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Arnoni, Almeida e Oliveira (2007), cuja 
tensão dialética propõe a exposição 
constante da contradição entre as ideias 
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científico, mediato. Os encontros do grupo de 
estudos envolverá professores e pedagogos 
do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone 
e outros interessados. 
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APRESENTAÇÃO 
 

          Esta Produção Didático-Pedagógica (PDP) na forma de Caderno Temático é 

um dos requisitos teórico-prático do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE/2014) da Secretaria de Educação do Estado do Paraná e tem por finalidade 

subsidiar o Projeto de Intervenção Pedagógica envolvendo professores e pedagogos do 

Colégio Estadual Carmelo Perrone de Cascavel/PR e outros interessados.  

Como pedagoga da Equipe de Ensino do Núcleo Regional da Educação de 

Cascavel no período de 2007 a 2013, dentre as funções desempenhadas prestava 

assessoramento pedagógico e formação continuada a pedagogos e professores. Nesses 

momentos e mesmo durante os atendimentos e orientações pedagógicas, foi possível 

observar um certo distanciamento ou estranhamento na prática entre professores e 

pedagogos.   

Aparentemente, esse distanciamento ou estranhamento tem revelado certa 

dificuldade de diálogo entre esses profissionais sobre o trabalho pedagógico a ser 

desenvolvido por ambos. Faço esta afirmação baseando no contato feito com os 

pedagogos em diversos momentos de formação continuada, em que estes profissionais 

sinalizavam sobre a dificuldade de encaminhar nas escolas reflexões a respeito dos 



elementos que envolvem o trabalho pedagógico. Segundo os pedagogos, havia certa 

resistência dos professores no que se refere à intervenção deles na ação dos 

professores.  

Considerando que as relações entre os profissionais da educação, neste caso, 

professores e pedagogos, não podem ser entendidas no limite da prática pedagógica, 

optamos por refletir sobre tais relações a partir das questões sociais,  históricas e teóricas 

que os envolvem.  

Nesse caso,  priorizamos o estudo de teóricos como Dermeval Saviani, Newton 

Duarte, Ligia Marcia Martins e Karl Marx, que abordam as categorias trabalho, alienação e 

contradição a fim de analisar as razões do distanciamento ou estranhamento presente na 

relação entre professores e pedagogos e assim contribuir no debate sobre a importância 

do diálogo entre estes profissionais pela melhoria do ensino e da aprendizagem. 

Tendo em vista o objetivo geral apresentado no Projeto de Intervenção 

Pedagógica, o presente Caderno Temático será desdobrado em sete Unidades Didáticas 

que visam a reflexão sobre os objetivos específicos: o desenvolvimento humano a partir 

das categorias trabalho, alienação e contradição; o trabalho assalariado e a divisão do 

trabalho no modo de produção capitalista; as consequências da alienação resultante da 
exploração do trabalho; o trabalho como ato educativo;  o compromisso político 

pedagógico assumido pelo professor e pelo pedagogo diante do Projeto Político 

Pedagógico da escola; as funções do pedagogo na escola a partir do Edital de Concurso 

nº 017/2013 e dos Subsídios para elaboração do Regimento Escolar 2010; e,  o 

desenvolvimento da personalidade do professor na sua relação com o outro.   

Partindo da mediação dialética proposta por Arnoni, Almeida e Oliveira (2007), cada 

Unidade Didática está dividida em: Resgatando/Registrando, Problematizando, 

Sistematizando e Produzindo. 

Organizadas metodologicamente, pretende-se que estas Unidades Temáticas 

contribuam para a elaboração de um Plano de Ação como resultado dos estudos propostos 

ao longo da implementação desta Produção Didático Pedagógica, objetivando articular teoria 

e prática. 

 

 

 

 

 

 



 

ORIENTAÇÃO METODOLÓGICA 
 
 

Para a implementação desta Produção Didático Pedagógica, optou-se pela 

Metodologia da Mediação Dialética - desenvolvida por Arnoni, Almeida e Oliveira (2007). 

A Metodologia da Mediação Dialética – M. M. D. é uma proposição metodológica 

organizada pelo professor, o qual planeja uma sequência de momentos de ensino, 

interdependentes. Na perspectiva da mediação dialética, os momentos organizados pelo 

professor busca colocar em tensão polos dialéticos: o conhecimento imediato, 

espontâneo, e o conhecimento mediato, que passa por elaborações científicas.  

Embora a metodologia da mediação dialética tenha como pressuposto apresentar 

uma metodologia para o trabalho do professor com os estudantes, seus fundamentos 

filosóficos nos permitem desenvolver a implementação entre professores e pedagogos.  

