 

Quantas perguntas. 

Disponível em: http://www.mcpbrasil.org.br/o-mcp/poemas/item/343-bertold-brecht-

perguntas-de-um-oper%C3%A1rio-que-l%C3%AA 
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O terceiro tema é o foco central de nosso trabalho. Por isso nos ancoramos em três 

importantes intelectuais para fundamentar nosso grupo de estudo.  

 

Perguntas de controle para o debate embasado no capítulo Único, 4º texto em estudo: 

Perguntas de controle para o debate embasado no capítulo 1, 5º texto em estudo: 

 

 

 

 

 

 

 

   Perguntas de controle para organizar trabalho coletivo: 6º texto em estudo:                                                                                                                                                                     

 

 

Texto  Zanella 

 

 7º texto em estudo: 

 

 

 

 

 

 

SEMINÁRIO: 

 4º texto: Cap. Único: Em que consiste o “Método Metafísico”.  

1. Mostre, com auxílio de exemplos, que estamos habituados a considerar as coisas na 

sua imobilidade. 

2. Quais são as características da concepção e do método metafísico? 
 

5º texto: Cap. 1 , II e IV: “Introdução ao estudo da dialética” e “As Leis da Dialética”. 

1. O que é um desenvolvimento histórico? 

2. Por que e como se transformam as coisas? 

3. Como a dialética concebe a mudança? 
 
 

POLITZER, G.. Em que consiste o “Método Metafísico”. Princípios elementares de filosofia. 

3ª edição. São Paulo: Centauro, 2001, p. 85-100; p. 111-116; p. 125-139. 

 INTRODUÇÃO AO ESTUDO: Palestra com professor Doutor José Luiz Zanella 
  

Cap. 6.2 : TEMA: Do concreto empírico ao concreto pensado. 

 

Cap. 6.3:  O ensino do conceito.  

 

MESA REDONDA: 

Á luz da leitura do texto, fazer alguns ensaios, exercitando a prática. Finalizando: dividir a turma 

em 3 grupos, cada grupo esboça um plano de aula. Compartilhamento dos planos de aula. 

 

ZANELLA, José Luiz. O trabalho como principio educativo do ensino. 2003. 319 f. Tese de 

Doutorado. Faculdade de Educação, Departamento de Filosofia e História da Educação, 

Unicamp, Campinas, 2003 

MESA REDONDA: 

À luz do texto e considerando o contexto atual, é possível organizar transformações para essa 

nova forma de trabalhar com o conhecimento? Exemplificar 

 

SAVIANI, Dermeval. O choque teórico e a politecnia. Trabalho, educação e saúde. São Paulo, 

2003, v. 1, nº 1, p 131-152. Disponível em: 

http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/upload/revistas/r41.pdf.  

http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/upload/revistas/r41.pdf


 

 

3.1- Concepção de Mundo e a Questão do Método: em que consiste?  

A nossa percepção de mundo está arraigada no pensamento aristotélico, a forma de 

pensar da metafísica. Temos dificuldades para compreender a história humana por meio do 

método dialético em seu movimento. Habitualmente percebemos o mundo do ponto de vista 

metafísico, que é uma percepção que classifica as coisas como identidades únicas, 

considerando-as em sua imobilidade e isenta de contradições. Entendemos, assim, que para 

desenvolver o trabalho educativo na perspectiva do método dialético é necessário que 

tenhamos a oportunidade de estudar e historicizar o método, pois nossa prática está 

intimamente relacionada com a nossa visão de mundo.  

 

3.2.1- O método metafísico 

 A proposição desse trabalho está ancorada nos 

argumentos de Georges Politzer (2001) em cujo trabalho ele 

desenvolve ampla argumentação sobre questões filosóficas e 

da constituição dos métodos de análise da história da 

humanidade. Assinala que há 150 anos a ciência era estudada 

separadamente. Dessa insuficiência científica de não 

perceber relação entre as ciências, nasce a forma de pensar 

da metafísica. Mas, como é pensar do ponto de vista desse 

método?  O autor traz-nos quatro princípios demonstrativos 

sobre o modo de pensar desse método.   O primeiro 

princípio afirma que nosso pensamento, grosso modo, 

percebe as coisas em seu repouso como algo estático e sem 

mudanças, para depois percebê-la no movimento. A título de 

exemplo o autor nos traz a fotografia e o cinema, firmando 

nossa compreensão de que as insuficiências das descobertas 

científicas propiciam nas coisas imóveis uma forma de 

Vemos, portanto, que os 

diferentes caracteres do 

método metafísico nos 

obrigam a considerar as 

coisas sob um certo ângulo, e 

nos levam a raciocinar de 

uma certa maneira.  [...]. 

Começa-se, e esta 

enumeração vai nos permitir 

resumir, por: 

 

1. Ver as coisas na sua 

imobilidade, na sua 

identidade. 

 

2. Separar as coisas umas 

das outras, isolar suas 

relações mútuas. 

 

3. Estabelecer entre as 

coisas divisões eternas, 

muros intransponíveis. 

 

4. Opor as contrárias, 

afirmando que duas coisas 

contrárias não podem 

existir ao mesmo tempo. 
(POLITZER, G. 2001, p. 93). 
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estudar e apreender de um ponto de vista mais fácil. Primeiro foi criada a técnica da 

fotografia, na sua imobilidade, para depois alcançar por meio do movimento da imagem, o 

cinema. “[...]. A imagem da fotografia e do cinema é a do desenvolvimento das ciências e do 

espírito humano. Estudamos as coisas em repouso, antes de as estudar no seu movimento 

(POLITZER, 2001, p.105)”.  É nessa imobilidade que costumamos embasar nossa análise, 

considerando o conjunto sem as particularidades que fazem parte do movimento de 

transformação de tal coisa. Por exemplo, vemos a construção de uma casa e após um tempo 

de existência, ainda a consideramos a mesma casa, quando na verdade a casa já sofreu 

alterações e não é mais a mesma. Cometemos o equívoco de perceber as coisas na sua 

identidade, como se permanecesse sempre igual, o mesmo. 

 O princípio de identidade nos leva ao segundo princípio, separar as coisas no seu 

isolamento, como se não houvesse relações entre elas. Nas descobertas científicas, no interior 

de cada ciência também se aplicava esse método, estudando tais descobertas em capítulos, 

como por exemplo: nas descobertas das da física estudava-se “[...] o som, o calor, o 

magnetismo, a eletricidade etc., e pensava-se que estes diferentes fenômenos não tinham 

qualquer relação entre si; [...] (POLITZER, 2001, p.104)”. Outro aspecto que podemos citar é 

a consideração de que a ciência, a filosofia e a política permanecem isoladas nelas mesmas, 

absolutamente sem a existência de relação entre as três. Entretanto sabemos que não é assim, 

pois se desconsideramos a relação entre as mesmas, ou entre as coisas, estamos retirando-as 

da realidade em que se constituem.  Essa classificação das coisas, isolando-as em si mesmas 

não permite aprofundamento de análise e de conhecimento do contexto em que as coisas se 

constituem.  

