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MÓDULO 1:  EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

A partir do momento que o homem se condicionou a viver em sociedade ele 

percebeu que era necessário que se estabelecesse regras, conceito a serem 

seguidos, ideais a serem levados para todos os cantos do mundo social 

existente. Mas o que usar para que estes conceitos e ideais fossem propalados 

e dispersos ao maior número possível de indivíduos e grupos sociais? 

 

Que ferramenta escolher para que efetivamente o sucesso desta empreitada 

fosse ao menos em parte alcançado? 

 

A resposta é; a educação. Com a educação a propagação de ideias que 

contribuíssem para a formação ética e política do sujeito educando. No 

decorrer do desenvolvimento socio histórico do homem; como ser convivente 

com o outro; percebeu-se que a educação era forte fio condutor de filosofias 

e ideologias. 

 

Institucionalização da educação, o nascer da escola como a conhecemos, 

veio ao encontro dos conceitos ético-políticos dos dirigentes que conduziam 

a sociedade em que estão inseridos. 

 

A educação condiciona e tem como meta efetivar o que se produziu antes 

daquele momento em que está sendo trabalhada. Os ideais éticos de 

determinada época e circunstância são colocados pela escola, (seus 

condutores, idealizadores e regentes), com predefinições, com algo pronto. 

O “ethos” escolar está imiscuído com a “ethos” social vigente. 
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Para que a sociedade não se desmorone, e que seus alicerces não se 

desestabilizem o homem constituiu a escola para que estão afirmasse e 

reafirmasse o pensamento vigente. 

 

Os documentos principais ora em exame para este trabalho são a lei de 

Diretrizes da Educação Básica e os Parâmetros Curriculares Nacionais. O que 

se segue é um exame resistivo dos mesmos. 

 

A educação básica se compõe da educação infantil, ensino fundamental e 

ensino médio. O que a lei de diretrizes da educação prega no seu corpo, 

significa que o cidadão tem o direito de concluir seu processo educacional 

básico e consequentemente prosseguir para estudos em nível superior. 

 

[..] “A história possibilidade significa nossa recusa em aceitar os dogmas, bem 

como, nossa recusa em aceitar a domesticação do tempo. Os homens e as 

mulheres fazem a história que é possível, não a história que gostariam de fazer 

ou a história que, as vezes dizem que deveria ser feita.” (Paulo Freire). 

 

 

A CONSTITUIÇÃO FEDERATIVA DO BRASIL 

A constituição Federativa do Brasil passou a vigorar em 05 outubro 1988. E o 

que venha a ser essa constituição? 

 

“Constituição é a suprema Lei de um país. Fixa-lhe normas de governo, 

discrimina os direitos e os deveres, distribui as competências, limita a ação da 

autoridade e assegura ao povo o ambiente de ordem, indispensável ao 

processo e à paz na sociedade.” Também conhecida como “carta Magna”, 

“Lei maior”. 
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Não dá para falar em formação de professores e em formação de 

pedagogos sem falar nos documentos da educação, sendo eles: 

Constituição brasileira e na LDB (lei de diretrizes e bases da educação 

nacional). A constituição como a lei maior e a LDB é quem regulamenta os 

grandes princípios da nossa constituição brasileira. 

 

A luta da constituição é todos na escola, mais que ao chegar à escola, esses 

alunos encontrem condições físicas, material e também profissionais 

competentes. 

 

 Artigos da Constituição educacional Brasileira: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; 

 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino; 
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IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano 

de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime 

jurídico único para todas as instituições mantidas pela União; 

 

V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos 

de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 

da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público 

de provas e títulos, aos das redes públicas. 

 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal. . 

 

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo 
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para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. . 

 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao 

princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 

estrangeiros, na forma da lei.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 

1996) 

 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 

tecnológica. . 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 

garantia de: 

 

I -ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; 

      II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 

médio; 

 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta 

gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 
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I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 

ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009). 

 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito. 

 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

 

IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de 

idade; 

 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos 

de idade. 

 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 

artística, segundo a capacidade de cada um; 

 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

 

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde. 
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VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 

por meio de programas suplementares de material didático escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde. . 

 

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

 

§ 2º - O não - oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 

oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 

 

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 

fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 

pela frequência à escola. 

 

Art. 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 

 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais 

e artísticos, nacionais e regionais. 
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§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

 

§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 

assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas 

maternas e processos próprios de aprendizagem. 

 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

 

§ 1º - A União organizará e financiará o sistema federal de ensino e o dos 

Territórios, e prestará assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino 

e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. 

      § 2º - Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-

escolar. 

 

§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 

financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 

educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 

equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 

do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios. 

 

§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil. . 

 

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 

fundamental e médio. . 
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§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios 

definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do 

ensino obrigatório. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) 

 

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a 

assegurar a universalização do ensino obrigatório. . 

 

§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. . 

 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 

receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos 

Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, 

receita do governo que a transferir. 

 

§ 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão 

considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 

aplicados na forma do art. 213. 

 

§ 3º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 

atendimento das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do plano 

nacional de educação. 
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§ 3º A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 

atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à 

universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do 

plano nacional de educação. . 

 

§ 4º - Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde 

previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de 

contribuições sociais e outros recursos orçamentários. 

 

§ 5º - O ensino fundamental público terá como fonte adicional de 

financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida, na 

forma da lei, pelas empresas, que dela poderão deduzir a aplicação 

realizada no ensino fundamental de seus empregados e dependentes. 

 

§ 5º O ensino fundamental público terá como fonte adicional de 

financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas 

empresas, na forma da lei. . 

 

§ 5º A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento 

a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na 

forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

 

§ 6º As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social 

do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de 

alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de 

ensino. . 
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Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo 

ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas 

em lei, que: 

 

I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes 

financeiros em educação; 

 

II - assegure a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, 

filantrópica ou confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento 

de suas atividades. 

 

§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de 

estudo para o ensino fundamental e médio, na forma da lei, para os que 

demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e 

cursos regulares da rede pública na localidade da residência do educando, 

ficando o Poder Público obrigado a investir prioritariamente na expansão de 

sua rede na localidade. 

 

§ 2º - As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber 

apoio financeiro do Poder Público. 

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 

plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis e à integração das ações do Poder Público que conduzam à: 

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração 

decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em 

regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino 
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em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a. 

 

I - erradicação do analfabetismo; 

 

II - universalização do atendimento escolar; 

 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

 

IV - formação para o trabalho; 

 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do produto interno bruto. 

 

 

4.2. A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 

A lei de diretrizes e bases é quem organiza o processo, obtendo mudanças 

significativas na LDB 9394/96 aos níveis de ensino. Hoje a educação é pautada 

em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mudanças 

também na composição dos níveis escolares; a educação básica, que se 

compõe da educação infantil e o ensino superior. Outra mudança foi o 

aumento dos dias letivos de 180 para 200 dias letivos de aula. E também se 

tornou obrigatório o processo de recuperação. 
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A idade de matrícula nos anos iniciais do ensino fundamental passou para seis 

anos, onde passaram o ensino fundamental de oito para nove anos. Isso 

ocorreu através de um decreto presidencial em 2005. 

 

Outra questão foi à exigência de formação superior para os professores da 

educação básica (sendo elas educação infantil, educação fundamental aos 

anos iniciais). Tratando-se também como importante a educação física e 

artes para o currículo da educação básica. 

 

[...]"Aos que nada veem de bom na LDB, gostaríamos de dizer que o esforço 

do senador Darcy Ribeiro não foi em vão, de um congresso vetusto como o 

nosso, só pode sair uma lei antiquada. Mesmo assim, a Lei contém avanços 

ponderáveis, que permitem, sobretudo em seu senso pela flexibilidade legal, 

rumar para inovações importantes" (DEMO, 1997, p.95). 

 

A legislação traz um alto teor de autonomia, proporcionando avanços, mais 

também precisando de uma revisão para ver o que está sendo 

contemplados e concretizados nos termos da lei. A legislação em educação 

ela caracteriza o que é o nosso espaço, espaço esse o da escola constituído 

e instituído, por isso ser professor não basta somente dar aula, fazer o cotidiano 

da sala de aula, mais sim entender todo o sistema no qual trabalhamos. 

Conhecendo os atos legais que organizam e determinam as 

responsabilidades dentro da escola. 

 

O princípio da flexibilidade tem como proposta, que os dirigentes escolares, 

em qualquer nível, devem fazer adaptações no proceder da escola para que 

esta possa receber e trabalhar com todos os educandos que fazem parte do 

meio onde esta se insere. No campo, nas aldeias indígenas, em época de 

colheita, no período chuvoso tudo de ser colocado no calendário escolar. 

Também deve se levar em conta o período de trabalho dos educandos, 

tornando os horários de aula menores (como acontece com a EJA) tendo em 

vista a dura rotina do educando que exerce algum tipo de trabalho. O Brasil 

por se extenso possui uma diversidade cultural muito grande, por isso a 
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importância da flexibilidade, para que aja democracia. Mais isso não significa 

fazer o que quiser, e sim atender as peculiaridades onde as decisões serão 

tomadas de uma forma rápida. 

 

Ao elaborar Diretrizes os gestores da educação abrem as mais diversas 

possibilidades para que todos possam fazer uma educação que preencha as 

necessidades do grupo onde ela se desenvolve. Com a LDB os professores e 

instituições de ensino passaram a ser avaliados, onde os problemas 

detectados não culpem apenas uma dimensão, mais todos sejam avaliados 

e os procedimentos cabíveis sejam tomados, para que os problemas possam 

desaparecer. 

 

O ponto forte da lei é a qualidade de ensino. Com isso ficam em evidência 

alguns pontos da lei. Art.8º “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas 

de ensino”. Quer dizer quando o município não consegue resolver suas 

reivindicações ela deve se submeter ao estado, e o estado se não resolver 

passa para união. Isso é o chamado de regime de colaboração, para que o 

direito a educação seja garantido. A etapa chamada de educação básica, 

e este direito são asseguradas pela constituição nacional. O trecho 

examinado, visto na prática, significa que os conhecimentos que o educando 

traz conseguem do meio em que vive das situações sociais que participa 

devem ser valorizados e colocados lado a lado com os conhecimentos 

escolares. 