Entretanto, é relevante afirmar que não se pretende ensinar o professor e o 

pedagogo a se relacionarem desta ou daquela forma. O que se pretende é utilizar o 

conhecimento científico dos autores já citados para mediar a superação do conhecimento 

imediato que ambos têm sobre suas relações - o que inclui as culpabilizações e como 

consequência o distanciamento e dificuldade no diálogo,  no conhecimento mediato, 

científico.  

Arnoni, Almeida e Oliveira (2007) nos ajudam a compreender que para superarmos 

o imediato no mediato está implícito a relação entre teoria e prática, que esta associação 

não é um mero exercício empírico, pois exige compreender filosoficamente o que 

fundamenta a unidade teoria e prática, qual seja, a práxis. Para estes autores, “Na práxis 

podem-se unir, conscientemente, pensamento e ação: o devir da prática educativa” 

(ARNONI, ALMEIDA E OLIVEIRA, 2007, p.126). Os autores partem dos pressupostos 

teóricos de Lukács, Lefebvre e Kosik para fundamentar o conceito de práxis e a partir 

dela, organizam a metodologia da mediação dialética – M. M. D., apontando os momentos 

pedagógicos para sua consecução: 1° Momento: Resgatando/Registrando; 2° Momento: 

Problematizando; 3° Momento; Sistematizando;  4° Momento: Produzindo. 

Os momentos da M. M. D. apresentados a seguir correspondem às descrições de 

Arnoni, Almeida e Oliveira (2007). O primeiro momento é o Resgatando/Registrando: 

considerado como busca pelo mesmo ponto de partida para o processo de ensino, no 

qual é apresentado a todos os participantes1 uma atividade ou texto - verbal ou não 
                                                             
1 Os autores citados explicam a M. M. D. utilizando os termos “aluno” e “professor”. Por se tratar de uma 
implementação pedagógica PDE entre professores e pedagogos, no lugar destes termos será utilizado o 
termo “participantes”. 



verbal, relacionado ao conteúdo pretendido a fim de suscitar exposições de ideias a 

respeito. Trata-se de resgatar as ideias, as representações imediatas que cada um tem a 

respeito do conteúdo, utilizando-se para registro destas as diferentes formas de 

expressão. Nestas representações, serão identificadas as contradições entre este saber 

imediato e o saber mediato, ou seja, o conteúdo que será trabalhado. A identificação das 

contradições permite a elaboração das questões do segundo momento. 

O segundo momento, denominado pelos autores de Problematizando, se constitui 

pela contradição entre as representações iniciais dos participantes e o conteúdo proposto. 

Ou seja, no Problematizando, os participantes são estimulados a refletir e buscar 

soluções. Este exercício deve lhes possibilitar compreender as divergências, as tensões 

entre suas representações iniciais, imediatas e o saber mediato exigido pelo problema. 

Devem compreender que essas representações imediatas não são suficientes para 

respondê-los. Na problematização, os participantes expõem suas ideias, as quais geram 

conflitos de opiniões e exigem nova exposição de argumentos para defesa de ideias. 

Pretende-se suscitar no participante a percepção de que seus conhecimentos iniciais são 

insuficientes, incompletos e depende de outros conhecimentos mais elaborados. Estes 

dois primeiros momentos preparam o aluno para o terceiro momento: Sistematizando.  

Os autores descrevem o momento Sistematizando como superação do imediato no 

mediato, em que o participante elabora sínteses cognitivas. Para eles, ... 
Sistematizar é desenvolver situações de ensino que possibilitem [...] compreender 
as relações de sentido entre aspectos do seu saber imediato e elementos do 
saber mediato pretendido, por intermédio da explicitação dos aspectos da 
problematização e da discussão do saber científico a eles relacionado, 
potencializando a superação do imediato no mediato e a elaboração de sínteses 
cognitivas (ARNONI, ALMEIDA E OLIVEIRA, 2007, p.154). 

 

Assim, a sistematização é desenvolvida mediante a apresentação do conhecimento 

científico que se pretende trabalhar. Neste momento, a problematização é retomada numa 

conversação à luz do conhecimento científico a fim de promover a superação da 

contradição. Essa reflexão possibilita a organização das informações científicas que tanto 

podem ser individual ou em grupo. 

