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O texto apresenta as principais orientações pedagógicas e curriculares presentes, 

atualmente, nas políticas educacionais oficiais e nas pesquisas acadêmicas, submetendo-

as a uma análise crítica. Considerar-se-á nessas orientações o que dizem sobre objetivos 

e formas de funcionamento da escola pública e, especialmente, sobre o lugar que 

atribuem ao processo de ensino-aprendizagem e seu papel na formação dos alunos. A 

análise visa elucidar, também, paradoxos das atuais políticas educacionais oficiais pelos 

quais elas estariam resultando em rebaixamento da qualidade do ensino público para as 

camadas pobres da sociedade, ao contrário do propalado nessas políticas. O autor, em 

seguida, apresenta seu posicionamento sobre essas questões com base no entendimento 

de que justiça social na escola se assegura pelo acesso de todos os alunos aos conteúdos 

culturais/científicos da ciência, arte e filosofia  como meios de promoção e ampliação 

do desenvolvimento dos seus processos psíquicos superiores, em articulação direta com 

as práticas socioculturais das quais participam. Complementará sua posição trazendo 

indicações práticas no âmbito pedagógico-didático sobre estratégias de ensino visando 

aprimoramento do trabalho dos professores. A palestra será concluída conclamando os 

educadores da educação básica a assumirem a escola como lugar de apropriação dos 

conhecimentos científicos e de formação integral da personalidade, visando preparar os 

estudantes para participação ativa nos processos de mudanças em função da 

democratização econômica,  social e política da sociedade. 

1. Os impasses sobre objetivos e formas de funcionamento das escolas: para 

servem as escolas? 

Penso que é crucial, ao discutir a formação de professores, a definição de 

objetivos, das funções da escola e das suas formas de funcionamento. Os 

educadores precisam se por, com urgência, a pergunta: para que servem as 

escolas, principalmente as destinadas às camadas pobres da população. Disso 

dependem diretamente decisões a serem tomadas no âmbito dos sistemas de 

ensino e das escolas sobre o projeto pedagógico, o currículo, a formação de 

professores, as formas de organização e gestão da escola, as formas de avaliação 
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das aprendizagens. No entanto, o que tem acontecido é uma grande dispersão, 

acompanhada de desacordos, entre dirigentes e técnicos dos órgãos públicos da 

educação, políticos, pesquisadores e integrantes de associações científicas e 

sindicais, em relação a esse assunto (Libâneo, 2011). Essa falta de clareza em relação 

aos objetivos, funções e formas de funcionamento da escola pública repercute 

diretamente nos critérios de qualidade da boa educação, incidindo nas concepções de 

formação de professores. 

A pergunta “para que servem as escolas?” é o título de um artigo do pesquisador 

inglês Michael Young (2007), em que ele discute as tensões e conflitos de interesses na 

sociedade mais ampla em relação aos objetivos e funções da escola. No contexto 

brasileiro, verifica-se uma diversidade de respostas a essa pergunta.  Creio ser útil na 

discussão do formato curricular e pedagógico dos cursos de licenciatura, uma tentativa 

de captar os atuais posicionamentos no meio educacional brasileiro acerca de objetivos 

e funções da escola, tal como se observa na produção acadêmica e nos cursos de 

formação de professores. Pode-se apontar ao menos três linhas de orientação curricular 

em relação às finalidades da escola: a) a orientação dos organismos multilaterais, 

especialmente do Banco Mundial, voltada para a escola de resultados dentro de políticas de 

redução da pobreza em países emergentes; b) a orientação sociológica/intercultural de 

atenção à diversidade social e cultural; c) a orientação sócio-histórico-cultural que busca 

articular a formação cultural e científica com as práticas socioculturais. 

Em relação à visão de escola e currículo dos organismos multilaterais, 

especialmente o Banco Mundial, penso que os educadores não podem ignorar os 

vínculos das políticas educacionais do Brasil às orientações desses organismos, 

conforme atestam vários estudos (entre outros, De Tommasi, Warde e Haddad 1966; 

Frigotto e Ciavatta 2003; Shiroma, Garcia e Campos 2011; Akkari 2011 e Freitas 2011; 

Evangelista 2013; Libâneo 2012, 2014a). Desde 1980, junto com o aparecimento das 

políticas neoliberais, começaram em vários países as reformas educacionais para 

adequar a educação aos interesses econômicos do capitalismo. Iniciam-se na Inglaterra, 

avançam para os países europeus e Estados Unidos, depois para a America Latina. No 

Brasil, a reforma educativa começou no início dos anos 1990, com a elaboração do 

Plano Decenal de Educação - 1993-2003, tendo por base a Declaração da Conferência 

Mundial Educação para Todos, em 1990, e outras Conferências e declarações que se 

seguiram. O Banco Mundial e outros organismos multilaterais, promotores dessa 

Conferência, ligados às oito potências econômicas, definem regras para controlar as 
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relações econômicas e comerciais entre os países e impõem políticas de controle nas 

políticas econômicas e sociais desses países. Nessas conferências internacionais são 

definidas políticas para educação para os países pobres visando articulações com 

interesses do capitalismo globalizado. O Banco Mundial, ao longo das últimas décadas, 

vem produzindo documentos de diagnósticos e análises sobre as políticas de educação e 

saúde para países pobres, alguns específicos para o Brasil.  