 

As diretrizes não são regras a seguir, são sugestões para desenvolver o 

trabalho. Já os programas, trazem o estigma de serem prontos onde nada 

pode ser modificado. Ao descentralizar e dar maleabilidade ao fazer 

educacional, distribui-se entre os atores envolvidos no processo as 

responsabilidades e as consequências resultantes do que foi feito neste 

contexto, não há um só proposito e não há uma só proposta, há uma 

variância de conceitos e possibilidades. Por exemplos os PCNs (parâmetros 

curriculares nacionais), os DCNEF e também os RCN (referencial curricular 

nacional) onde são documentos que parametrizam as decisões, eles vão 

articular em função normativa. 
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Na república federativa do Brasil, na união dos estados brasileiros, temos a 

responsabilidade do estado, e da união de manter técnicas financeiras e 

estabelecer níveis nacionais às diretrizes. 

 

A educação possui seu sistema de avaliação, possui parâmetros que organiza 

e também controla sendo elas a Provinha Brasil (é uma avaliação diagnóstica 

aplicada aos alunos matriculados no segundo ano do ensino fundamental). 

Enem (provas do Exame Nacional do Ensino Médio) e o Enade (“Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes avalia o rendimento dos alunos dos 

cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos 

programáticos dos cursos em que estão matriculados. O exame é obrigatório 

para os alunos selecionados e condição indispensável para a emissão do 

histórico escolar. A primeira aplicação ocorreu em 2004 e a periodicidade 

máxima com que cada área do conhecimento é avaliada é trienal”). Além 

disso, cada escola possui o seu processo de avaliação. 

 

[..] “Temos ai uma novidade pertinente, que deixa o linguajar aéreo de uma 

função que esta apenas no papel, para assumir o tom de princípio 

fundamental da organização dos sistemas [...] não quer dizer que se cumpra, 

até porque as resistências são fantásticas”. (DEMO, 1997). 

 

Entre as DCNEF´, os PCNs e as propostas das unidades de ensino há uma 

consonância de ideias, onde não se exclui o que prega os documentos 

oficiais, mas faz-se uma adaptação ao contexto e ao momento em que se 

executa o fazer pedagógico. O MEC vai instituir formas de regulação para 

que o currículo não seja alvo de deformações e inconstitucionalidades. Este 

setor do governo verificara constantemente o desenvolvimento do trabalho 

desenvolvido através de pesquisas e consultas. São as seguintes as Diretrizes 

Curriculares Nacionais: 
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As escolas deverão estabelecer como norteadores de suas ações 

pedagógicas: 

 

Os princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e 

do respeito ao bem comum. 

Os princípios dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade 

e do respeito à ordem democrática; 

Os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade da diversidade de 

manifestações artísticas e culturais. 

Ao definir suas propositas pedagógicas, as escolas deverão explicitar o 

reconhecimento da identidade pessoal de alunos, professores e outros 

profissionais e a identidade de cada unidade escolar e de seus respectivos 

sistemas de ensino. 

 

As escolas deverão reconhecer que as aprendizagens são constituídas pela 

interação dos processos de conhecimento com as de linguagens e os afetivos, 

em consequência das relações entre as distintas identidades dos vários 

participantes do contexto escolarizado; as diversas experiências de vida dos 

alunos, professores e demais participantes do ambiente escolar, expressas 

através de múltiplas formas de diálogo, devem contribuir para a constituição 

de identidade afirmativas, persistentes e capazes de protagonizar ações 

autônomas e solidarias em relação a conhecimentos e valores indispensáveis 

a vida cidadã. Em todas as escolas públicas deverá ser garantida a 

igualdade de acesso para alunos a uma base nacional comum, de maneira 

a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade 

nacional. Mas será que isto está se efetivando, visto que a todo o momento a 

mídia traz relatos de descasos em relação à oferta de vagas. A base comum 

nacional e sua diversidade deverão integrar-se em torno do paradigma 

curricular, que vise a estabelecer a relação entre a educação fundamental 

e: 

A vida cidadã através da articulação entre vários dos seus aspectos como: 

A saúde 

A sexualidade 
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A vida familiar e social 

O meio ambiente 

O trabalho 

A ciência e a tecnologia 

A cultura 

As linguagens 

As áreas de conhecimentos: 

Língua portuguesa 

Língua materna, para populações indígenas e migrantes. 

Matemática 

Ciências 

Geografia 

História 

Língua estrangeira 

Educação artística 

Educação física 

Educação religiosa na forma do art.33 da lei 9.394, de 20 de dezembro de 

1996. 

Síntese das Diretrizes: 

 

1.    A escola deve pautar seu trabalho em princípios éticos, de cidadania e 

estéticos. 

 

2.    Na elaboração do plano pedagógico levar em conta o contexto em que 

se insere a escola. Situar a prática para sujeitos reais. 

 

3.    A prática deve elevar a percepção dos sujeitos envolvidos e de sua 

contribuição para o grupo. 

 

4.    O acesso a todos aos conhecimentos da Base Nacional comum é 

obrigatório. 
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5.    É dever de a escola estabelecer uma relação profícua entre o 

conhecimento estabelecido curricular mente a comunidade local e o sujeito 

com sua maneira de ver e ser no mundo. 

 

6.    A RCN (Referencial Curricular Nacional) deve ser enriquecida com 

conhecimentos locais para uma efetiva assimilação dos sujeitos e da 

comunidade. 

 

7.    Há que se rever sempre o trabalho escolar. Necessitando assim de um 

processo permanente de avaliação dos caminhos seguidos. 

 

Nisto tudo temos que o fazer da educação ate o que prega os documentos 

oficiais pressupõe um trabalho de compreensão dos conceitos legais. Assim 

se extrai o que é necessário para a pratica pedagógica na história corrente 

da formação docente, onde várias ciências têm, a sua contribuição. De 

forma direta, como por exemplo, a história da educação, a sociologia e a 

própria história social em si, ou de forma indireta como a matemática, a 

estatística e a economia, vem, à medida que estas mesmas se desenvolvem 

e evoluem, aclarando e consubstanciando a formação docente ontem e 

hoje. Neste âmbito surgiu com uma gama variada de artifícios, o direto. Com 

o auxilio do direito os professores embasam suas descobertas e suas pesquisas 

junto aos educandos.  Através desta ciência conhece-se o proceder do 

comportamento humano, que com outras ciências não seria possível 

visualizar e examinar. 

 

 Os referenciais legais são fontes permanentes de pesquisas e estudos por 

parte dos professores, em todos os seus níveis de integração. Então temos que, 

o direito educacional é de importância valiosa, e contribui de forma efetiva 

para a construção de uma educação real. 
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O profissional docente, bombardeado pelos mais diferentes tipos de 

informação, precisa evidentemente, selecionar, peneirar toda essa mixórdia 

de conceitos. A legislação educacional vem também ajudar nesta tarefa. 

Com sensatez e estudo, o plano legislativo serve de base para que se 

arregimente e organize o insumo necessário para o trabalho do professor. 

 

Durante anos buscou se explicar conceitos educacionais baseados apenas 

em suposições primeiros religiosos, depois filosóficas descambando em 

seguida para os planos sociais e econômicos. Mas algo faltava algo que 

pudesse consubstanciar a prática docente de forma mais especifica, mas 

orientada. 

 

Neste contexto, um tanto o quanto conturbado, nasceu ou desvinculou-se 

das outras áreas, como acreditam alguns, o direito. Ele sozinho não vem 

responder a todas as questões que atormentam o educador. Mas com ele 

pode-se pisar em um terreno mais firme, menos carregado de suposições, e o 

que é muito perigoso, de ideologias com bases duvidosas. 

 

Sendo a sociedade regida e condicionada por leis que os seus membros 

estabeleceram, houve a premente necessidade de se transmitir estes códigos 

e normas para as gerações futuras. 

 

O meio, a forma de atingir uma parcela maior de indivíduos foi encontrada 

na educação. Este pensamento é uma constante na obra de Durkheim; 

 

[...] “A construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a 

assimilação pelo individuo de uma série de normas e princípios – sejam morais, 

religiosas, éticas ou de comportamento...” (Durkheim, 1978). 
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Neste sentido, temos que a educação é algo condicionadora da sociedade 

e de seus preceitos. Quando este pensador elaborou sua teoria sociológica, 

a sociedade estava passando por grandes transformações, tanto no que diz 

respeito à religião, a moral e a economia entre outros. Na escola encontramos 

normas e procedimentos que devemos seguir. 

 

Estas normas configuram o sistema em que a escola está inserida, sendo que 

ela é um reflexo da sociedade. 

 

Hoje, na escola atual ainda a muito do pensamento de Durkheim, pois mesmo 

com as constantes mudanças e evoluções da sociedade a escola continua 

a mesma. 

 

A atual prática pedagógica possui vários pontos que ligam ao pensamento 

durkheiniano, pois no momento presente a escola ainda é reprodutora do 

sistema social - político em que está inserida. 

 

O trabalho didático formatizado, a avaliação classificatória são apenas dois 

pontos que o educador usa para estabelecer a sua prática, que nos remetem 

ao pensamento de Durkheim, ou seja, a presença das ideias deste pensador 

ainda é muito corrente e enraizada na escola atual. 

 

Não há uma abertura para novas ideias e as conseguem se sair no 

pensamento pedagógico são logo recicladas. 