 A perspectiva de perceber e analisar o mundo classificando as coisas nos leva a 

percebê-las em caixinhas separadas para sempre. Esse é o terceiro princípio e coloca essas 

divisões como se o universo fosse compartimentalizado com cada coisa em seu lugar 

desempenhando sua função na sua individualidade, com barreiras colocadas em definitivo.  O 

enfoque da biologia nos estudos iniciais da zoologia e da botânica nos mostra que “[...], 

classificaram-se, primeiro, os animais em raças, espécies, pensando que entre elas não havia 

nada de comum e que fora sempre assim [...] (POLITZER, 2001, p.104)”.  Naquele momento 

era isso que a ciência tinha propiciado em termos de conhecimentos. Entretanto permanece 

como hábito de análise com relação à nossa percepção atual de mundo. Só a título de 

exemplo, quando debatemos sobre as desigualdades sociais é comum ouvirmos que pobre 



sempre existiu e sempre vai existir. Não se analisa as relações que criaram e que criam essas 

desigualdades, só se constatam que é assim.  

E, por último o quarto princípio como aquele que não admite a contradição, isto é, 

não pode haver duas coisas opostas coexistindo. Afirma-se: “[...] A vida é a vida e a morte é a 

morte, [...] (POLITZER, 2001, p.91)”. Não há possibilidade de haver relação entre coisas 

opostas, utilizando-se de uma maneira de raciocinar por oposição como, por exemplo, de um 

lado o bem e do outro o mal. Assim, a metafísica tem como método próprio de análise a 

lógica, do qual Politzer (2001) destaca três princípios de análise: o princípio de identidade, 

que se afirma na imobilidade das coisas; o princípio da não-contradição que nega a 

coexistência de uma coisa e sua contrária; e o princípio do terceiro excluído que nega uma 

terceira possibilidade no caso  de surgir contradição, isto é, duas coisas opostas ou 

contraditórias.  Esse método se constituiu assim pelas condições oferecidas no 

desenvolvimento da ciência. Não havia base científica que pudesse possibilitar aos seres 

humanos ver o universo em seu movimento, no máximo, o que ocorreu naquela fase, foi 

considerar a existência de um movimento mecânico. Em função disso, o autor aponta para a 

ligação entre metafísica, mecanicismo e lógica, relação da qual não pode abdicar para nosso 

entendimento sobre o movimento do pensamento humano.  

 

3.2.2 – O método histórico – dialético 

  Nas argumentações que levantamos sobre o método 

metafísico, destacamos que a insuficiência do 

desenvolvimento científico possibilitou o surgimento da 

forma de pensamento do mesmo. O autor faz um paralelo 

entre o desenvolvimento de nossas capacidades em 

desenvolver trabalhos manuais com o desenvolvimento de 

nossa capacidade de ver e analisar o universo.  Assim como o 

desenvolvimento científico possibilitou trabalhos manuais 

mais precisos, também nos trouxe a capacidade de um 

método de pensamento com grande precisão. Este é o método 

dialético.  “Sabemos que a metafísica considera o mundo 

como um conjunto de coisas congeladas, e, ao contrário, se 

A dialética foi, de fato, 

desenvolvida por um filósofo 

idealista alemão, Hegel 

(1770-1831), que soube 

compreender a mudança 

operada nas ciências. 

Retomando a velha ideia de 

Heráclito, constatou, ajudado 

pelos progressos científicos, 

que, no universo, tudo é 

movimento e mudança, nada 

está isolado, mas tudo 

depende de tudo, criando, 

deste modo, a dialética.  [...]. 

O que Hegel compreendeu 

primeiro foi o movimento do 

pensamento, [...]. 

(POLITZER, 2001,  p.108) 



olharmos a natureza, vemos que tudo se move, tudo muda. Constatamos a mesma coisa com o 

pensamento. [...] (POLITZER, G. , 2001, p. 102). E nesse sentido, o autor assinala o 

desacordo que há entre a forma de perceber da metafísica com o movimento da realidade. 

Podemos, então, adotar uma maneira simples de dizer que a metafísica representa imobilidade 

e a dialética significa movimento.                 

 Já na Grécia antiga, Heráclito já havia percebido o 

movimento e a mudança da realidade natural e descreveu tal 

concepção. Por isso é considerado pai da dialética. Porém 

não pode firmar-se pelo escasso desenvolvimento científico. 

Hegel, embasado no desenvolvimento científico de seu 

tempo, retoma ideia de Heráclito e elabora a concepção 

dialética de mundo, porém o faz só em nível do movimento 

de pensamento. No final do século XIX Marx e Engels, com 

base em descobertas científicas importantes, retomam a ideia 

da dialética e elaboram sua forma de organização 

fundamentada na matéria, ao contrário da concepção de 

Hegel que se embasava no espírito. Foram três grandes 

descobertas: 1ª- a da célula viva e de seu desenvolvimento, 

que permitiu a compreensão da vida como uma associação 

de células; 2ª- da transformação da energia, descobrindo 

a relação íntima entre o som, a luz e calor que possibilita o 

encadeamento dos mesmos, em cujo processo um se 

transforma no outro; 3ª- da evolução dos homens e dos 

animais em que Darwin descobre “ [...] que todos os 

produtos da natureza são o resultado de um longo processo 

de desenvolvimento de pequenos germes, unicelulares na 

origem [...] (POLITZER, 2001, p. 121)”. Esta é a base 

científica que o materialismo Histórico-Dialético se firmou 

como concepção de visão de mundo e método de análise.  

 As explicações da base científica são importantes 

para subsidiar nossa compreensão do método e da forma 

como podemos analisar a realidade ou trabalhar o conteúdo 

A primeira lei da 

dialética começa por 

constatar que “ nada fica 

onde está, nada permanece o 

que é”. Quem diz dialética 

diz movimento, mudança. 

Por conseguinte, quando se 

fala de se colocar no ponto 

de vista da dialética, isso 

quer dizer colocar-se no do 

movimento, da mudança: 

quando quisermos estudar as 

coisas segundo a dialética, 

vamos estudá-las nos seus 

movimentos, na sua 

mudança. 

Para situar bem esta 

maneira de ver as coisas, 

vamos, [...], tomar [...] 

exemplos: a terra [...]. 

Colocando-nos do ponto 

de vista metafísico, 
descreveremos a forma da 

terra em todos os seus 

detalhes. Constataremos que 

em sua superfície, há mares, 

terras, montanhas; [...]. 