Para finalizar os momentos da M. M. D., os autores apresentam o quarto momento, 

o Produzindo. Se o primeiro momento é considerado o ponto de partida, este é 

considerado o ponto de chegada, que na continuidade do processo de aprendizagem se 

torna um novo ponto de partida para outros conhecimentos. Este quarto momento é de 

expressão da síntese cognitiva elaborada pelo participante, o qual possibilita avaliar as 

                                                                                                                                                                                                          
 



evidências de superação do imediato.  

Ressalta-se nestas orientações metodológicas que a implementação da Atividade 

de Intervenção Pedagógica subsidiada pelos referenciais indicados nessa Produção 

Didático Pedagógica contará com a participação de professores e pedagogos do Colégio 

Estadual Padre Carmelo Perrone e de outras escolas que demonstrem interesse. 

Tendo em vista certificar os participantes da Atividade de Intervenção Pedagógica, 

a mesma será transformada em Projeto de Extensão, sendo encaminhado à Comissão de 

Extensão do Centro de Educação, Comunicação e Artes  da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná para apreciação. Para tanto, serão realizados 32 horas de estudos 

presenciais e  28 horas de estudos não presenciais, totalizando 60 horas. 

Em razão do período de tempo destinado a esta implementação, exigindo dos 

participantes disponibilidade de tempo para estudo prévio de textos (28 horas) e estudo 

coletivo (32 horas), optou-se por distribuir as trinta e duas horas presenciais em sete 

momentos, concentrando os trabalhos em três obras: Pedagogia histórico-crítica e luta de 

classes na educação escolar de Dermeval Saviani e Newton Duarte (2012); A formação 

social da personalidade do professor: um enfoque vigotskiano de Ligia Márcia Martins 

(2007; Manuscritos Econômicos-filosóficos de Karl Marx (2004); e documentos como: a 

Diretriz Curricular da Educação Básica do Paraná, o Regimento Escolar e o Edital 

n017/2013 – Concurso Professor Estado do Paraná – PUC/PR. 

Diante dos objetivos específicos que se imbricam para o cumprimento do objetivo 

geral já apresentado e a partir do estudo sobre a formação humana na perspectiva 

ontológica do ser social, os estudos destas obras possibilitam refletir sobre as relações de 

trabalho e alienação, a educação escolar e sua função social considerando o movimento 

histórico.  

Nesse intento, da obra de Dermeval Saviani e Newton Duarte (2012) foram 

selecionados dois capítulos:  1. A formação humana na perspectiva histórico-ontológica e 

2. Lukács e Saviani: A ontologia do ser social e a pedagogia histórico-crítica. Da obra de 

Lígia Marcia Martins (2007), o capítulo três: O Processo de Personalização, composto por 

dois subtítulos: O desenvolvimento da personalidade e Personalidade e Sociedade; de 

Karl Marx (2004), os textos: Salário do Trabalho e Trabalho Alienado.  

Os textos arrolados na referência bibliográfica dessa Produção Didático 

Pedagógica são de acesso público estando disponibilizados na Rede Mundial de 

Computadores – INTERNET.  Nesse caso, será informado aos participantes da Atividade 

de Intervenção Pedagógica o endereço eletrônico em que os mesmos poderão ser 

localizados.  



Considerando que a realização da Atividade de Intervenção Pedagógica constitui-

se num momento fundamental de reflexão sobre a temática proposta serão feitos registros 

das questões principais surgidas no debate. Nesse caso,  será indicado(a) (via escolha 

pelos participantes) um(a) secretário(a) para fazer os registros.  Os registros feitos 

servirão como subsídios para reflexões futuras e posterior elaboração do artigo final, 

requisito para conclusão do PDE 2014 

Passa-se na sequência, à apresentação das Unidades Temáticas organizadas 

metodologicamente pela M. M. D.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Unidade 1 será desenvolvida em dois momentos: 

 

1º Momento (4 horas):  
 

Conteúdo: Apresentação do Projeto de Intervenção Pedagógica e da Produção Didático 

Pedagógica. 

 

Objetivo:  

• Apresentar o Projeto de Intervenção Pedagógica e a Produção Didático 

Pedagógica e refletir sobre as implicações do distanciamento entre pedagogo e 

professor;  

 

M.M.D.: Resgatando/Registrando 

Apresentação do projeto em Prezi2. 

Em grupos de três, socialização e registro, em papel craft, das ideias a respeito das 

implicações do distanciamento entre professor e pedagogo para a educação escolar.  

No grande grupo, elaboração de conclusão a respeito da relevância do projeto 

quanto à dificuldade de diálogo entre professor e pedagogo, a qual será registrada pelo(a) 

secretário(a). 