 

O novo na escola moderna, ainda é uma utopia. Mas uma insistência por 

parte dos educadores. Eles querem que a escola seja mais que espelho, seja 

uma fonte de renovação. 
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MÓDULO 2: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

Pedagogia Liberal 

O termo liberal não tem o sentido de "avançado", "democrático", "aberto", 

como 

costuma ser usado. A doutrina liberal apareceu como justificação do sistema 

capitalista que, ao defender a predominância da liberdade e dos interesses 

individuais da sociedade, estabeleceu uma forma de organização social 

baseada na propriedade privada dos meios de produção, também 

denominada sociedade de classes. A pedagogia liberal, portanto, é uma 

manifestação própria desse tipo de sociedade. 

A educação brasileira, pelo menos nos últimos cinquenta anos, tem sido 

marcada pelas tendências liberais, nas suas formas ora conservadora, ora 

renovada. Evidentemente tais tendências se manifestam, concretamente, 

nas práticas escolares e no ideário pedagógico de muitos professores, ainda 

que estes não se dêem conta dessa influência.  

A pedagogia liberal sustenta a idéia de que a escola tem por função preparar 

os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as 

aptidões individuais, por isso os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos 

valores e às normas vigentes na sociedade de classes através do 

desenvolvimento da cultura individual. A ênfase no aspecto cultural esconde 

a realidade das diferenças de classes, pois, embora difunda a ideia de 

igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de 

condições. 

Historicamente, a educação liberal iniciou-se com a pedagogia tradicional e, 

por razões de Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional Secretaria Escolar - Fundamentos da 

Educação recomposição da hegemonia da burguesia, evoluiu para a 

pedagogia renovada (também denominada escola nova ou ativa), o que 

não significou a substituição de uma pela outra, pois ambas conviveram e 

convivem na prática escolar. 

Na tendência tradicional, a pedagogia liberal se caracteriza por acentuar o 

ensino humanístico, de cultura geral, no qual o aluno é educado para atingir, 
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pelo próprio esforço, sua plena realização como pessoa. Os conteúdos, os 

procedimentos didáticos, a relação professor-aluno não têm nenhuma 

relação com o cotidiano do aluno e muito menos com as realidades sociais. 

É a predominância da palavra do professor, das regras impostas, do cultivo 

exclusivamente intelectual. 

A tendência liberal renovada acentua, igualmente, o sentido da cultura 

como desenvolvimento das aptidões individuais. Mas a educação é um 

processo interno, não externo; ela parte das necessidades e interesses 

individuais necessários para a adaptação ao meio. A educação é a vida 

presente, é a parte da própria experiência humana. A escola renovada 

propõe um ensino que valorize a autoeducação (o aluno como sujeito do 

conhecimento), a experiência direta sobre o meio pela atividade; um ensino 

centrado no aluno e no grupo. 

A tendência liberal renovada apresenta-se, entre nós, em duas versões 

distintas: a 

renovada progressivista (termo usado por AnísioTeixeira para indicar a função 

da educação numa civilização em mudança, decorrente do 

desenvolvimento científico (ideia equivalente a "evolução" em biologia) ou 

pragmatista, principalmente na forma difundida pelos  Escola Estadual de 

Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 

Secretaria Escolar - Fundamentos da Educação pioneiros da educação nova, 

entre os quais se destaca Anísio Teixeira (deve-se destacar, também a 

influência de Montessori, Decroly e, de certa forma, Piaget); a renovada não 

diretiva orientada para os objetivos de auto-realização (desenvolvimento 

pessoal) e para as relações interpessoais, na formulação do psicólogo norte-

americano Carl Rogers. 

A tendência liberal tecnicista subordina a educação à sociedade, tendo 

como função a preparação de "recursos humanos" (mão-de-obra para a 

indústria). A sociedade industrial e tecnológica estabelece (cientificamente) 

as metas econômicas, sociais e políticas, a educação treina (também 

cientificamente) nos alunos os comportamentos de ajustamento a essas 

metas. No tecnicismo acredita-se que a realidade contém em si suas próprias 

leis, bastando aos homens descobri-las e aplicá-las. Dessa forma, o essencial 

não é o conteúdo da realidade, mas as técnicas (forma) de descoberta e 

aplicação. 

A tecnologia (aproveitamento ordenado de recursos, com base no 

conhecimento científico) é o meio eficaz de obter a maximização da 

produção e garantir um ótimo funcionamento da sociedade; a educação é 
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um recurso tecnológico por excelência. Ela "é encarada como um 

instrumento capaz de promover, sem contradição, o desenvolvimento 

econômico pela qualificação da mão-de-obra, pela redistribuição da renda, 

pela maximização da produção e, ao mesmo tempo, pelo desenvolvimento 

da ‘consciência política’ indispensável à manutenção do Estado autoritário”. 

Utiliza-se basicamente do enfoque sistêmico, da tecnologia educacional e da 

análise experimental do comportamento. 

 

Tendência Liberal Tradicional 

Papel da escola - A atuação da escola consiste na preparação intelectual e 

moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. O compromisso da 

escola é com a cultura, os problemas sociais pertencem à sociedade. O 

caminho cultural em direção ao saber é o mesmo para todos os alunos, desde 

que se esforcem. Assim, os menos capazes devem lutar para superar suas 

dificuldades e conquistar seu lugar junto aos mais capazes. Caso não 

consigam, devem procurar o ensino mais profissionalizante. 

Conteúdos de ensino - São os conhecimentos e valores sociais acumulados 

pelas gerações adultas e repassados ao aluno como verdades. As matérias 

de estudo visam preparar o aluno para a vida, são determinadas pela 

sociedade e ordenadas na legislação. 

Os conteúdos são separados da experiência do aluno e das realidades sociais, 

valendo pelo valor intelectual, razão pela qual a pedagogia tradicional é 

criticada como intelectualista e, às vezes, como enciclopédica.  

 

Métodos - Baseia-se na exposição verbal da matéria e/ou demonstração. 

Tanto a exposição quanto a análise são feitas pelo professor, observados os 

seguintes passos:  

a) preparação do aluno (definição do trabalho, recordação da matéria 

anterior, despertar interesse);  

b) apresentação (realce de pontos-chaves, demonstração);  

c) associação (combinação do conhecimento novo com o já conhecido por 

comparação e abstração);  
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d) generalização (dos aspectos particulares chega-se ao conceito geral, é a 

exposição sistematizada);  

e) aplicação (explicação de fatos adicionais e/ou resoluções de exercícios).  

A ênfase nos exercícios, na repetição de conceitos ou fórmulas na 

memorização visa 

disciplinar a mente e formar hábitos. 

Relacionamento professor-aluno - Predomina a autoridade do professor que 

exige atitude receptiva dos alunos e impede qualquer comunicação entre 

eles no decorrer da aula. O professor transmite o conteúdo na forma de 

verdade a ser absorvida; em consequência, a disciplina imposta é o meio 

mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. 

Pressupostos de aprendizagem - A ideia de que o ensino consiste em repassar 

os conhecimentos para o espírito da criança é acompanhada de uma outra: 

a de que a capacidade de assimilação da criança é idêntica à do adulto, 

apenas menos desenvolvida. 

Os programas, então, devem ser dados numa progressão lógica, 

estabelecida pelo adulto, sem levar em conta as características próprias de 

cada idade. A aprendizagem, assim, é receptiva e mecânica, para o que se 

recorre frequentemente à coação. A retenção do material ensinado é 

garantida pela repetição de exercícios sistemáticos e recapitulação da 

matéria. A transferência da aprendizagem depende do treino; é 

indispensável a retenção, a fim de que o aluno possa responder às situações 

novas de forma semelhante às respostas dadas em situações anteriores. A 

avaliação se dá por verificações de curto prazo (interrogatórios orais, 

exercício de casa) e de prazo mais longo (provas escritas, trabalhos de casa). 

O esforço é, em geral, negativo (punição, notas baixas, apelos aos pais); às 

vezes, é positivo (emulação, classificações). 

 

Manifestações na prática escolar - A pedagogia liberal tradicional é viva e 

atuante em nossas escolas. Na descrição apresentada aqui incluem-se as 

escolas religiosas ou leigas que adotam uma orientação clássico-humanista 

ou uma orientação científica, sendo que está se aproxima mais do modelo 

de escola predominante em nossa história educacional. 
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Tendência Liberal Renovada Progressista 

Papel da escola - A finalidade da escola é adequar as necessidades 

individuais ao meio social e, para isso, ela deve se organizar de forma a 

retratar, o quanto possível, a vida. Todo ser dispõe dentro de si mesmo de 

mecanismos de adaptação progressiva ao meio e de uma consequente 

integração dessas formas de adaptação no comportamento. Tal integração 

se dá por meio de experiências que devem satisfazer, ao mesmo tempo, os 

interesses do aluno e as exigências sociais. À escola cabe suprir as 

experiências que permitam ao aluno educar-se, num processo ativo de 

construção e reconstrução do objeto, numa interação entre estruturas 

cognitivas do indivíduo e estruturas do ambiente. 

Conteúdos de ensino - Como o conhecimento resulta da ação a partir dos 

interesses e necessidades, os conteúdos de ensino são estabelecidos em 

função de experiências que o sujeito vivencia frente a desafios cognitivos e 

situações problemáticas. Dá-se, portanto, muito mais valor aos processos 

mentais e habilidades cognitivas do que a conteúdos organizados 

racionalmente. Trata-se de "aprender a aprender", ou seja, é mais importante 

o processo de aquisição do saber do que o saber propriamente dito. 

Método de ensino - A ideia de "aprender fazendo" está sempre presente. 