Depois, poderemos comparar 

a terra aos outros planetas 

[...], e  concluiremos, enfim: 

a terra é a terra. 

Enquanto ao estudar a 

história da terra do ponto de 

vista dialético, veremos que 

não foi sempre o que é, 

sofreu transformações e, por 

conseguinte, sofrerá, no 

futuro, de novo, outras mais. 

Devemos, portanto, 

considerar hoje que o estado 

atual da terra é apenas uma 

transição na qual as 

mudanças que se efetuam são 

imperceptíveis, embora 

sejam a uma escala muito 

maior do que as que se 

efetuam na maturação da 

maçã. (POLITZER, 2001, p. 



científico em sala de aula. Nisso precisamos conhecer duas leis importantes da dialética as 

quais detalharão como o movimento dialético se constitui. A primeira lei é a mudança 

dialética, numa percepção de mundo em que tudo se transforma o tempo todo e de que esse 

movimento diz respeito à constituição do universo. Portanto esse método de análise engloba 

todas as coisas, incluindo o ser humano. Cometemos equívocos quando percebemos as coisas 

ou as pessoas como se fossem sempre as mesmas. Na verdade a dialética nos traz uma forma 

de ver as coisas num movimento provisório, não no sentido de fragilização, mas no sentido de 

transformação. A citação do autor sobre o estudo da terra demonstra duas formas de estudá-la. 

Do ponto de vista metafísico o estudo se realiza por caracterização da terra, de como ela é; já 

do ponto de vista dialético torna-se necessário historicizar as transformações da terra e 

perceber as relações que influenciaram essas mudanças, tendo sempre ciência de que as 

transformações continuam e continuarão no futuro. A interferência do ser humano é 

importante para o cuidado dessas transformações. 

"Para a dialética, não há nada de definitivo, de absoluto, de sagrado; apresenta a 

caducidade de todas as coisas e em todas as coisas, e, para ela, nada existe além do processo 

ininterrupto do devir e do transitório (ENGELS, In: POLITZER, 2001, p.113)”. Isso significa 

que precisamos sempre considerar que além do presente, que é transitório, há um passado e 

um futuro envolto na coisa ou no ser. Só assim é possível compreender com mais 

aprofundamento as relações existentes na constituição da coisa ou do ser. A caducidade é 

outro elemento que precisa ser compreendido, pois tem um papel importante no surgimento 

da nova ideia ou da nova coisa. Nisso podemos considerar que o elemento da caducidade não 

pode ser vista como algo ruim só porque deve desaparecer, pois a mesma desempenha 

importante papel no surgimento do novo, pois serve de base dessa nova coisa ou novo ser, e, 

de certa forma ingressa na essência desse novo. O momento intermediário entre a caducidade 

e o novo que está por surgir é o devir.  

 Outro aspecto central do movimento dialético é a lei da contradição, a essencial do 

movimento dialético, a qual se constitui entre duas forças contrárias que estão em desacordo.  

A metafísica se firmava na identidade da coisa e não admitia a coexistência de duas coisas 

contrárias. Já a dialética reconhece a unidade da coisa que se constitui por ela mesma e a sua 

contrária.  Na representação da coisa pelo círculo o autor demonstra a luta dessas forças 

contrárias, expansão e compressão, que lutam porque estão em desacordo. Outro exemplo é 

o processo que envolve a constituição do ovo, do pintinho e da galinha. O início do processo é 

a afirmação que sai da negação. Vamos compreender isso! O pintinho se firma como 



resultante da negação do ovo, mas no pintinho há forças que lutam para que o pintinho 

permaneça como tal e outra para que ele se torne galinha. Assim é que a galinha é a negação 

do pintinho que é a negação do ovo. Então, aí está as três palavras do movimento dialético: 

Afirmação; Negação; e Negação da negação. Resumindo: Afirmação: pintinho; Negação: 

ovo; Negação da negação: galinha. Nesse mesmo sentido, assinalamos a contradição existente 

no seio da sociedade capitalista. “[...]: primeiro uma força que tende a afirmar-se, é a classe 

burguesa que procura manter-se; depois, uma segunda força 

social que tende para a negação da classe burguesa, é o 

proletariado (POLITZER, 2001, p.129)”. Vê-se assim que a 

contradição está nos fatos e que é possível desvendá-las. 

Quando Marx disse que a burguesia produziu seus próprios 

coveiros, ele se referia à análise do movimento dialético. 

 Em face de dois termos componentes do movimento 

dialético e que fazem parte de nossa linguagem usual, é 

preciso fazer duas distinções. O termo contradição do 

movimento dialético difere do chamado contradição verbal, 

que é a resposta não frente a um sim dito por alguém, ou a 

discordância de alguém sobre determinada coisa ou teoria. 

No movimento dialético, a contradição está nos fatos, nas 

forças reais e históricas. Situa-se nas forças que direcionam 

a evolução das coisas e dos fenômenos. Por isso, para 

compreender a evolução da coisa ou do fenômeno, é preciso 

estudar as forças contrárias que possibilitaram tal evolução. 

A unidade das contrárias, contida nas coisas ou nos 

fenômenos nos traz uma forma diferente de ver e analisar as 

coisas do universo. Segundo Politzer (2001), o movimento 

dialético permite e nos obriga a considerar sempre os 

múltiplos aspectos existentes nas coisas. Não podemos 

considerar a ciência sem a ignorância, a verdade sem o erro, 

requerendo sempre um olhar mais aprofundado para 

alcançar a compreensão e explicitação das coisas. Outro 

aspecto que queremos pontuar é a destruição que advém da 

dialética. “[...]. O pintinho é a negação do ovo, uma vez que, nascendo, o destrói (POLITZER, 

Se representamos uma 

coisa por um círculo, teremos  

uma força que a impelirá 

para a vida,empurrando do 

centro para o exterior, [...] 

(expansão); mas, teremos , 

também, forças que a 

impelirão numa direção 

opostas, forças de morte, 

empurrando do exterior para 

o centro (compressão). 

Assim, no interior de cada 

coisa, coexistem forças 

opostas, antagonismos. 

O que se passa entre 

essas forças? Lutam. Por 

conseguinte, uma coisa não é 

apenas por uma força agindo 

num só sentido, mas toda 

coisa é, realmente, movida 

por duas forças de direções 

opostas. Para a afirmação e 

para a negação das coisas, 

para a vida e para a morte. 

[...] 

         [...]. Em todas as 

coisas, há forças que tendem 

para a afirmação e outras 

para a negação, e, entre a 

afirmação e negação, há 

contradição.  