 

M.M.D.: Problematizando 
Se há dificuldade de diálogo entre professores e pedagogos, por que isto 

ocorre? Que consequências o distanciamento entre esses profissionais pode trazer 
para o trabalho pedagógico?  

                                                             
2 Disponível em  http://prezi.com/uge5lbkgbmd4/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

UNIDADE I 
 
 
 DESENVOLVIMENTO HUMANO  



Registro das respostas de forma sintética em papel craft. 

Socialização das respostas. 

 

M. M. D.: Sistematizando 

Considerando as respostas socializadas, as quais tomaram por base o 

conhecimento imediato que expressa a aparência do problema, estudar a Apresentação 

da Produção Didático Pedagógica para justificar a necessidade do conhecimento 

científico para aproximar da essência do problema. 

Com base na leitura da Apresentação da Produção Didático Pedagógica, socializar 

a discussão das questões propostas: 

1. De acordo com Kosik, como a pseudoconcreticidade se apresenta? 

• Dê um exemplo de conhecimento prático-utilitário: 

• O conhecimento que temos a respeito da dificuldade de diálogo entre pedagogo 

e professor é suficiente para explicá-la? 

• Compreender as razões de um problema é suficiente para resolvê-lo? 

 

M.M.D.: Produzindo 

Elaboração de síntese individual sobre: 

• Relevância do estudo teórico para compreender a dificuldade de diálogo entre 

professor e pedagogo; 

• Definição de ações que se acredita, possa aproximar professor e pedagogo. 

 

 

2º Momento (4 horas):   
 
Conteúdo: Desenvolvimento humano 
 
Objetivo:  

• Refletir sobre o desenvolvimento humano a partir da categoria trabalho e 

alienação; 

 

 

Resumo do texto: A formação humana na perspectiva histórico-ontológica 

Em A formação humana na perspectiva histórico-ontológica, Saviani e Duarte 

fazem reflexões sobre a legitimidade da educação para a formação humana, a qual ocorre 



pela comunicação entre as pessoas. Destacam a história como conteúdo da filosofia, 

imprescindível para a compreensão do processo de formação humana e, portanto, da 

construção do ser da educação diante do processo histórico. Explicam a necessidade do 

estudo teórico dos textos considerados clássicos por terem resistido ao tempo ao 

apresentar validade para a compreensão do atual, pois elucidam no movimento histórico, 

como o homem se humaniza pelo trabalho e ao mesmo tempo como o trabalho, no modo 

de produção capitalista, o aliena de sua humanidade. Essa leitura permite refletir sobre a 

alienação presente no trabalho do professor e do pedagogo e no limite de suas práticas 

pedagógicas, tendo em vista, também, a seleção dos conteúdos que deverão ser 

apreendidos pelos estudantes; e ao mesmo tempo, o quanto essa alienação interfere na 

formação humana do estudante.  

 

M.M.D.: Resgatando/Registrando 

Apresentação do vídeo Cavemen3, com duração de 3min e 30 segundos.  

Questões orientadoras da reflexão sobre o vídeo:  

• Porque o homem não sabia utilizar os instrumentos apresentados a ele? 

• O que seria necessário para que ele os conhecesse? 

• Seria possível, no tempo histórico do homem das cavernas, existir pneu de 

carro, acendedor automático, asa delta? Por quê? 

• Existem, hoje, instrumentos de uso comum para algumas pessoas e 

desconhecidos por outras?  Por que isso ocorre? 

• Podemos dizer que a fome do “homem das cavernas” é a mesma fome do 

homem de hoje?  

• Os objetos utilizados pelo homem das cavernas era conhecido por ele e 

determinava sua relação com o outro e com a natureza. Sua relação com o 

outro e com a natureza seria alterada se ele pudesse utilizar os materiais 

que lhe foram apresentados? 

• Como os filhos do “homem da caverna” se apropriariam dos instrumentos 

produzidos por ele? E hoje, como as novas gerações se apropriam dos 

instrumentos produzidos pela humanidade? 

 

M.M.D.: Problematizando 
Conhecer o processo de humanização e alienação do homem pelo trabalho 

contribui para que o professor e o pedagogo definam, processo educativo, a prática 
                                                             
3 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=aUN6RPMIoeo 



pedagógica que mais aproxima o homem do conhecimento científico?  
Reflexão em grupo e exposição oral. 

Registro síntese pelo(a) secretário(a). 

 

M. M. D.: Sistematizando 

Estudo do texto dos pesquisadores Lukács e Saviani: A ontologia do ser social e a 

pedagogia histórico-crítica4 tendo por base as seguintes questões:  

• Por que o estudo ontológico do ser social não prescinde do estudo da 

gênese histórica da sociedade? 