Valorizam se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo 

do meio natural e social, 

o método de solução de problemas. Embora os métodos variem, as escolas 

ativas ou novas (Dewey, Montessori, Decroly, Cousinet e outros) partem 

sempre de atividades adequadas à natureza do aluno e às etapas do seu 

desenvolvimento. Na maioria delas, acentua-se a importância do trabalho 

em grupo não apenas como técnica, mas como condição básica do 

desenvolvimento mental. Os passos básicos do método ativo são:  

a) colocar o aluno numa situação de experiência que tenha um interesse por 

si mesma; b) o problema deve ser desafiante, como estímulo à reflexão;  

c) o aluno deve dispor de informações e instruções que lhe permitam 

pesquisar a descoberta de soluções;  

d) soluções provisórias devem ser incentivadas e ordenadas, com a ajuda 

discreta do professor; 

e) deve-se garantir a oportunidade de colocar as soluções à prova, a fim de 

determinar sua utilidade para a vida. 
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Relacionamento professor-aluno - Não há lugar privilegiado para o professor; 

antes, seu papel é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança; 

se intervém, é para dar forma ao raciocínio dela. A disciplina surge de uma 

tomada de consciência dos limites da vida grupal; assim, aluno disciplinado 

é aquele que é solidário, participante, respeitador das regras do grupo. Para 

se garantir um clima harmonioso dentro da sala de aula é indispensável um 

relacionamento positivo entre professores e alunos, uma forma de instaurar a 

"vivência democrática" tal qual deve ser a vida em sociedade. 

 

Pressupostos de aprendizagem - A motivação depende da força de 

estimulação do problema e das disposições internas e interesses do aluno. 

Assim, aprender se torna uma atividade de descoberta, é uma 

autoaprendizagem, sendo o ambiente apenas o meio estimulador. É retido o 

que se incorpora à atividade do aluno pela descoberta pessoal; o que é 

incorporado passa a compor a estrutura cognitiva para ser empregado em 

novas situações. A avaliação é fluida e tenta ser eficaz à medida que os 

esforços e os êxitos são pronta e explicitamente reconhecidos pelo professor.  

 

Manifestações na prática escolar - Os princípios da pedagogia progressivista 

vêm sendo difundidos, em larga escala, nos cursos de licenciatura, e muitos 

professores sofrem sua influência. Entretanto, sua aplicação é reduzidíssima, 

não somente por falta de condições objetivas como também porque se 

choca com uma prática pedagógica basicamente tradicional. Alguns 

métodos são adotados em escolas particulares, como o método Montessori, 

o método dos centros de interesse de Decroly, o método de projetos de 

Dewey. O ensino baseado na psicologia genética de Piaget tem larga 

aceitação na educação pré-escolar. Pertencem, também, à tendência 

progressivista muitas das escolas denominadas "experimentais", as "escolas 

comunitárias" e mais remotamente (década de 60) a "escola secundária 

moderna", na versão difundida por Lauro de Oliveira Lima. 
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Tendência Liberal Renovada não-diretiva 

 

Papel da escola - Acentua-se nesta tendência o papel da escola na 

formação de atitudes, razão pela qual deve estar mais preocupada com os 

problemas psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais. Todo esforço 

está em estabelecer um clima favorável a uma mudança dentro do indivíduo, 

isto é, a uma adequação pessoal as solicitações do ambiente. Rogers 

considera que o ensino é uma atividade excessivamente valorizada; para ele 

os procedimentos didáticos, a competência na matéria, as aulas, livros, tudo 

tem muito pouca importância, face ao propósito de favorecer à pessoa um 

clima de autodesenvolvimento e realização pessoal, o que implica estar bem 

consigo próprio e com seus semelhantes. O resultado de uma boa educação 

é muito semelhante ao de uma boa terapia.  

Conteúdos de ensino - A ênfase que esta tendência põe nos processos de 

desenvolvimento das relações e da comunicação torna secundária a 

transmissão de conteúdos. Os processos de ensino visam mais facilitar aos 

estudantes os meios para buscarem por si mesmos os conhecimentos que, no 

entanto, são dispensáveis. 

 

Métodos de ensino - Os métodos usuais são dispensados, prevalecendo 

quase que exclusivamente o esforço do professor em desenvolver um estilo 

próprio para facilitar a aprendizagem dos alunos. Rogers explicita algumas 

das características do professor "facilitador": aceitação da pessoa do aluno, 

capacidade de ser confiável, receptivo e ter plena convicção na 

capacidade de autodesenvolvimento do estudante. Sua função restringe-se 

a ajudar o aluno a se organizar, utilizando técnicas de sensibilização onde os 

sentimentos de cada um possam ser expostos, sem ameaças. Assim, o 

objetivo do trabalho escolar se esgota nos processos de melhor 

relacionamento interpessoal, como condição para o crescimento pessoal. 

 

Relacionamento professor-aluno - A pedagogia não-diretiva propõe uma 

educação centrada no aluno, visando formar sua personalidade através da 

vivência de experiências significativas que lhe permitam desenvolver 

características inerentes à sua natureza. O professor é um especialista em 

relações humanas, ao garantir o clima de relacionamento pessoal e 
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autêntico. "Ausentar-se" é a melhor forma de respeito e aceitação plena do 

aluno. Toda intervenção é ameaçadora, inibidora da aprendizagem. 

 

Pressupostos de aprendizagem - A motivação resulta do desejo de 

adequação pessoal na busca da autorrealização; é, portanto um ato interno. 

A motivação aumenta, quando o sujeito desenvolve o sentimento de que é 

capaz de agir em termos de atingir suas metas pessoais, isto é, desenvolve a 

valorização do "eu". Aprender, portanto, é modificar suas próprias 

percepções; daí que apenas se aprende o que estiver significativamente 

relacionado com essas percepções. Resulta que a retenção se dá pela 

relevância do aprendido em relação ao "eu", ou seja, o que não está 

envolvido com o "eu" não é retido e nem transferido. Portanto, a avaliação 

escolar perde inteiramente o sentido, privilegiando-se a autoavaliação.  

Manifestações na prática escolar - Entre nós, o inspirador da pedagogia 

nãodiretiva é Carl Rogers (Liberdade para aprender, na verdade mais 

psicólogo clínico que educador). Suas ideias influenciam um número 

expressivo de educadores e professores, principalmente orientadores 

educacionais e psicólogos escolares que se dedicam ao aconselhamento. 

 

Tendência Liberal Tecnicista 

Papel da escola - Num sistema social harmônico, orgânico e funcional, a 

escola funciona como modeladora do comportamento humano, através de 

técnicas específicas. À educação escolar compete organizar o processo de 

aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis e 

necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social 

global. Tal sistema social é regido por leis naturais (há na sociedade a mesma 

regularidade e as mesmas relações funcionais observáveis entre os 

fenômenos da natureza), cientificamente descobertas. 

 

Basta aplicá-las. A atividade da "descoberta" é função da educação, mas 

deve ser restrita aos especialistas; a "aplicação" é competência do processo 

educacional comum. A escola atua, assim, no aperfeiçoamento da ordem 

social vigente (o sistema capitalista), articulando-se diretamente com o 

sistema produtivo; para tanto, emprega a ciência da mudança de 

comportamento, ou seja, a tecnologia comportamental. 
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Seu interesse imediato é o de produzir indivíduos "competentes" para o 

mercado de trabalho, transmitindo, eficientemente, informações precisas, 

objetivas e rápidas. A pesquisa científica, a tecnologia educacional, a análise 

experimental do comportamento garantem a objetividade da prática 

escolar, uma vez que os objetivos instrucionais (conteúdos) resultam da 

aplicação de leis naturais que independem dos que a conhecem ou 

executam. 

 

Conteúdos de ensino - São as informações, princípios científicos, leis etc., 

estabelecidos e ordenados numa sequência lógica e psicológica por 

especialistas. É matéria de ensino apenas o que é redutível ao conhecimento 

observável e mensurável; os conteúdos decorrem, assim, da ciência objetiva, 

eliminando-se qualquer sinal de subjetividade. O material instrucional 

encontra-se sistematizado nos manuais, nos livros didáticos, nos módulos de 

ensino, nos dispositivos audiovisuais etc. 

 

Métodos de ensino - Consistem nos procedimentos e técnicas necessárias ao 

arranjo e controle nas condições ambientais que assegurem a 

transmissão/recepção de informações. Se a primeira tarefa do professor é 

modelar resposta apropriada aos objetivos instrucionais, a principal é 

conseguir o comportamento adequado pelo controle do ensino; daí a 

importância da tecnologia educacional. A tecnologia educacional é a 

"aplicação sistemática de princípios científicos comportamentais e 

tecnológicos a problemas educacionais, em função de resultados efetivos, 

utilizando uma metodologia e abordagem sistêmica abrangente". 

Qualquer sistema instrucional (há uma grande variedade deles) possui três 

componentes básicos: objetivos instrucionais operacionalizados em 

comportamentos observáveis e mensuráveis, procedimentos instrucionais e 

avaliação. As etapas básicas de um processo ensino-aprendizagem são: 

a) estabelecimento de comportamentos terminais, através de objetivos 

instrucionais; 

b) análise da tarefa de aprendizagem, a fim de ordenar sequencialmente os 

passos da instrução; 

c) executar o programa, reforçando gradualmente as respostas corretas 

correspondentes aos objetivos. O essencial da tecnologia educacional é a 
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programação por passos sequenciais empregada na instrução programada, 

nas técnicas de microensino, multimeios, módulos etc. O emprego da 

tecnologia instrucional na escola pública aparece nas formas de: 

planejamento em moldes sistêmicos, concepção de aprendizagem como 

mudança de comportamento, operacionalização de objetivos, uso de 

procedimentos científicos (instrução programada, audiovisuais, avaliação 

etc., inclusive a programação de livros didáticos). 

Relacionamento professor-aluno - São relações estruturadas e objetivas, com 

papéis bem definidos: o professor administra as condições de transmissão da 

matéria, conforme um sistema instrucional eficiente e efetivo em termos de 

resultados da aprendizagem; o aluno recebe, aprende e fixa as informações. 

O professor é apenas um elo entre a verdade científica e o aluno, cabendo-

lhe empregar o sistema instrucional previsto. O aluno é um indivíduo 

responsivo, não participa da elaboração do programa educacional. Ambos 

são espectadores frente à verdade objetiva. A comunicação professor aluno 

tem um sentido exclusivamente técnico, que é o de garantir a eficácia da 

transmissão do conhecimento. Debates, discussões, questionamentos são 

desnecessários, assim como 

pouco importam as relações afetivas e pessoais dos sujeitos envolvidos no 

processo ensino aprendizagem. 