          [...].[...].[...]. Uma 

coisa começa por ser uma 

afirmação que sai da 

negação. O pintinho é uma 

afirmação resultante da 

negação do ovo. [...].[...]: a 

galinha será, pois, a negação 

do pintinho, que vinha, por 

sua vez, da negação do ovo.  

(POLITZER, 2001, pp. 128-



2001, p. 130). Essa destruição significa negação como uma fase do movimento dialético. 

Porém há a outro tipo de destruição, que é mecânica, como por exemplo: quando esmagamos 

um inseto, etc., não se trata de negação e sim de um movimento mecânico. 

 Em face dessa introdução sobre o método dialético ficam questionamentos, que com 

os estudos dos textos buscaremos ampliar. O que vimos e que destacamos nesses materiais é 

que “[...] a dialética é um método de pensar, raciocinar, analisar, que permite fazer boas 

observações e estudar bem, porque nos obriga a procurar a origem das coisas e a descrever a 

história (POLITZER, 2001, p. 132)”. Mas descrever a história no seu movimento e não de 

uma forma estática. Esse método possibilita uma compreensão das relações sociais que 

fundamentam cada modo de existir das sociedades, e podemos estudar as contradições 

existentes no capitalismo com suas determinações e transformações. É um método que ensina 

trabalhar o conteúdo científico para explicar a realidade e saber se posicionar nela. 

Registramos na justificativa desse Projeto de Implementação, de que ouvíamos a reclamação 

dos professores sobre a falta de vontade de aprender dos alunos; e ouvíamos dos alunos que 

não conseguiam aprender, com conteúdos sem sentido e trabalhado de forma repetitiva. O 

Método do Materialismo-Dialético se opõe a isso, pois trabalha com a unidade da teoria e 

prática, em cujo movimento se constitui o conhecimento científico, tornando-se possível a sua 

apreensão como esclarecedor da realidade social dos alunos, traduzindo-se em sentido na 

vivência dos mesmos. 

 

3.2- A relação trabalho e educação 

 Cada professor ou professora desse país convive permanentemente com a preocupação 

teórica e prática de buscar caminhos para a melhoria da qualidade educacional da escola 

pública brasileira. É uma questão recorrente no discurso político, no embate teórico e na 

vivência diária dos professores.  Mas, também, é uma questão recorrente a ausência de 

consciência crítica dos professores em se colocar num debate ou num estudo para ir às raízes 

dos fundamentos teóricos que apontam para uma nova direção, permanecendo assim, sempre, 

na encruzilhada. Desgraçada encruzilhada! Pois é aí que a dor aperta e o controle aumenta, 

sem nos apercebermos das diferentes faces do mesmo controle que nos persegue e atormenta 

há décadas. Sustentado por uma formação inadequada ou insuficiente para compreender a 

realidade, cada vez mais complexa, os professores adoecem e/ou desviam seus olhares aos 



arredores para encontrar culpados de tão infeliz situação. Assim nós caminhamos em círculos 

viciosos que só se diferenciam com a descoberta de novos modismos ou por novas formas de 

controle sobre o trabalho educativo, adentrando o espaço escolar, determinando o uso de 

nosso tempo. Diante da complexidade do contexto e do aumento dos problemas, os 

professores tentam buscar seu aperfeiçoamento profissional na individualidade. Os 

professores se inquietam e reagem, debatem com seus pares e tentam buscar a melhoria do 

trabalho em sala de aula. Afligem-se... 

 Em face do exposto, convido os colegas para assumir um novo debate que por 

ignorância, por pressa ou por ideologia, muitas vezes foi considerado como uma teoria 

ultrapassada, haja vista a insuficiência de aprofundamento na sua compreensão. Se a nossa 

compreensão de homem e de educação deve partir da nossa compreensão do trabalho como 

sustentação dessa existência e da sua formação, então temos que compreender as diversas 

formas de organização do trabalho em que está centrada tal existência.  Todos os modos de 

produção que se constituíram até aqui foram revolucionando a forma de trabalhar e de existir 

do ser humano, mas não suprimiram a exploração do homem 

pelo homem, exceto no comunismo primitivo. Por isso, Marx 

diz que o capitalismo é a pré-história da civilização humana.   

  Os diferentes modos de produção, escravagista, 

asiático, feudal e o capitalista trazem suas determinações e 

caracterizações requeridas à formação humana. Em cada 

época houve necessidades específicas de formação. “A 

realidade da escola tem de ser vista nesse quadro (SAVIANI, 

2003, p.133)”.  Assinalamos, entretanto, a origem da escola 

como espaço do ócio, do lazer, destinados àqueles que não 

precisavam trabalhar. A ciência, também era limitada para 

um pequeno grupo daquelas sociedades. Pelos limites desse 

trabalho, trataremos da questão específica da escola e do 

desenvolvimento e aplicação da ciência no capitalismo, na 

sua configuração atual. Entretanto sublinhamos que a 

sociedade moderna gerada pelo capitalismo não só requereu a 

generalização da escola como via de ensino dos códigos 

escritos, para atender o processo de industrialização, bem 

como possibilitou revolucionar constantemente as técnicas de produção e sua incorporação no 

[...]. Toda a educação 

organizada se dá a partir do 

conceito e do fato do 

trabalho, portanto do 

entendimento e da realidade 

do trabalho. E por quê? 

Para responder a essa 

questão, podemos partir das 

noções gerais que 

costumamos encontrar nos 

enunciados relativos à 

educação: que a educação diz 

respeito ao homem, que a 

educação é a formação do 

homem, e assim por diante. 

[...], ficamos com esses 

enunciados em um plano 

muito genérico e abstrato 

porque, geralmente, não nos 

perguntamos: o que é o 

homem? Ora, o que define a 

existência humana, o que 

caracteriza a realidade 

humana é exatamente o 

trabalho. (SAVIANI, 2003, 

p. 132) 



processo produtivo, a exemplo do estudo de tempo e movimento, em que Taylor observava 

minuciosamente como os trabalhadores pensavam e produziam conhecimentos sobre o 

trabalho que desenvolviam. Nesse processo de organização do trabalho configurado como 

taylorismo, foi retirada do trabalhador, entre outras coisas, a capacidade de pensar sobre seu 

trabalho. 

              Conhecemos tal processo e sua incorporação como 

força produtiva e as configurações para aumentar a 

exploração da força de trabalho e as determinações para a 

organização escolar: fragmentação, hierarquização, 

profissões especializadas, controle e a institucionalização do 

mercado de trabalho como foco para organizar o processo 

educativo da escola. É nesse contexto de trabalho 

fragmentado que se constitui o ensino profissional. Temos aí 

o ensino dual, o científico-intelectual para os que têm de 

pensar, conceber e controlar o processo de trabalho e o 

profissional que recebe uma formação mínima para executar 

funções simples e repetitivas.  A noção de politecnia 

discutida neste texto se contrapõe a isso e defende a unidade entre as funções manual e 

intelectual.  Parte do pressuposto de que não há trabalho puramente manual e nem trabalho 

puramente intelectual. Prova disso é que, mesmo no desenvolvimento de tarefas simples 

acontece aprendizado, incluindo assim funções intelectuais.   