• Por que não basta à sociedade atual uma educação baseada no simples 

convívio social, como ocorria no período anterior à divisão social do 

trabalho? 

• O que significa dizer que a produção no ato educativo é direta em dois 

sentidos?  

Socialização das reflexões.  
 
M.M.D.: Produzindo 

Retomada da síntese individual elaborada ao final do 1º Momento. 

Comparativamente à proposição de ações para aproximar professor e pedagogo, 

trazer as reflexões do Sistematizando, deste 2º Momento, a qual traz subsídio teórico 

para compreender que as ações devem ser orientadas por conhecimento científico. 

Diante dessa nova proposição, registro da reflexão sobre o que deve mudar ou ser 

conservado na proposição de ações para aproximar professor e pedagogo mediante o 

compromisso com o ato educativo para a formação humana dos estudantes e 

consequentemente dos professores e pedagogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
4 Disponível em http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario8/_files/GlNNNi3M.pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 
Momento Único (4 horas):  
 
Conteúdo: A formação humana na perspectiva histórico-ontológica 
 
Objetivo: Refletir sobre o trabalho como ato educativo e seus desdobramentos 
 
Resumo do texto: A ontologia do ser social 

Sobre A ontologia do ser social e a pedagogia histórico-crítica, Duarte busca 

aproximar o estudo do ser social de Lukacs à pedagogia histório-crítica de Saviani para a 

construção de uma ontologia da educação. Para tanto apresenta o processo histórico da 

formação humana, mostrando o aspecto evolutivo do ser inorgânico ao ser orgânico e por 

fim, ao ser social pela atividade vital humana: o trabalho. Explica o processo de 

humanização pelo processo educativo que nas sociedades pré-capitalistas ocorriam no 

próprio trabalho como produção da vida material e que na sociedade capitalista 

universalmente ocorre pela educação escolar. A definição de trabalho educativo, 

elaborada por Saviani, reforça a superação da concepção de essência humana abstrata e 

da concepção de existência empírica, ao defender uma educação escolar que esteja 

comprometida com a classe trabalhadora, ao trabalhar com a transmissão-assimilação do 

conhecimento historicamente produzido pela humanidade, objetivo e universal. Embora as 

reflexões que o texto admite sejam muito amplas, é necessário restringi-las ao 

cumprimento do proposto no projeto de intervenção. Dessa forma, as reflexões serão 

concentradas no aspecto conceitual de educação e do trabalho educativo que coloca o 

professor e o pedagogo em relação, tanto quanto coloca estes profissionais em relação 

com o estudante, não podendo haver estranhamento, alienação que comprometa o 

desenvolvimento da atividade educativa. 
 

 

UNIDADE II 
 
 
 

TRABALHO COMO ATO EDUCATIVO 



 

• M.M.D.: Resgatando/Registrando 

Apresentação da poesia de Bertold Brecht, Se os tubarões fossem homens5, por 

alunos do Curso Técnico em Artes Dramáticas do Colégio Estadual Eleodoro Ébano 

Pereira de Cascavel. 

Registro da exposição das análises da poesia feitas a partir das seguintes 

questões: 

• Na natureza, o que diferencia o tubarão de outros peixes? 

• Na natureza, os tubarões submetem intencionalmente os peixinhos a uma 

ação ou comportamento que os beneficie? 

• Os cuidados que os tubarões tinham com os peixes pequenos no início do 

texto refletiam que tipo de preocupação? 

• Comparativamente, quem os peixinhos, na história de Brecht, representam 

na nossa sociedade? E os tubarões? 

• Na natureza, o que diferencia homens de homens? 

• Na sociedade, o que diferencia homens de homens? 

• Na sociedade, os homens submetem intencionalmente outros homens a 

uma ação ou comportamento que beneficie os primeiros? 

• De acordo com o raciocínio de Brecht ao compor a poesia, o que 

poderíamos dizer se os homens fossem tubarões?  

 

M.M.D.: Problematizando 
O professor e o pedagogo trabalham com estudantes. São homens e 

mulheres trabalhando com homens e mulheres. Diante desse fato, o professor e 
pedagogo precisam ser conhecedores do homem e das condições de sua 
humanização e alienação. Para tanto, o que o professor e o pedagogo sabem sobre 
objetivação, exteriorização, individualidade, ser genérico e atividade 
autorrealizadora?  

Registro das reflexões socializadas com o grande grupo. 