 

Pressupostos de aprendizagem - As teorias de aprendizagem que 

fundamentam a pedagogia tecnicista dizem que aprender é uma questão 

de modificação do desempenho: o bom ensino depende de organizar 

eficientemente as condições estimuladoras, de modo a que o aluno saia da 

situação de aprendizagem diferente de como entrou. Ou seja, o ensino é um 

processo de condicionamento através do uso de reforçamento das respostas 

que se quer obter. Assim, os sistemas instrucionais visam ao controle do 

comportamento individual.  

 

Trata-se de um enfoque diretivo do ensino, centrado no controle das 

condições que cercam o organismo que se comporta. O objetivo da ciência 

pedagógica, a partir da psicologia, é o estudo científico do comportamento: 

descobrir as leis naturais que presidem as reações físicas do organismo que 

aprende, a fim de aumentar o controle das variáveis que o afetam. 
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Os componentes da aprendizagem - motivação, retenção, transferência – 

decorrem da aplicação do comportamento operante Segundo Skinner, o 

comportamento aprendido é uma resposta a estímulos externos, controlados 

por meio de reforços que ocorrem com a resposta ou após a mesma: "Se a 

ocorrência de um (comportamento) operante é seguida pela apresentação 

de um estímulo (reforçador), a probabilidade de reforçamento é aumentada". 

Manifestações na prática escolar - A influência da pedagogia tecnicista 

remonta à 2ª metade dos anos 50 (PABAEE - Programa Brasileiro-americano 

de Auxílio ao Ensino Elementar). Entretanto foi introduzido mais efetivamente 

no final dos anos 60 com o objetivo de adequar o sistema educacional à 

orientação político-econômica do regime militar: inserir a escola nos modelos 

de racionalização do sistema de produção capitalista. 

É quando a orientação escolanovista cede lugar à tendência tecnicista, pelo 

menos no nível de política oficial; o marco de implantação do modelo 

tecnicista é as leis 5.540/68 e 5.692/71, que reorganizam o ensino superior e o 

ensino de 1º e 2º graus. A despeito da máquina oficial, entretanto, não há 

indícios seguros de que os professores da escola pública tenham assimilado a 

pedagogia tecnicista, pelo menos em termos de ideário. A aplicação da 

metodologia tecnicista (planejamento, livros didáticos programados, 

procedimentos de avaliação etc.) não configura uma postura tecnicista do 

professor; antes, o exercício profissional continua mais para uma postura 

eclética em torno de princípios pedagógicos assentados nas pedagogias 

tradicionais e renovados.  

 

Pedagogia Progressista 

 

O termo "progressista", é usado aqui para designar as tendências que, 

partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam 

implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Evidentemente a 

pedagogia progressista não tem como institucionalizar-se numa sociedade 

capitalista; daí ser ela um instrumento de luta dos professores ao lado de 

outras práticas sociais. 

A pedagogia progressista tem-se manifestado em três tendências: a 

libertadora, mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire; a libertária, 

que reúne os defensores da autogestão pedagógica; a crítico-social dos 
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conteúdos que, diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos 

conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. 

A versão libertadora e libertária tem em comum o antiautoritarismo, a 

valorização da experiência vívida como base da relação educativa e a ideia 

de autogestão pedagógica. 

Em função disso, dão mais valor ao processo de aprendizagem grupal 

(participação em discussões, assembleias, votações) do que aos conteúdos 

de ensino. Como decorrência, a prática educativa somente faz sentido numa 

prática social junto ao povo, razão pela qual preferem as modalidades de 

educação popular "não-formal". 

A tendência da pedagogia crítico-social dos conteúdos propõe uma síntese 

superadora das pedagogias tradicional e renovada, valorizando a ação 

pedagógica enquanto inserida na prática social concreta. Entende a escola 

como mediação entre o individual e o social, exercendo aí a articulação 

entre a transmissão dos conteúdos e a assimilação ativa por parte de um 

aluno concreto (inserido num contexto de relações sociais); dessa articulação 

resulta o saber criticamente reelaborado.  

 

Tendência Progressista Libertadora 

 

Papel da escola - Não é próprio da pedagogia libertadora falar em ensino 

escolar, já que sua marca é a atuação "não-formal". Entretanto, professores e 

educadores engajados no ensino escolar vêm adotando pressupostos dessa 

pedagogia. Assim, quando se fala na educação em geral, diz-se que ela é 

uma atividade onde professores e alunos, mediatizados pela realidade que 

apreendem e da qual extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem um 

nível de consciência dessa mesma realidade, a fim de nela atuarem, num 

sentido de transformação social. 

 

Conteúdos de ensino - Denominados “temas geradores", são extraídos da 

problematização da prática de vida dos educandos. Os conteúdos 

tradicionais são recusados porque cada pessoa, cada grupo envolvido na 

ação pedagógica dispõe em si próprio, ainda que de forma rudimentar, dos 

conteúdos necessários dos quais se parte. O importante não é a transmissão 
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de conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma da relação com a 

experiência vivida. A transmissão de conteúdos estruturados a partir de fora é 

considerada como "invasão cultural" ou “depósito de informação’’ porque 

não emerge do saber popular. Se forem necessários textos de leitura estes 

deverão ser redigidos pelos próprios educandos com a orientação do 

educador”.  

 

Em nenhum momento o inspirador e mentor da pedagogia libertador Paulo 

Freire, 

deixa de mencionar o caráter essencialmente político de sua pedagogia, o 

que, segundo suas próprias palavras, impedem que ela seja posta em prática 

em termos sistemáticos, nas instituições oficiais, antes da transformação da 

sociedade. Daí porque sua atuação se dê mais em nível da educação extra-

escolar. O que não tem impedido, por outro lado, que seus pressupostos sejam 

adotados e aplicados por numerosos professores. 

 

Métodos de ensino - "Para ser um ato de conhecimento o processo de 

alfabetização de adultos demanda, entre educadores e educandos, uma 

relação de autêntico diálogo; aquela em que os sujeitos do ato de conhecer 

se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido" (...) "O diálogo 

engaja ativamente a ambos os sujeitos do ato de conhecer: educador-

educando e educando-educador". 

Assim sendo, a forma de trabalho educativo é o "grupo de discussão a quem 

cabe autogerir a aprendizagem, definindo o conteúdo e a dinâmica das 

atividades. O professor é um animador que, por princípio, deve “descer ao 

nível dos alunos, adaptando-se às suas características é ao desenvolvimento 

próprio de cada grupo”. Deve caminhar "junto", intervir o mínimo 

indispensável, embora não se furte, quando necessário, a fornecer uma 

informação mais sistematizada. 

 

Os passos da aprendizagem - Codificação-decodificação, e 

problematização da situação - permitirão aos educandos um esforço de 

compreensão do "vivido", até chegar a um nível mais crítico de 

conhecimento e sua realidade, sempre através da troca de experiência em 

torno da prática social. Se nisso consiste o conteúdo do trabalho educativo, 
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dispensam um programa previamente estruturado, trabalhos escritos, aulas 

expositivas assim como qualquer tipo de verificação direta da aprendizagem, 

formas essas próprias da "educação bancária", portanto, domesticadoras. 

Entretanto admite-se a avaliação da prática vivenciada entre educador-

educandos no processo de grupo e, às vezes, a autoavaliação feita em 

termos dos compromissos assumidos com a prática social. 

 

Relacionamento professor-aluno - No diálogo, como método básico, a 

relação é horizontal, onde educador e educandos se posicionam como 

sujeitos do ato de conhecimento. O critério de bom relacionamento é a “total 

identificação com o povo, sem o que a relação pedagógica perde 

consistência”. Trata-se de uma "não-diretividade", mas não no sentido do 

professor que se ausenta (como em Rogers), mas que permanece vigilante 

para assegurar ao grupo um espaço humano para "dizer sua palavra" para se 

exprimir sem se neutralizar. 

 

Pressupostos de aprendizagem - A própria designação de "educação 

problematizadora" como correlata de educação libertadora revela a força 

motivadora da aprendizagem. A motivação se dá a partir da codificação de 

uma situação-problema, da qual se toma distância para analisá-la 

criticamente. "Esta análise envolve o exercício da abstração, através da qual 

procuramos alcançar, por meio de representações da realidade concreta, a 

razão de ser dos fatos".  

Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da 

situação real vivida pelo educando, e só tem sentido se resulta de uma 

aproximação crítica dessa realidade. O que é aprendido não decorre de 

uma imposição ou memorização, mas do nível crítico de conhecimento, ao 

qual se chega pelo processo de compreensão, reflexão e crítica. O que o 

educando transfere, em termos de conhecimento, é o que foi incorporado 

como resposta às situações de opressão - ou seja, seu engajamento na 

militância política. 

 

Manifestações na prática escolar - A pedagogia libertadora tem como 

inspirador e divulgador Paulo Freire, que tem aplicado suas ideias 

pessoalmente em diversos países, primeiro no Chile, depois na África. Entre 

nós, tem exercido uma influência expressiva nos movimentos populares e 
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sindicatos e, praticamente, se confunde com a maior parte das experiências 

do que se denomina "educação popular". Há diversos grupos desta natureza 

que vêm atuando não somente no nível da prática popular, mas também por 

meio de publicações, com relativa independência em relação às ideias 

originais da pedagogia libertadora. 

Embora as formulações teóricas de Paulo Freire se restrinjam à educação de 

adultos ou à educação popular em geral, muito professores vêm tentando 

colocá-las em prática em todos os graus de ensino formal.  

Tendência Progressista Libertária 

 

Papel da escola - A pedagogia libertária espera que a escola exerça uma 

transformação na personalidade dos alunos num sentido libertário e 

autogestão. A ideia básica é introduzir modificações institucionais, a partir dos 

níveis subalternos que, em seguida, vão "contaminando" todo o sistema. 