 Considerando a crise atual do capitalismo internacional, em cujo movimento se insere 

transformações densas e bem significativas na estrutura do sistema capitalista, destacamos 

características que interferem na formação humana e na organização da escola. O modo de 

produção no contexto atual se caracteriza pela organização do toyotismo, o que implica não 

mais uma economia de escala, mas, com demandas determinadas pela necessidade de 

consumo. Com isso intensifica-se a busca de propiciar melhor qualidade no atendimento ao 

consumidor, com fins de conquistar novos nichos de mercado, adequando ao máximo a 

produção de produtos às exigências da clientela. Para tanto, é preciso que os trabalhadores se 

apropriem dos objetivos da empresa e conquistem metas, pois afinal o sucesso da empresa é o 

“seu sucesso”, caso contrário ficarão sem sustento garantido pelo seu salário.  Isso gera 

determinações para a escola. O autor explica que, assim como no contexto em que as funções 

manuais foram transferidas para as máquinas, dando origem a um tipo de trabalhador geral e a 

O taylorismo 

desempenhou um papel 

importante, já que a partir do 

estudo do tempo e 

movimento, foi possível 

detectar quais eram as tarefas 

simples que cada trabalhador 

tinha de desenvolver a fim de 

contribuir para a produção de 

determinados bens. 

[...].[...].[...]. Assim, o 

trabalhador domina algum 

tipo de conhecimento, mas 

apenas aquele relativo à 

parcela do trabalho que lhe 

cabe realizar (SAVIANI, 

2003,  p. 138) 



generalização de uma escola própria para sua formação, também agora, a transferência das 

funções intelectuais às máquinas, generaliza a necessidade de formação para desempenhar um 

trabalho intelectual no sentido mais geral, colocando urgência na preparação de um 

trabalhador com formação mais integral.    

 O que queremos caracterizar aqui é a necessidade da 

generalização da ciência ao conjunto da sociedade, 

identificando assim o trabalho como princípio educativo no 

currículo escolar. Seguindo argumentos explicitados pelo 

autor, o trabalho como princípio educativo no ensino 

fundamental não carece de articulação direta, mas é a base 

instrumental de inserção do estudante na sociedade e, ao 

mesmo tempo, fundamenta sua capacidade de compreender 

os princípios científicos que sustentam a vida dos seres 

humanos.  Todos esses conhecimentos apreendidos no 

ensino fundamental como o domínio da linguagem, dos 

conteúdos matemáticos, das ciências naturais e das ciências 

sociais propicia ampliação de visão de mundo dos alunos e 

serve como preparação para aprofundar os conhecimentos 

relativos ao processo de trabalho, em cuja continuidade se 

insere o currículo do ensino médio.  Nesse sentido, o autor 

defende este nível de ensino como modalidade que pode 

trabalhar com maior aprofundamento, a forma como está 

organizado o processo de trabalho na sociedade atual e 

aponta para a necessidade de trabalhar com o conceito da 

politecnia, “[...], enquanto uma concepção educativa voltada 

explicitamente para a superação das divisões apontadas 

resulta extremamente atual e pertinente no das 

transformações que se processam na realidade em que vivemos. [...] (SAVIANI, 2003, 

p.151)”. A transferência das funções intelectuais para as máquinas permitem a efetivação 

dessa nova formação, e pode se constituir a organização do ensino médio com unidade da 

teoria e prática, cumprindo com o papel de preparar jovens mais completos que possam 

compreender e se posicionar criticamente frente à sociedade em que estão inseridos.  A 

organização do processo educativo para o ensino médio pode desenvolver uma prática 

educativa que abranja a prática das diversas técnicas e a explicação da teoria que 

[...], as transformações 

que vêm se processando na 

base material da sociedade 

capitalista desde os anos 70 

do século XX, correntemente 

denominadas de “Terceira 

Revolução Industrial”, 

“Revolução  da Informática”, 

“Revolução Microeletrônica” 

ou “Revolução da 

Automação”, vêm 

promovendo a transferência 

não apenas das funções 

manuais para as máquinas, 

como ocorreu na Primeira 

Revolução Industrial, mas 

também as próprias funções 

intelectuais. [...]. [...]. [...]. 

[...]. O desenvolvimento 

material põe novas 

exigências no que se refere 

aos processos formativos, em 

geral, e à qualificação da 

força de trabalho, 

especificamente.  E os 

próprios empresários tendem 

a se mostrar mais sensíveis a 

esta questão. Desejam eles 

capacitação geral, rapidez de 

raciocínio, grande potencial 

de incorporação de 

informações, adaptação mais 

ágil, capacidade de lidar com 

conceitos abstratos e assim 

por diante. [...].[...].[...] 

(SAVIANI, 2003, pp.148-9). 

 



fundamenta tais técnicas, superando o ensino profissional e se 

constituindo numa escola média, de formação geral. Essa 

formação se fundamenta na politecnia, isto é, em conhecer as 

diferentes técnicas e seus fundamentos científicos, 

configurando uma relação explícita entre trabalho e educação 

em que o conteúdo trabalhado tenha sentido à vida dos jovens, 

estudantes do ensino médio.  

Entretanto essa necessidade gerada pelo modo de 

produzir a existência humana no capitalismo esbarra nos limites 

impostos no modo de produção capitalista, que é a necessidade 

do desenvolvimento científico para produzir bens de valor de 

troca e incentivar o consumo sem abrir mão do domínio desse 

conhecimento. Assim o ensino médio organizado pelas políticas 

públicas brasileiras, propicia uma formação de polivalência, 

repassando o ensino de várias funções ao mesmo tempo, sem a 

preocupação de explicar seus princípios científicos, cuja 

organização se mantém pelo controle privado dos meios de 

produção.  Se o trabalhador precisa permanecer somente com 

sua força de trabalho, como resolver a questão da produção nessas máquinas avançadas, sem 

que o trabalhador tenha formação requerida? Novamente, eis a contradição. Por ocasião da 

Segunda Revolução Industrial, essa contradição foi solucionada com o parcelamento do 

trabalho e a generalização da escola como distribuidora das doses homeopáticas, para formar 

o trabalhador geral. E, diante da crise, no contexto atual, como o capitalismo vai encontrar a 

solução?   Ou estamos diante de um contexto em que é salutar compreender a complexidade 

da crise e assumir uma posição de resistência na busca de novas alternativas. A imensa 

riqueza material e intelectual pode ser usufruída por todos os seres humanos. E o nosso papel 

como professores é trabalhar, coletivamente, para organizar o processo educativo que supere a 

dicotomia entre teoria e prática e propicie uma formação de jovens com criticidade, 

propiciando uma concepção de mundo mais aprofundada não só para compreender a realidade 

em que estão inseridos, mas, principalmente para interferir e se posicionar adequadamente 

frente a essa realidade rumo à superação do homem cindido, que se constituiu num contexto 

de exploração do homem sobre o homem. 