 

M. M. D.: Sistematizando 

Estudo do texto A formação humana na perspectiva histórico-ontológica6 tendo por 

base as seguintes questões: 

                                                             
5 Disponível em http://letras.mus.br/bertold-brecht/180411/ 
6 Disponível em http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v15n45/02 



1. É possível ao professor e ao pedagogo superar a contradição entre sua 

individualidade e sua condição de ser genérico no processo de atividade 

autorrealizadora?  

Registro das respostas socializadas durante e após o estudo do texto. 

 

• M.M.D.: Produzindo 

Diante da exposição deste Sistematizando, retomar a proposição de ações 

apresentadas no Sistematizando do 2º Momento para tecer novas 

proposições/reelaborações de acordo com tabela específica: 

 
Proposta de AÇÕES RESPONSÁVEIS Período/Momento Avaliação da proposta 

1	   	   	   	  

2	   	   	   	  

3	   	   	   	  

4	   	   	   	  

5	   	   	   	  

6	   	   	   	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento Único (4 horas): 
 
Conteúdo: Salário do trabalho e Trabalho Alienado 

 

Objetivos:  

• Refletir sobre o trabalho assalariado e a divisão do trabalho no modo de produção 

capitalista; 

• Refletir sobre as consequências da alienação resultante da exploração do trabalho. 

 

Resumo dos textos: Salário do Trabalho e Trabalho Alienado 

 

Diante das questões apresentadas nos textos de Saviani e Duarte, o texto Salário 

do Trabalho e O Trabalho Alienado, de Marx (2004), vem contribuir no sentido de 

promover e aprofundar reflexões a respeito da condição do trabalhador pela forma como é 

concebido no modo de produção capitalista. O salário do trabalho nada mais é do que o 

valor pago ao trabalhador na medida em que possa manter-se produzindo mais valia para 

o capitalista. O trabalhador vive em função do capital. O trabalho alienado é o resultado 

da não posse que o trabalhador tem sobre si mesmo, suas ações, suas ideias, sobre o 

modo como produz sua vida, enfim, sua humanidade. Compreender o que é o salário e 

como a alienação é produzida na vida do sujeito permite elevar a reflexão sobre a classe 

a que cada um pertence: professor, pedagogo, estudantes; sobre as causas do 

distanciamento entre aqueles que se reconhecem como classe trabalhadora. 
 
M.M.D.: Resgatando/Registrando 

UNIDADE III 
 
 
 TRABALHO E ALIENAÇÃO  



Apresentação da charge Alienação do Trabalho7. 

Questão orientadora da análise da charge: 

• Por que, ao longo de 30 anos, o trabalhador não sabia o que produzia? 

• As ações que correspondem ao nosso trabalho diário refletem a totalidade daquilo 

que realmente fazemos, produzimos no outro? 

• Podemos dizer que o professor e o pedagogo são tão alienados quanto o 

trabalhador da charge? 

Exposição da análise e registro da mesma pelo(a) secretário(a). 

 

M.M.D.: Problematizando 
Como se dá o processo de alienação do trabalhador? 

Reflexão em grupo e exposição oral. 

Registro da síntese pelo(a) secretário(a). 

 

M. M. D.: Sistematizando 

Palestra sobre Salário do Trabalho e Trabalho Alienado8 com o Professor João 

Zanardini9 com duração de 1h e 30 min. 

Registro pelo(a) secretário(a) da Exposição de ideias sobre o que podemos 

concluir da questão proposta no momento problematizando após a exposição do 

Professor Zanardini. 

 

M.M.D.: Produzindo 

Registro individual sobre limites e possibilidades de ação individual para o exercício 

coletivo do trabalho como ato educativo. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Alienação do trabalho. Disponível em 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=374&evento=4#menu-galeria. 
Fonte: www.historiadigital.org 
8 Manuscritos Econômico-Filosóficos. Disponível em http://petdireito.ufsc.br/wp-
content/uploads/2013/05/manuscritos-economicos-e-filosóficos-_-marx.pdf 
9 Doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor do Curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus Cascavel, PR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento Único (4 horas): 
 
Conteúdo: O processo de personalização 
 
Objetivos:  

• Refletir sobre o desenvolvimento da personalidade do professor na sua relação 

com o outro; 

 