A escola instituirá, com base na participação grupal, mecanismos 

institucionais de mudança (assembleias, conselhos, eleições, reuniões, 

associações etc.), de tal forma que o aluno, uma vez atuando nas instituições 

"externas", leve para lá tudo o que aprendeu. Outra forma de atuação da 

pedagogia libertária, correlata a primeira, é - aproveitando a margem de 

liberdade do sistema - criar grupos de pessoas com princípios educativos auto 

gestionários (associações, grupos informais, escolas auto gestionários). 

 

A autogestão é, assim, o conteúdo e o método; resume tanto o objetivo 

pedagógico 

quanto o político. A pedagogia libertária, na sua modalidade mais 

conhecida entre nós, a "pedagogia institucional", pretende ser uma forma de 

resistência contra a burocracia como instrumento da ação dominadora do 

Estado, que tudo controla (professores, programas, provas etc.). 

 

Conteúdos de ensino - As matérias são colocadas à disposição do aluno, mas 

não são exigidas. É um instrumento a mais, porque importante é o 

conhecimento que resulta das experiências vividas pelo grupo, 
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especialmente a vivência de mecanismos de participação crítica. 

"Conhecimento" aqui não é a investigação cognitiva do real, para extrair dele 

um sistema de representações mentais, mas a descoberta de respostas as 

necessidades e às exigências da vida social. Assim, os conteúdos 

propriamente ditos são os que resultam de necessidades e interesses 

manifestos pelo grupo e que não são, necessária nem indispensavelmente, as 

matérias de estudo. 

 

Método de ensino - É na vivência grupal, na forma de autogestão, que os 

alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias de sua própria 

"instituição", graças à sua própria iniciativa e sem qualquer forma de poder. 

Trata-se de "colocar nas mãos dos alunos tudo o que for possível: o conjunto 

da vida, as atividades e a organização do trabalho no interior da escola 

(menos a elaboração dos programas e a decisão dos exames que não 

dependem nem dos docentes, nem dos alunos)". Os alunos têm liberdade de 

trabalhar ou não, ficando o interesse pedagógico na dependência de suas 

necessidades ou das do grupo. 

 

O progresso da autonomia, excluída qualquer direção de fora do grupo, se 

dá num "crescendo": primeiramente a oportunidade de contatos, aberturas, 

relações informais entre os alunos. Em seguida, o grupo começa a se 

organizar, de modo que todos possam participar de discussões, cooperativas, 

assembleias, isto é, diversas formas de participação e expressão pela palavra; 

quem quiser fazer outra coisa, ou entra em acordo com o grupo, ou se retira. 

No terceiro momento, o grupo se organiza de forma mais efetiva e, finalmente, 

no quarto momento, parte para a execução do trabalho. 

 

Relação professor-aluno - A pedagogia institucional visa "em primeiro lugar, 

transformar a relação professor-aluno no sentido da não-diretividade, isto é, 

considerar desde o início a ineficácia e a nocividade de todos os métodos à 

base de obrigações e ameaças". Embora professor e aluno sejam desiguais e 

diferentes, nada impede que o professor se ponha a serviço do aluno, sem 

impor suas concepções e ideias, sem transformar o aluno em “objeto". O 

professor é um orientador e um catalisador, ele se mistura ao grupo para uma 

reflexão em comum. 
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Se os alunos são livres frente ao professor, também este o é em relação aos 

alunos (ele pode, por exemplo, recusar-se a responder uma pergunta, 

permanecendo em silêncio). Entretanto, essa liberdade de decisão tem um 

sentido bastante claro: se um aluno resolve não participar, o faz porque não 

se sente integrado, mas o grupo tem responsabilidade sobre este fato e vai se 

colocar a questão; quando o professor se cala diante de uma pergunta, seu 

silêncio tem um significado educativo que pode, por exemplo, ser uma ajuda 

para que o grupo assuma a resposta ou a situação criada. No mais, ao 

professor cabe a função de "conselheiro" e, outras vezes, de instrutor-monitor 

à disposição do grupo. Em nenhum momento esses papéis do professor se 

confundem com o de "modelo", pois a pedagogia libertária recusa qualquer 

forma de poder ou autoridade. 

 

Pressupostos de aprendizagem - As formas burocráticas das instituições 

existentes, por seu traço de impessoalidade, comprometem o crescimento 

pessoal. A ênfase na aprendizagem informal via grupo, e a negação de toda 

forma de repressão visam favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres. 

A motivação está, portanto, no interesse em crescer dentro da vivência 

grupal, pois supõe-se que o grupo devolva a cada um de seus membros a 

satisfação de suas aspirações e necessidades. 

Somente o vivido, o experimentado é incorporado e utilizável em situações 

novas. Assim, o critério de relevância do saber sistematizado é seu possível uso 

prático. Por isso mesmo, não faz sentido qualquer tentativa de avaliação da 

aprendizagem, ao menos em termos de conteúdo. 

 

 Tendência progressista “crítico social dos conteúdos” 

 

Papel da escola - A difusão de conteúdo é a tarefa primordial. Não 

conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das 

realidades sociais. A valorização da escola como instrumento de apropriação 

do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, já que a 

própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la 

democrática. 

Se a escola é parte integrante do todo social, agir dentro dela é também agir 

no rumo da transformação da sociedade. Se o que define uma pedagogia 
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crítica é a consciência de seus condicionantes histórico-sociais, a função da 

pedagogia "dos conteúdos" é dar um passo à frente no papel transformador 

da escola, mas a partir das condições existentes. 

 

Assim, a condição para que a escola sirva aos interesses populares é garantir 

a todos um bom ensino, isto é, a apropriação dos conteúdos escolares 

básicos que tenham  ressonância na vida dos alunos. Entendida nesse sentido, 

a educação é "uma atividade mediadora no seio da prática social global", 

ou seja, uma das mediações pela qual o aluno, pela intervenção do professor 

e por sua própria participação ativa, passa de uma experiência inicialmente 

confusa e fragmentada (sincrética) a uma visão sintética, mais organizada e 

unificada. 

Em síntese, a atuação da escola consiste na preparação do aluno para o 

mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental, por meio 

da aquisição de conteúdos e da socialização, para uma participação 

organizada e ativa na democratização da sociedade. 

 

Conteúdos de ensino - São os conteúdos culturais universais que se 

constituíram em domínios de conhecimento relativamente autônomos, 

incorporados pela humanidade, mas permanentemente reavaliados face às 

realidades sociais. Embora se aceite que os conteúdos são realidades 

exteriores ao aluno, que devem ser assimilados e não simplesmente 

reinventados eles não são fechados e refratários às realidades sociais. Não 

basta que os conteúdos sejam apenas ensinados, ainda que bem ensinados, 

é preciso que se liguem, de forma indissociável, à sua significação humana e 

social. 

Essa maneira de conceber os conteúdos do saber não estabelece oposição 

entre cultura erudita e cultura popular, ou espontânea, mas uma relação de 

continuidade em que, progressivamente, se passa da experiência imediata e 

desorganizada ao conhecimento sistematizado. Não que a primeira 

apreensão da realidade seja errada, mas é necessária a ascensão a uma 

forma de elaboração superior, conseguida pelo próprio aluno, com a 

intervenção do professor. 

A postura da pedagogia "dos conteúdos" - Ao admitir um conhecimento 

relativamente autônomo - assume o saber como tendo um conteúdo 

relativamente objetivo, mas, ao mesmo tempo, introduz a possibilidade de 
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uma reavaliação crítica frente a esse conteúdo. Como sintetiza Snyders, ao 

mencionar o papel do professor, trata-se, de um lado, de obter o acesso do 

aluno aos conteúdos, ligando-os com a experiência concreta dele - a 

continuidade; mas, de outro, de proporcionar elementos de análise crítica 

que ajudem o aluno a ultrapassar a experiência, os estereótipos, as pressões 

difusas da ideologia dominante - é a ruptura.  

Dessas considerações resulta claro que se pode ir do saber ao engajamento 

político, mas não o inverso, sob o risco de se afetar a própria especificidade 

do saber e até cair-se numa forma de pedagogia ideológica, que é o que se 

critica na pedagogia tradicional e na pedagogia nova. 

 

Métodos de ensino - A questão dos métodos se subordina à dos conteúdos: 

se o objetivo é privilegiar a aquisição do saber, e de um saber vinculado às 

realidades sociais, é preciso que os métodos favoreçam a correspondência 

dos conteúdos com os interesses dos alunos, e que estes possam reconhecer 

nos conteúdos o auxílio ao seu esforço de compreensão da realidade 

(prática social). 

Assim, nem se trata dos métodos dogmáticos de transmissão do saber da 

pedagogia 

tradicional, nem da sua substituição pela descoberta, investigação ou livre 

expressão das opiniões, como se o saber pudesse ser inventado pela criança, 

na concepção da pedagogia renovada. 

Os métodos de uma pedagogia crítico-social dos conteúdos não partem, 

então, de um saber artificial, depositado a partir de fora, nem do saber 

espontâneo, mas de uma relação direta com a experiência do aluno, 

confrontada com o saber trazido de fora. O trabalho docente relaciona a 

prática vivida pelos alunos com os conteúdos propostos pelo professor, 

momento em que se dará a "ruptura" em relação à experiência pouco 

elaborada. 

Tal ruptura apenas é possível com a introdução explícita, pelo professor, dos 

elementos novos de análise a serem aplicados criticamente à prática do 

aluno. 

Em outras palavras, uma aula começa pela constatação da prática real, 

havendo, em seguida, a consciência dessa prática no sentido de referi-la aos 

termos do conteúdo proposto, na forma de um confronto entre a experiência 
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e a explicação do professor. Vale dizer: vai-se da ação à compreensão e da 

compreensão à ação, até a síntese, o que não é outra coisa senão a unidade 

entre a teoria e a prática. 

 

Relação professor-aluno - Se, como mostramos anteriormente, o 

conhecimento 

resulta de trocas que se estabelecem na interação entre o meio (natural, 

social, cultural) e o sujeito, sendo o professor o mediador, então a relação 

pedagógica consiste no provimento das condições em que professores e 

alunos possam colaborar para fazer progredir essas trocas. 