[...]. [...]. Se se trata de 

organizar o segundo grau, o 

ensino médio, sobre a base da 

politecnia, não seria o caso 

de multiplicar as habilitações 

ao infinito para cobrir todas 

as formas de atividade na 

sociedade. Trata-se de 

organizar oficinas, processo 

de trabalho real, porque a 

politecnia supõe a articulação 

entre o trabalho manual e 

intelectual. Isso será 

organizado de modo que se 

possibilite a assimilação não 

apena teórica, mas também 

prática, dos princípios 

científicos que conhece e 

assimilou de maneira teórica 

desde o ensino fundamental – 

em suma, como a natureza e 

a sociedade estão 

constituídas -, mas também 

de ser capaz de aplicar o 

conhecimento de que dispõe 

(SAVIANI, 2003, p. 141). 



3.3 - A perspectiva dialética e o ensino do conteúdo concreto 

 

Se a humanidade é algo que tem que começar com 

a razão, com o sentimento, com relações humanas 

mais estreitas e mais limpas, com maior 

conhecimento do outro, eu diria que estamos cada 

vez mais longe disso. Se não mudarmos o 

caminho, o homem do futuro poderá estar 

caminhando em direção a algo que poderíamos 

chamar de desastre [Saramago, 2010, p. 107]. 

http://evandocarmo.files.wordpress.com/2011/04/a

spalavrasdesaramago-josesaramago.pdf 

 

 O longo caminho percorrido pela humanidade e a constituição de sua história traz 

novas configurações na produção da existência humana, tornando-se cada vez mais complexa 

as relações sociais e o modo de produzir sua existência. Nesse sentido, podemos assinalar a 

amplitude dos problemas atuais e o acirramento da competitividade entre países, entre 

empresas e entre indivíduos para conquistar maiores riquezas ou, simplesmente tentar 

sobreviver com alguma dignidade. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia se 

potencializa nesse contexto, acumulando um progresso enorme de um lado e, em paralelo, a 

exclusão, pobreza, desigualdades e violências de toda a ordem.  A epígrafe de Saramago nos 

diz que é preciso uma mudança de caminho, caso contrário, a humanidade estará caminhando 

na direção de um desastre.  A escola se insere nesse contexto e trabalha a formação de seus 

alunos, tentando desenvolver uma prática pedagógica que lhes possibilitem viver de forma 

emancipada nessa realidade social complexa. A filosofia da práxis organiza um método de 

análise e de organização do trabalho pedagógico com o objetivo de trabalhar o conhecimento 

científico numa visão mais abrangente e mais aprofundada. Esse é o método da pedagogia 

histórico-crítica, cuja proposta sustenta a necessidade de uma sólida formação teórico-

metodológica para os professores e demanda uma organização coletiva do processo educativo. 

Partimos do pressuposto de que a prática de ensino desenvolvido em sala de aula não é 

responsabilidade só do professor.  Bem antes do mesmo entrar em sala há toda uma 

organização curricular e pedagógica que subsidia o planejamento e a prática do professor. 

Porém assinalamos a importância de sua formação para ampliar sua compreensão da realidade 

social, visto que o ensino nessa perspectiva tem como ponto de partida a prática social.  

 

http://evandocarmo.files.wordpress.com/2011/04/aspalavrasdesaramago-josesaramago.pdf
http://evandocarmo.files.wordpress.com/2011/04/aspalavrasdesaramago-josesaramago.pdf


 

          

 

 

Mas, qual é a nossa realidade social? É possível partir de uma prática social sem 

compreender a organização das relações capitalistas? Por que se tornou um tabu questionar o 

capitalismo? Não acredito que o conhecimento trabalhado em sala de aula sem conexão com a 

compreensão da sociedade capitalista possa avançar no sentido de propiciar consciências 

críticas e emancipadas. Afinal, o capitalismo é uma realidade e afeta a minha vida, a vida de 

todos, assim é uma questão de inteligência desejar conhecê-lo cientificamente nas suas 

múltiplas determinações, para avançar além da aparência fetichizada, legitimada por ele. 

Como posso problematizar uma prática sem conhecer minimamente seus determinantes? 

Nesse sentido, entendemos que o professor precisa dominar as ferramentas, que é o 

conhecimento científico construído historicamente. E, para a formação de uma consciência 

crítica não basta conhecer filosofia, mas ter domínio aprofundado da filosofia da práxis que 

organizou um método revolucionário, para além daqueles que conformam o sujeito à 

realidade social, o método da dialética crítica. Neste método, a prática social não se restringe 

à realidade imediata do aluno, mas se refere a um todo estruturado que engloba as 

subjetividades dos sujeitos que se constituiu historicamente com múltiplas significações em 

face da realidade natural e social que influenciam os sujeitos de forma quase imperceptível. 

“[...], a pedagogia histórico-crítica considera que os educandos, enquanto indivíduos 

concretos manifestam-se como unidade na diversidade, “uma rica totalidade de determinações 

e de relações numerosas”, sínteses de relações sociais. [...] (SAVIANI, D. 2012, p.79)”. E é 

nesse sentido que o aluno vive sua existência concreta sem a ter escolhido e sem compreendê-

la em sua complexidade. Explicitar tais relações implícitas no conhecimento trabalhado vai 

propiciar ampliação de sua visão de mundo e de sua inserção nessas relações sociais. A 

prática social em destaque não é só a do aluno, mas é a mesma em que o professor se insere. 

Porém a compreensão dessa realidade difere entre alunos e professores. Nesse sentido é 

preciso explicitar as diversas e complexas relações para que o aluno amplie sua visão sobre 

essa realidade e a compreenda de uma forma mais próxima da compreensão do professor.  

 [...], embora todo o ensino na pedagogia histórico-crítica tenha como ponto de partida a prática social, 

este ponto de partida pouco significa se o professor não dominar minimamente um instrumento de trabalho 

básico que se chama teoria. E que no caso da pedagogia histórico-crítica, a teoria é a filosofia da práxis. 