Resumo do texto: Processo de Personalização 

Da obra A formação social da personalidade do professor, de Ligia Marcia Martins 

(2007), optou-se por trabalhar o capítulo sobre o Processo de Personalização. A 

abordagem feita sobre o desenvolvimento do psiquismo humano, manifestando-se na 

formação de capacidades, sentidos, sentimentos, etc., somente é possível pela ação 

humana nas atividades decorrentes das necessidades mesmas e daquelas que são 

criadas pelo homem. Ou seja, o desenvolvimento da personalidade está condicionado por 

condições objetivas de existência. O aspecto mais interessante está justamente na 

objetivação da vida humana, no estabelecimento de vínculo entre o sentido e motivo da 

atividade. Desse aspecto podemos compreender como se dá a alienação, ou rompimento 

entre o que dá sentido a uma atividade e o que a motiva. Diante da expropriação dos 

meios de produção, do produto do trabalho, o homem se empobrece, pois não é mais 

sujeito de seu próprio desenvolvimento e capacidade. Esta reflexão implica situar o motivo 

e o sentido da atividade docente tanto para o professor quanto para o pedagogo, qual 

seja, socialização do conhecimento científico para a humanização do estudante.  Embora 

as atividades do sujeito nesta sociedade sejam fragmentadas, estranhadas, ainda assim, 

UNIDADE IV 
 
 
 DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE  



é possível compreender sua condição de classe, apreender o conhecimento histórico que 

explica o movimento da sociedade e o que ela tem produzido para a minoria dos homens 

em detrimento da maioria. Espera-se que este entendimento leve o professor e o 

pedagogo a compreenderem as possíveis causas de sua relação distanciada. 

 

M.M.D.: Resgatando/Registrando 

Apresentação do vídeo Bravo 2013, propaganda Fiat – Você com tudo10. 

 

Questões orientadoras da reflexão sobre o vídeo: 

• A personalidade nasce com a pessoa? 

• O modo como nos relacionamos com os problemas expressa nossa 

personalidade? 

• As atividades da pessoa ajudam a construir sua personalidade ou é na atividade 

que a pessoa expressa sua personalidade? 

• Os homens fazem representações de si mesmos? 

• Nossa personalidade interfere nas atividades práticas da vida do homem? 

• O homem produz os produtos ou os produtos produzem o homem? 

Registro das ideias expressas pelos participantes de forma sintética.  
 
M.M.D.: Problematizando 

Há alguma relação entre alienação e formação da personalidade?  

Registro das reflexões socializadas. 

 

M. M. D.: Sistematizando 

Estudo do texto O Desenvolvimento da personalidade11 tomando a questão do 

Problematizando como orientadora das reflexões. 

Socialização e registro das reflexões. 

 

M.M.D.: Produzindo 

Retomar os registros do Produzindo da Unidade II - ações necessárias para 
                                                             
10 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=7y7l4wFf9_w. 
11 Disponível em 
http://books.google.com.br/books?id=F1adpb4HSQYC&pg=PA85&lpg=PA85&dq=o+processo+de+personali
zação%2Bligia+marcia+martins&source=bl&ots=pN2jVVdm8l&sig=uvzVRb12GE-
zZ8gGJiBZHDWQJVI&hl=pt-
BR&sa=X&ei=Pb9SVOOvLYqdgwSxjIDwDw&ved=0CEwQ6AEwBw#v=onepage&q=o%20processo%20de%
20personalização%2Bligia%20marcia%20martins&f=false. Acesso em 30/10/2014. 
 



aproximar professor e pedagogo fundamentadas pelo conhecimento científico 

trabalhado até então; do Produzindo do 4º Momento – limites e possibilidades de 

ações individuais para o exercício coletivo do trabalho como ato educativo; e dos 

conhecimentos trabalhados neste 5º Momento sobre a formação da personalidade. 

Elaborar um plano de ação coletiva para reestabelecer ou fomentar o diálogo 

inerente às práticas pedagógicas fundamentais para o trabalho no interior da 

escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
Momento Único (4 horas): 
 

Conteúdo: A Educação Básica e a opção pelo Currículo Disciplinar  
 
Objetivo: Refletir sobre o compromisso político pedagógico assumido pelo professor e 

pelo pedagogo diante do Projeto Político Pedagógico da escola/Função social da escola. 
 
Resumo do texto: A Educação Básica e a opção pelo Currículo Disciplinar 

O texto das Diretrizes Curriculares, especificamente da página 14 a 35, comum a 

todas as disciplinas, é um texto introdutório.  Busca-se, no primeiro momento, situar o  

professor e o pedagogo quanto ao sujeito da escola pública. Neste momento, é preciso 

reconhecer, diante dos textos estudados, diante de todos os problemas sociais 

evidenciados na escola, quem são os professores, os pedagogos e os estudantes e o que 

tem gerado a cada um, fazendo-os ser quem são, pensar como pensar, etc. Mediante a 

função da escola, é necessário verificar se a opção de currículo expressa nas Diretrizes 

corresponde ou se aproxima de uma teoria crítica da educação; assim como as 

dimensões do conhecimento apresentadas como possibilidade de formação do ser.  