O papel do adulto é insubstituível, mas acentua-se também a participação 

do aluno no processo, ou seja, o aluno com sua experiência imediata num 

contexto cultural, participam na busca da verdade, ao confrontá-la com os 

conteúdos e modelos expressos pelo professor. Mas esse esforço do professor 

em orientar/abrir perspectivas a partir dos conteúdos, implica um 

envolvimento com o estilo de vida dos alunos, tendo consciência dos 

contrastes entre sua própria cultura e a do aluno. Não se contentará, 

entretanto, em satisfazer apenas as necessidades e carências, mas buscará 

despertar outras necessidades, acelerar e disciplinar os métodos de estudo, 

exigir o esforço do aluno, propor conteúdos e modelos compatíveis com suas 

experiências vividas, para que o aluno se mobilize para uma participação 

ativa. 

Evidentemente o papel de mediação exercido em torno da análise dos 

conteúdos exclui a não-diretividade como forma de orientação do trabalho 

escolar, por que o diálogo adulto-aluno é desigual. O adulto tem mais 

experiência acerca das realidades sociais, dispõe de uma formação (ao 

menos deve dispor) para ensinar, possui conhecimentos e a ele cabe fazer a 

análise dos conteúdos em confronto com as realidades sociais. A não 

diretividade abandona os alunos os seus próprios desejos, como se eles 

tivessem uma tendência espontânea a alcançar os objetivos esperados da 

educação. 

 Sabemos que as tendências espontâneas e naturais não são “naturais”, antes 

são tributárias das condições de vida e do meio. Não são suficientes o amor, 

a aceitação, para que os filhos dos trabalhadores adquiram o desejo de 

estudar mais, de progredir: é necessária a intervenção do professor para levar 

o aluno a acreditar nas suas possibilidades, a ir mais longe, a prolongar a 

experiência vivida. 
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Pressupostos de aprendizagem - Por um esforço próprio, o aluno se reconhece 

nos conteúdos e modelos sociais apresentados pelo professor; assim, pode 

ampliar sua própria experiência. O conhecimento novo se apoia numa 

estrutura cognitiva já existente, ou o professor provê a estrutura de que o 

aluno ainda não dispõe. O grau de envolvimento na aprendizagem dependa 

tanto da prontidão e disposição do aluno, quanto do professor e do contexto 

da sala de aula.  

 

Aprender, dentro da visão da pedagogia dos conteúdos, é desenvolver a 

capacidade de processar informações e lidar com os estímulos do ambiente, 

organizando os dados disponíveis da experiência. Em consequência, admite-

se o princípio da aprendizagem significativa que supõe como passo inicial, 

verificar aquilo que o aluno já sabe. O professor precisa saber (compreender) 

o que os alunos dizem ou fazem, o aluno precisa compreender o que o 

professor procura dizer-lhes. A transferência da aprendizagem se dá a partir 

do momento da síntese, isto é, quando o aluno supera sua visão parcial e 

confusa e adquire uma visão mais clara e unificadora. 

Resulta com clareza que o trabalho escolar precisa ser avaliado, não como 

julgamento definitivo e dogmático do professor, mas como uma 

comprovação para o aluno de seu progresso em direção a noções mais 

sistematizadas. O esforço de elaboração de uma pedagogia “dos conteúdos” 

está em propor modelos de ensino voltados para a interação conteúdos-

realidades sociais; portanto, visando avançar em termos de uma articulação 

do político e do pedagógico, aquele como extensão deste, ou seja, a 

educação "a serviço da transformação das relações de produção". 

Ainda que em curto prazo se espere do professor maior conhecimento dos 

conteúdos de sua matéria e o domínio de formas de transmissão, a fim de 

garantir maior competência técnica, sua contribuição "será tanto mais eficaz 

quanto mais seja capaz de compreender os vínculos de sua prática com a 

prática social global", tendo em vista a democratização da sociedade 

brasileira, o atendimento aos interesses das camadas populares, a 

transformação estrutural da sociedade. Uma pedagogia de conteúdos 

articulada com a adoção de métodos que garantam a participação do 

aluno em favor da pedagogia crítico-social dos conteúdos. 
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Haverá sempre objeções de que estas considerações levam a posturas 

antidemocráticas, ao autoritarismo, à centralização no papel do professor e 

à submissão do aluno. 

Mas o que será mais democrático: excluir toda forma de direção, deixar tudo 

à livre expressão, criar um clima amigável para alimentar boas relações, ou 

garantir aos alunos a aquisição de conteúdo, a análise de modelos sociais 

que vão lhes fornecer instrumentos para lutar por seus direitos? Não serão as 

relações democráticas no estilo não-diretivo uma forma sutil de adestramento, 

que levaria a reivindicações sem conteúdo? Representam a as relações não-

diretivas as reais condições do mundo social adulto? Seriam capazes de 

promover a efetiva libertação do homem da sua condição de dominado? 

Um ponto de vista realista da relação pedagógica não recusa a autoridade 

pedagógica expressa na sua função de ensinar. Mas não deve confundir 

autoridade com autoritarismo. Este se manifesta no receio do professor em ver 

sua autoridade ameaçada; na falta de consideração para com o aluno ou 

na imposição do medo como forma de tornar mais cômodo e menos 

estafante o ato de ensinar. 

Além do mais, são incongruentes as dicotomias, difundidas por muitos 

educadores, entre "professor-policial" e "professor-povo”, entre métodos 

diretivos e não-diretivos, entre ensino centrado no professor e ensino centrado 

no estudante. Ao adotar tais dicotomias, amortece-se a presença do 

professor como mediador pelos conteúdos que explicita, como se eles fossem 

sempre imposições dogmáticas e que nada trouxessem de novo. 

Evidentemente que ao se advogar a intervenção do professor, não se está 

concluindo pela negação da relação professor-aluno. A relação 

pedagógica é uma relação com um grupo e o clima do grupo é essencial na 

pedagogia. Nesse sentido, são bem-vindas as considerações formuladas pela 

"dinâmica de grupo", que ensinam o professor a relacionar-se com a classe; a 

perceber os conflitos; a saber que está lidando com uma coletividade e não 

com indivíduos isolados, a adquirir a confiança dos alunos.  

Entretanto, mais do que restringir-se ao malfadado "trabalho em grupo", o cair 

na ilusão da igualdade professor-aluno, trata-se de encarar o grupo classe 

como uma coletividade onde são trabalhados modelos de interação como 

a ajuda mútua, o respeito aos outros, os esforços coletivos, a autonomia nas 

decisões, a riqueza da vida em comum, e ir ampliando progressivamente essa 

noção (de coletividade) para a escola, a cidade a sociedade toda. 
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Por fim, situar o ensino centrado no professor e o ensino centrado no aluno em 

extremos opostos são quase negar a relação pedagógica porque não há um 

aluno, ou grupo de alunos, aprendendo sozinho, nem um professor ensinando 

para as paredes. Há um confronto do aluno entre sua cultura e a herança 

cultural da humanidade, entre seu modo de viver e os modelos sociais 

desejáveis para um projeto novo de sociedade. E há um professor que 

intervém, não para se opor aos desejos e necessidades ou a liberdade e 

autonomia do aluno, mas para ajudá-lo a ultrapassar suas necessidades e 

criar outras, para ganhar autonomia, para ajudá-lo no seu esforço de 

distinguir a verdade do erro, para ajudá-lo a compreender as realidades 

sociais e sua própria experiência.  

 

 

MÓDULO 3: DOCÊNCIA 

 

O que a Literatura diz sobre o Professor Iniciante? 

Garcia (1999) estabelece algumas fases pelas quais passa o professor no seu 

processo de aprender a ensinar. As duas primeiras antecedem o momento 

da docência propriamente dita e constituem-se pelo pré-treino: 

caracterizado pelas experiências que os futuros professores tiveram enquanto 

alunos e que podem influenciá-los, mesmo que não se deem conta disso, 

durante o exercício da profissão; e a formação inicial, momento de 

preparação formal para ser professor que se dá em instituição específica. A 

terceira fase, denominada iniciação, é a que mais nos interessa neste 

momento por dizer respeito aos primeiros anos de exercício profissional, que 

se mostram como anos fundamentais na carreira do professor. Por fim, a 

última, denominada formação permanente inclui as atividades de formação 

ao longo da carreira relacionadas ao desenvolvimento profissional constante. 

 

A fase de iniciação à docência é considerada um período significativo para 

a configuração das ações profissionais futuras e para a permanência na 

profissão. Há pesquisas, como a de Huberman (1992), que indicam que esse 

momento pode ser vivido de maneira fácil ou difícil. No primeiro caso, são 

mantidas boas relações com os alunos, considerável senso de domínio do 

ensino e satisfação em realizar o trabalho. Já no segundo caso, notam-se 
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queixas de uma carga de trabalho excessiva, de ansiedade, de dificuldades 

com os alunos, além da presença de uma forte sensação de isolamento. 

 

Ainda sobre as dificuldades encontradas nos primeiros anos de docência, 

Cavaco (2003, p. 163) menciona que: 

 

O sistema de colocações movimenta de escola para escola, entre 

localidades e regiões, muitos docentes em início de carreira. Por isso, para os 

professores, o primeiro ano pode refletir-se, ano após ano, não só com as 

deslocações de escola e de localidade, como de nível de ensino. 