Defendemos a tese de que antes de ensinar qualquer conhecimento escolar, o professor necessita ter o domínio 

de uma teoria enquanto visão de mundo sistematizada. E que este domínio da teoria pode ser feito e deve ser 

feito, preferencialmente, com a problematização da prática social. [...] (ZANELLA, 20014, p. 266 ). 



A historicidade dos conteúdos é outro aspecto importante para trabalhar o 

conhecimento científico, destacando o sentido dos mesmos. Ouve-se muito que os alunos não 

apreendem porque não percebem a utilidade do que está sendo ensinado. Nessa perspectiva 

pedagógica, considera-se que é essencial trabalhar com conteúdos que tragam sentido aos 

alunos, não do ponto de vista dos interesses imediatos dos alunos, mas dos interesses 

históricos, que não aparecem no cotidiano do aluno. Vamos entender melhor isso.  

               

                                                                                          

 

 

 

Sublinhamos que a perspectiva filosófica que sustenta esta prática, parte do pressuposto de 

que o conhecimento sempre se origina ou se constitui na prática de produção da existência 

humana, isto é, no mundo do trabalho. Todo o bem material e intelectual produzidos contém 

forças e energias humanas, contém histórias. Nesta prática há relações conflitivas, atendendo 

a interesses contraditórios. Esta realidade diz respeito a todos os seres humanos da terra, 

principalmente aos filhos dos trabalhadores. No entanto os alunos não compreendem esta 

realidade e, muitas vezes, pensam que o conteúdo é algo fixo, estático que só servem para 

utilização no mercado de trabalho. Desconhecem assim, seus verdadeiros interesses, aqueles 

que lhes possibilitam ampliar a visão de mundo e fazer novas escolhas. Porém o professor 

precisa ter clareza disso, de que a realidade que precisa ser explicada, trabalhada e 

compreendida é a realidade que não aparece no imediato. E isso demanda conhecimento dos 

fundamentos teórico-metodológicos de filosofia, de história, de economia, de política etc. A 

realidade concreta, os alunos concretos estão situados para além do empírico, daquilo que é 

percebido no imediato. “O concreto é concreto, porque é a síntese de muitas determinações, 

isto é, unidade do diverso (MARX, Karl, 2008, p.258)”. Nisso reside a necessidade de um 

esforço intelectual para compreender o movimento dessas relações e as intencionalidades que 

as permeiam. A história humana está recheada de jogos de interesses, cujo conteúdo 

determina o modo como os indivíduos organizam suas existências. Isso não quer dizer que o 

sujeito é totalmente determinado pela realidade, pois ele interfere nessa realidade. Porém para 

Se o compromisso do ensino escolar é com a “verdade”, então, o essencial não está na descoberta de novas 

verdades, pois estas pressupõem o ensino já consolidado, vez que necessitam, via pesquisa, do conhecido para 

incursionar no desconhecido. Portanto, o papel essencial  do ensino escolar é o de socializar as verdades já 

descobertas a partir dos interesses dos dominados, ou seja, dos trabalhadores. [...]. 

Sendo assim, a essência do ensino escolar e nele incluso o trabalho do professor, é o ensino do conceito. [...] 

(ZANELLA, 2004, p. 278-9). 



que essa interferência tenha uma possibilidade de superar o que está posto, é preciso que haja 

uma compreensão aprofundada de como acontece esse movimento. Há intencionalidades 

nessa história, por isso há outras possibilidades. Para isso é preciso conhecer, para que o 

movimento histórico seja dialeticamente desenvolvido para outra direção. A história humana 

é um movimento que se cria e se transforma continuamente. Nada é fixo, nem tampouco 

eterno. 

 A organização do trabalho pedagógico requer planejamento, para que seja efetivado 

por meio de uma mediação segura e instigante, no sentido de distinguir o fenômeno na sua 

aparência e alcançar a compreensão de sua estrutura, isto é, da sua essência.  A materialidade 

concreta do objeto está escondida na sua aparência. Para compreendê-la é preciso destrinchar 

o conceito e compreender as interconexões presentes em seu desenvolvimento. Nesse sentido, 

trazemos outra categoria importante para subsidiar o trabalho educativo dessa pedagogia, a 

mediação que o autor descreve e contextualiza em dois sentidos, para depois falar na 

especificidade da mediação do professor. Segundo a explicação do autor, temos que:  

 

                                                            

 

 

 

O primeiro sentido da mediação é aquilo que parece ser. É aquilo que enxergamos de 

imediato, sem analisar e compreender as articulações e relações envolvidas no fenômeno. 

Entretanto, segundo o autor, a verdadeira mediação acontece com a problematização do 

fenômeno, da coisa ou do conceito. O método materialista histórico possibilita por meio da 

abstração, apreender o conceito a ser conhecido, por meio do movimento histórico da 

constituição do mesmo. Mas o que é o conceito? Vimos que o conhecimento se constitui no 

trabalho, isto é, na ação humana para atender necessidades sociais na produção de sua 

existência. Assim é que se produziu e se produz ciências e tecnologias para resolver 

problemas enfrentados pela humanidade em sua caminhada histórica. O conceito é a 

teorização sobre esses bens materiais e culturais requeridos e constituídos nessa caminhada da 

história humana. Podemos nos firmar na compreensão de que toda disciplina científica ou 

[...]. O primeiro sentido é a da mediação enquanto meio ou variável. Aqui a mediação é tomada na sua forma 

fenomênica de representação empírica (imediato, tamanho, visibilidade, materialidade, ser perceptível, etc.) da 

realidade. [...]. 

A verdadeira mediação, segundo sentido, é aquela que, para além da utilização dos dados empíricos situa “no 

campo dos objetos problematizados nas suas múltiplas relações no tempo e no espaço, sob a ação dos sujeitos 

sociais” (Ciavatta, 20001, p.132) .[...]. [...].[...] (ZANELLA, 2004, p.269). 

 
 



escolar se insere nessa problemática: são conhecimentos científicos que a humanidade criou 

para resolver seus problemas. 

 Em face dessa exposição, o autor destaca a importância da mediação do professor, 

haja vista a necessidade de sua explicação, problematizando o conceito através de sua 

decomposição ou estrutura e diversas conexões, explicando a necessidade de sua construção e 

para quais problemas foi utilizado e qual o significado do mesmo na realidade atual. Em 

função disso o autor assinala a sua importância para a formação humana das novas gerações. 

 

 

 

 

 

Quando o autor fala do reino da liberdade está se referindo a uma formação humana que 

possibilite ao aluno, ampliação de sua compreensão de mundo e do ser humano. Ter domínio 

de conhecimento significa a criação de uma natureza histórica, a segunda natureza de que 

Saviani afirma, a qual propicia mais possibilidades de se inserir no mundo e ter qualidade de 

vida. Formar-se como ser humano integral com inteligência livre para suas escolhas, e não 

como um escravo de uma vida de rotina repetitiva e mecânica, um ser adestrado, conformado. 