 

 

M.M.D.: Resgatando/Registrando 

Socialização de como o Projeto Político Pedagógico da escola aborda a função 

social da escola e a forma de sua operacionalização. 

 

M.M.D.: Problematizando 

Quais pressupostos teóricos estão presentes no Projeto Político Pedagógico 

articulando-o à Diretriz Curricular da Educação Básica do Estado do Paraná? 

UNIDADE V 
 
 
 COMPROMISSO POLÍTICO PEDAGÓGICO 



Socialização e registro das ideias. 
 
M. M. D.: Sistematizando 

Estudo do texto A Educação Básica e a opção pelo Currículo Disciplinar12, até a 

página 33 que traz o texto comum a todas as disciplinas do Ensino Fundamental e Médio. 

Exposição de trechos do texto que se contrapõem ou corroboram os estudos feitos 

até o momento. 
 
M.M.D.: Produzindo 

Diante dos estudos realizados, dos conhecimentos adquiridos, produzir em duplas 

texto explicando o que obstaculariza o cumprimento do trabalho pedagógico como ato 

educativo entre professor e pedagogo e entre esses e os estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Disponível em http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1. 
Acesso em 30/10/2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento Único (4 horas):  
 

Conteúdo: Função do Pedagogo na escola 
 
Objetivo: Tratar sobre as funções do pedagogo na escola a partir do Edital de Concurso 

n 017/2013 e dos Subsídios para elaboração do Regimento Escolar 2010. 

A utilização do Edital de Concurso Público nº17/2013, tanto quanto do Regimento 

Escolar se devem à necessidade do promover o diálogo entre professor e pedagogo 

sobre as tarefas que foram atribuídas a cada um deles diante de sua formação/função, e 

o que, no conjunto dessas atribuições favorecem o trabalho de ambos no cumprimento de 

um mesmo objetivo. 
 

M.M.D.: Resgatando/Registrando 
Apresentação do vídeo Crianças13. 

Momento de diálogo entre os participantes. 

Exposição de ideias suscitadas pelo vídeo. 

 

M.M.D.: Problematizando 
Diante das atividades que o Pedagogo vem desenvolvendo na escola, qual é 

sua função? 

Socialização e registro das respostas. 

 

M. M. D.: Sistematizando 

Apresentação do Edital de Concurso Público 201314 e das funções do Pedagogo 

                                                             
13 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=jVSnfKVSNEQ.  

UNIDADE VI 
 
 
 FUNÇÕES DO PEDAGOGO NA ESCOLA PÚBLICA 



normatizadas pelo Caderno de Subsídio para Elaboração do Regimento Escolar15. 

Cotejamento entre os documentos e registro das reflexões suscitadas. 
 
M.M.D.: Produzindo 

Diante das reflexões suscitadas pelo cotejamento entre os documentos,  elaborar 

síntese do que se constitui como função do pedagogo na escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                          
14 Disponível em http://www.pucpr.br/arquivosUpload/5373290551361651363.pdf. 

• 15 Caderno de Subsídios Regimento Escolar disponível em 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/3_ed_Regimento_com_ISBN.pdf. Acesso em 
30/10/2014. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Momento Único (4 horas):  
 
Conteúdo: Avaliação do Plano de Ação e Avaliação de todos os encontros. 

 

Objetivo: Avaliar o Plano de Ação e os encontros do grupo de estudos. 

 
M.M.D.: Resgatando/Registrando 

Apresentação do Plano de Ação elaborado no Produzindo da Unidade IV, V e VI. 

 

M.M.D.: Problematizando 

Em que avançamos desde que iniciamos os estudos, ou seja da Unidade I à VII 

neste grupo de estudos? 

Registro das socializações. 

 

M. M. D.: Sistematizando 

Apresentar a rubrica que orientará a avaliação dos Momentos do grupo de estudos 

e do objetivo geral do Projeto de Intervenção Pedagógica.  
 
M.M.D.: Produzindo 

Avaliação/Reelaboração do Plano de Ação e avaliação dos momentos de 

implementação de acordo com rubrica preestabelecida. 

 

 

 

 

UNIDADE VII 
 
 
 AVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO  
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