 

Além da mobilidade entre escolas, tipicamente presente no cotidiano dos 

iniciantes ainda não concursados, André (2013) acrescenta a existência de 

um círculo negativo que afasta os docentes mais experientes e bem formados 

- por ausência de incentivos - daquelas zonas em que mais são necessários, 

ou seja, das escolas de contextos mais desfavorecidos, deixando-as para os 

professores novatos. Ora, em qual profissão os maiores desafios são dados 

justamente aos novatos? Esse perverso movimento coloca os iniciantes em 

uma situação-limite, responsabilizando-os, individualmente, pela própria 

sobrevivência dentro do sistema escolar. Em outras profissões, o que 

tradicionalmente se vê é que os iniciantes continuam a se aperfeiçoar sob o 

olhar atento de um profissional com mais conhecimento e experiência. Ao 

mesmo tempo, observa-se uma troca valiosa porque os iniciantes contribuem 

com seus conhecimentos já que trazem, de uma formação recente, as últimas 

pesquisas e perspectivas teóricas existentes na área. O problema é que o 

modo como a escola hoje se organiza está longe deste modelo de 

funcionamento, que ao ambiente educacional parece utópico. De todos os 

modos, vale destacar que descuidar deste aspecto tem um custo no longo 

prazo porque valorizar o iniciante é valorizar a profissão. 

 

Gonçalves (1992) também estudou a temática dos professores iniciantes e 

afirma que os cinco primeiros anos de docência podem ser vividos de 

maneiras diferentes. Para um grupo, existe a luta entre o desejo de abandonar 

a profissão e o desejo de se firmar na carreira do magistério. Essa luta decorre 

de um sentimento de falta de preparo - suposto ou real - para o exercício 



 

46 | P á g i n a  

 

docente a um não saber se fazer aceitar como professor, aliado a condições 

difíceis de trabalho, como, por exemplo, excessivo número de alunos, escolas 

sem condições mínimas de atuar por falta de material, situada em locais 

isolados e com um sistema de colocação profissional que pode determinar 

que a um professor, no mesmo ano letivo, sejam atribuídas aulas por períodos 

curtos, sucessivos ou independentes de tempo. 

 

O abandono da profissão é, aliás, algo frequente. Em 2003, Lapo e Bueno 

publicaram um estudo em que se evidenciaram as causas que levavam 

professores efetivos do magistério paulista ao desencanto com a profissão e 

seu consequente abandono. Mais de uma década se passou, o cenário de 

carência de professores na rede se intensificou e ainda se olha pouco para a 

temática. No citado estudo, as autoras informam que o abandono da 

docência não ocorre repentinamente, mas que é um processo construído: 

 

[...] quando o indivíduo pensa em uma profissão, ele pensa em 'algo que se 

relaciona com a realização pessoal, a felicidade, a alegria de viver, etc., 

como quer que isto seja entendido', e quando o envolvimento com esse algo 

deixa de resultar na realização pessoal, a tendência será, certamente, 

diminuir o envolvimento, diminuir os esforços. [...] esse enfraquecimento ou 

relaxamento dos vínculos é consequência da combinação de vários fatores 

geradores de dificuldades e insatisfações que se foram acumulando durante 

o percurso profissional (Lapo; Bueno, 2003, p. 76). 

 

Existem, segundo as autoras, diferentes formas de abandono: o temporário 

que se concretiza por meio de faltas, licenças curtas e licenças sem 

vencimentos. Constitui-se num afastamento físico que permite ao professor 

distanciar-se das dificuldades que vivencia. É uma fuga, um movimento de 

alienação que caracteriza uma conduta de indiferença e distanciamento ao 

que acontece no ambiente escolar. O abandono definitivo costuma vir 

depois do abandono temporário, como se ele não mais minimizasse as 

tensões sofridas pelo professor. 

 

Dados oficiais publicados pela Prefeitura Municipal de São Paulo no Atlas 

Municipal de Gestão de Pessoas (2013) indicam que os professores estão entre 
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os grupos profissionais com maiores índices de licença médica e também de 

readaptação funcional - processo em que o servidor passa a ocupar funções 

diferentes após o retorno ao trabalho, em consequência de 

comprometimentos de saúde identificados em perícia médica. Macaia 

(2013), em estudo que investigou os motivos que levam ao afastamento de 

professores e de que forma acontece a readaptação na volta ao trabalho, 

identificou que quase a totalidade dos entrevistados apontou o trabalho 

como determinante para o adoecimento e afastamento. No histórico das 

licenças médicas concedidas aparecem transtornos mentais e 

comportamentais, como episódios depressivos, transtorno obsessivo 

compulsivo e outros transtornos ansiosos. A autora conclui que o sistema 

público de saúde não se articula com o sistema público de Educação e que 

uma integração seria necessária para orientar o professor que retoma suas 

atividades: sem preparação para o retorno, os professores acabam envoltos 

nas mesmas condições que geraram seu afastamento. 

 

Os diferentes estudos apresentados evidenciaram que os anos iniciais da 

docência são aqueles em que o professor está mais vulnerável ao 

enfrentamento das dificuldades encontradas no cotidiano da escola. Não 

por acaso existe o chamado estágio probatório, que dura três anos, período 

em que o novato procura permanecer na profissão, ajustando-se às 

demandas do ensinar e ao dia a dia da escola. Trata-se, portanto, de um 

momento crucial porque é quando o professor se verá diante da realidade 

escolar tendo de lidar com situações complexas para as quais nem sempre 

se sentirá plenamente preparado. 

 

O que a Literatura diz sobre as Políticas de Apoio ao Professor Iniciante? 

 

André (2012), em artigo sobre políticas e programas de apoio existentes ao 

professor iniciante no Brasil, analisa informes internacionais sobre a profissão 

docente no contexto europeu e explicita que, embora haja concordância 

sobre a inadequação dos saberes e competências docentes para dar 

resposta à educação presente e futura, contraditoriamente, parece não 

haver muita preocupação com a inserção dos iniciantes na docência por 

parte dos governos porque os países carecem de programas sistêmicos de 

integração dos principiantes. Todos reconhecem a importância da questão, 

mas providências para enfrentá-la, de fato, ainda não foram tomadas. 



 

48 | P á g i n a  

 

 

No levantamento que realizou, André (2012, p. 116) destaca que, dentre 25 

países 

 

[...] apenas 10 indicaram ter programas obrigatórios de iniciação à docência: 

Austrália (alguns estados), Coreia do Sul, França, Grécia, Inglaterra, País de 

Gales, Irlanda do Norte, Japão e Suíça. Na Escócia, a participação fica a 

critério do professor e a grande maioria participa. Em 6 países a iniciação fica 

a critério das escolas e em 8 países não há programas formais. 

 

A autora informa ainda que na América Latina são raros os programas 

institucionalizados, dentre eles, destacam-se Argentina, México e Chile. Este 

último país propôs um programa de inserção profissional baseado em um 

sistema de indução em que um professor mais experiente - que atue na 

mesma escola que o iniciante - recebe formação adequada para 

acompanhá-lo em suas primeiras experiências profissionais. Na Colômbia, 

embora exista a preocupação com a inserção dos novos docentes, o 

processo de acompanhamento ocorre de maneira informal e voluntária, uma 

espécie de apadrinhamento profissional, cujo vínculo se estabelece pela boa 

vontade (André, 2012). 

 

Garcia (2010, p. 36), citando estudo realizado nos Estados Unidos, informa que 

o percentual de professores iniciantes que abandonam o magistério é menor 

dentre aqueles que passaram por um programa de inserção à docência. 

Uma das características apontadas como positivas nesses programas é a 

existência de um conselheiro: 

 

O fator que mais se destacou foi dispor de um conselheiro de sua mesma 

especialidade, ter tempo para planejar juntamente com outros professores 

da mesma matéria e fazer parte de uma rede externa. [...] A pesquisa sobre 

as preocupações dos professores iniciantes indica que os programas de 

inserção deveriam se voltar para abordar a gestão da classe, o ensino, o 

estresse e a carga do trabalho, a gestão do tempo, as relações com os alunos, 

pais, colegas e diretores. 
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De acordo com Garcia (2010), além dos aspectos próprios que envolvem o 

fazer docente, o conselheiro tem papel primordial ao proporcionar apoio 

emocional ao professor iniciante. 

 

No Brasil, ainda são poucos os estudos sobre o tema e tímidas as políticas de 

incentivo. Papi e Martins (2009), em levantamento dos textos apresentados na 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (Anped), 

no período 2005-2007, concluíram que a temática está presente em apenas 

0,5% dos estudos realizados na área da Educação. 

 

André (2013) realizou levantamento sobre as políticas de apoio ao docente 

existente em estados e municípios brasileiros. Das cinco secretarias estaduais 

e dez municipais visitadas distribuídas pelo país, poucas ações envolvidas 

com a temática dos professores iniciantes foram identificadas. O município 

de Jundiaí, por exemplo, possui um programa especial de inserção de novos 

professores em que os recém-concursados, já recebendo salário, 

permanecem em processo de capacitação por um período de trinta dias, 

antes do ingresso em sala de aula. Em Sobral, no Ceará, também se 

identificou um programa específico para os ingressantes que consiste no 

cumprimento de duzentas horas de formação com frequência mínima de 

oitenta por cento, uma vez por semana. Ainda de acordo com a autora, os 

professores recebem um incentivo financeiro, com critérios regulamentados 

em lei, para participar da formação. Um dado interessante é que parte da 

formação é realizada em atividades de base cultural "[...] como encontros 

com escritores, conversas com artesãos, visitas a museus, oficinas de várias 

linguagens e participação no encontro Anual de Educadores de Sobral" 

(André, 2013, p. 45). Uma última iniciativa identificada foi em Campo Grande, 

no Mato Grosso do Sul. Os professores iniciantes passam por encontros 

sistemáticos em um centro de formação (Cefor) em que se discute a prática, 

há o acompanhamento de suas ações nas escolas, avaliação de seus alunos 

e revisão da formação. 
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LINKS/REFERÊNCIAS RECOMENDADAS 

https://www.seduc.ce.gov.br/wp-

content/uploads/sites/37/2011/10/secretaria_escolar_fundamentos_da_educ

acao.pdf 

https://monografias.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/principios-

fundamentos-procedimentos-educacao-basica-uma-relacao.htm 

https://www.scielo.br/j/edreal/a/XjNJJdLYfqHfWg8vn8BzVkp/?lang=pt 
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