Liberdade no ser e no produzir-se na sua individualidade!  Esse conhecimento só fará sentido 

ao aluno quando compreender sua relação com a vida. Não há conhecimento desvinculado da 

vida, porém é preciso explicitá-lo. O aluno ingressa na escola para apreender conceitos. Essa é 

a razão de sua formação escolar. Engana-se quem pensa que o aluno vem para a escola para 

ingressar no mercado de trabalho. A escola tem uma função muito maior do que isso que é 

formar a humanidade, produzida historicamente, nas suas novas gerações. E o papel do 

professor cumpre essa função: explicitar o conceito de cada conhecimento de modo a fazer 

sentido ao aluno. Assim ele compreenderá que a ciência está sempre ligada com a vida, é essa 

sua verdade e sua finalidade. Para fazer essa mediação o professor precisa dominar os 

conhecimentos de sua área, saber como ensinar e aproximar-se de seus alunos.  

 

De modo que o ensino do conceito tem como finalidade a formação humana completa numa perspectiva 

histórica, de superação das necessidades em busca da emancipação plena – reino da liberdade. [...]. 

Como proceder para realizar o ensino do conceito? 

Primeiramente é preciso ter claro que o ensino é sempre uma relação ativa entre sujeitos históricos e sociais: 

professores e alunos. [...]. [...].  

A relação professor-aluno deve perpassar a unidade “ciência e vida” de modo que o professor não se coloque 

como um arrogante detentor de um saber superior que é utilizado para oprimir, mas que seja uma relação do educador 

“democrático” e emancipador que se coloca junto aos alunos para elevá-los coletivamente a um saber superior, [...] 

(ZANELLA, 2004, p. 280 -1). 



 

 

 

 

Nesse movimento em que o professor destrincha o conceito, isto é, demonstra os 

vínculos do conteúdo que está ensinando com a prática social do aluno em sua vivência, é o 

que a pedagogia histórico-crítica chama de instrumentalização. Quer dizer, o trabalho do 

professor nas diferentes disciplinas, seja matemática, literatura, química, física, ciências, 

filosofia, sociologia, geografia, história e as demais podem trabalhar o seu conteúdo 

problematizando o conceito ou a prática social. Isso significa colocar de posse dos alunos à 

compreensão dos conceitos trabalhados. De posse significa que os alunos saberão o porquê 

aquele conteúdo foi construído pela humanidade, qual foi sua finalidade e em que medida 

atendeu à problemática pelo qual foi construído. A dialética nos ensina que a caducidade de 

uma ideia subsidia o nascimento de outras ideias, pois algo da primeira continua na existência 

da atual. Por isso a importância em historicizar a construção dos conteúdos científicos para 

que os mesmos façam sentido às novas gerações. Esse é um aspecto que derruba os 

preconceitos construídos pelo senso comum ou pela metafísica e ultrapassa a 

pseudoconcreticidade que Kosik tão bem esclarece em sua obra. “[...]. Se a realidade é um 

todo dialético e estruturado, o conhecimento concreto da realidade não consiste em um 

acrescentamento sistemático de fatos a outros fatos, e de noções a outras noções. [...] 

(KOSIK, K. 2002, p.50). Pelo contrário, nos fundamenta numa concepção de mundo 

arraigada no movimento histórico da humanidade como algo em permanente construção. 

Nisso firmamos nossa compreensão de que todo o conhecimento produzido pela humanidade 

tem uma finalidade prática. Nisso há intencionalidades. Para compreender tais conhecimentos, 

tais conceitos, é preciso um esforço intelectual, por parte do professor e do aluno.   

 Acreditamos que a problematização que trouxemos sobre o método dialético da 

pedagogia histórico-crítica pode nos auxiliar na Implementação do Grupo de Estudo na  

escola, não como cumprimento da carga-horária estabelecida no projeto PDE, mas como 

método que revoluciona nossa forma de perceber o mundo e de trabalhar com o conhecimento 

científico.  Assinalamos que o maior desafio é esse: trabalhar e destrinchar textos profundos, 

mas que sejam instigantes para todos, conduzindo-nos para uma nova prática. Nessa 

    De posse do método dialético no ensino, o professor articula, a um só tempo, as categorias de totalidade, 

mediação e contradição, que acontece pelo trabalho vivo do professor enquanto práxis materializada no ensino. 

O professor, conhecedor do conceito, vai ensinar o conceito, problematizando a prática social dos alunos – 

desvelando sua pseudoconcreticidade e, ao mesmo tempo, vai apresentado o conceito, fazendo as primeiras 

aproximações, no sentido de mostrar como este se articula direta ou indiretamente com a prática social. O 

trabalho do professor, além de desvelar a prática social dos alunos e do concreto empírico, consiste, 

principalmente, em desvelar o conceito.      (ZANELLA, 2004, p. 287) 

 



teorização inconclusa trago em síntese a organização dos cinco passos do método, não como 

uma prescrição técnica, mas como possibilidade de orientação mediante um futuro 

aprofundamento. O gráfico e as conceituações estão embasados em Saviani, 1987 e 2012. 

“[...], a pedagogia histórico-crítica procurou construir uma metodologia que, encarnando a 

natureza da educação como uma atividade mediadora no seio da prática social global, tem 

como ponto de partida e ponto de chegada a própria prática social (SAVIANI, 2012, p.111)”. 

 

[Gráfico retirado de Saviani, 2012,p.112] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Passo: a prática social 1,  comum aos professores e alunos, porém em níveis diferentes de 

compreensão. Esse é o ponto de partida  para trabalhar o conteúdo, o conceito.  

2º Passo: problematização, que é o levantamento dos problemas a serem resolvidos na prática 

social para subsidiar a escolha dos conhecimentos científicos necessários para serem trabalhados 

e assimilados pelos alunos, a fim de que compreendam  a realidade social e o ser humano. 

3º Passo: instrumentalização, propiciar aos alunos a apropriação dos instrumentos teóricos e 

práticos para compreensão e assimilação dos conceitos identificados e problematizados na prática 

social, em cuja ação se insere a explicação do professor, reelaborando seu domínio teórico. 

4º Passo: catarse, momento em que o aluno assimila uma nova forma de perceber a prática social. 

Muda sua concepção de mundo, torna-se consciente por meio da incorporação dos instrumentos 

mediado pelo professor. Compreendeu e assimilou o conceito e se deu a passagem da síncrese à síntese. 

5º Passo: a prática social 2, agora compreendida de uma nova forma pelos alunos mais próxima da 

visão inicial do professor, cujo resultado agora também está mais orgânica. 
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