É dessas políticas que vem a orientação para implantação de uma escola para 

proteção social da pobreza, expressa num currículo de resultados voltado para a 

empregabilidade, adequando a escola ao mercado de trabalho, e em formas de 

organização da escola para acolhimento e integração social dos pobres, como é o caso 

da escola de tempo integral e do programa de ações socioeducativas. Não se trata, como 

parece, de uma proposta humanitária de socorro aos pobres; é que o aumento da pobreza 

e dos conflitos sociais no mundo não interessa hoje aos interesses globais do 

capitalismo. É no contexto das políticas de proteção social à pobreza, formuladas pelos 

organismos internacionais, que se inserem programas para a educação, saúde e outros 

serviços sociais. É nesse guarda-chuva de proteção social para os pobres que são 

estabelecidas as funções da escola: a) introduzir um currículo instrumental, pragmático, 

visando empregabilidade para os mais pobres; b) um currículo de conteúdos mínimos; 

c) uma aprendizagem controlada por testes elaborados externamente; d) uma escola de 

acolhimento e integração social para controlar conflitos. 

A escola que temos no Brasil desde 1990 até hoje é, precisamente, essa escola de 

resultados que oferece um “kit” de habilidades mínimas para a sobrevivência social e 

necessidades imediatas e mais elementares dos alunos, associada a ações de proteção e 

acolhimento social (Libâneo 2012), com precária preocupação em prover condições 

pedagógicas e didáticas para propiciar o desenvolvimento intelectual, afetivo, moral e 

estético dos alunos.  

 Os professores que me leem sabem como as coisas funcionam nesse modelo: a) 

O sistema de ensino estabelece uma lista de metas a serem atingidas pelas escolas 

conforme cada nível de ensino, na forma de competências; b) São elaborados e 

distribuídos livros didáticos ou apostilas conforme as competências exigidas; c) 

Professores “passam” a matéria e preparam os alunos a responder testes; d) São 

preparadas provas padronizadas a serem aplicadas nas escolas; e) Corrigidas as provas, 

as escolas serão classificadas de acordo com as médias obtidas; f) Escolas e alguns 
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professores cujos alunos foram bem sucedidos (conforme a média obtida) recebem 

prêmios em dinheiro, para individualizar as responsabilidades.  

Ou seja, na cabeça dos economistas a educação custa muito caro, tanto no 

investimento econômico como no investimento social e humano. A sociedade tem de 

fazer as contas do custo disso, então é preciso tornar as coisas mais eficazes, mais 

rápidas, mais facilitadas, mais controladas. Nesse sentido, o sistema de ensino não 

precisa de bons professores, precisa de professores que cumpram metas, seja lá por 

quais meios.  

Dentro da mesma política de subordinar o funcionamento da escola pública a 

programas de proteção social à pobreza, vem se introduzindo no Brasil desde 2007 uma 

orientação das políticas educacionais pelo tema da diversidade social. Trata-se de um 

modelo de currículo de convívio e acolhimento social centrado em vivências de 

integração social e socialização, visando formar para um tipo de cidadania baseado na 

solidariedade e na contenção de conflitos sociais. Essa orientação, defendida por setores do 

Ministério da Educação, tem como justificativa o fato de que a escola pública deve ser ao 

mesmo tempo educadora e protetora e, por isso, deve fazer parte de sua atuação ações 

socioeducativas ligadas à saúde, esporte, lazer, cultura, realizadas com o apoio da 

comunidade e de outras instituições públicas e privadas. É nessa perspectiva que se apóiam 

a escola de tempo integral e o programa de ações socioeducativas do MEC (Libâneo 

2014b). 

Os dois tipos de currículo, inspirados nas diretrizes para a educação de países 

pobres pelos organismos internacionais são, na verdade, complementares, um inclui o 

outro. No Brasil, os dois modelos estão em uso, conforme preferências ideológicas e 

políticas dos dirigentes da educação em estados e municípios. O primeiro tem sido 

adotado em vários Estados brasileiros, não sem resistência dos professores, enquanto 

que o segundo é incentivado nos programas do governo federal. Há evidências em 

sistemas estaduais de aplicação dos dois modelos concomitantemente, já que nas 

orientações curriculares dos organismos multilaterais não são considerados 

incompatíveis, compondo as receitas de políticas de proteção social à pobreza para os 

países emergentes. Além do mais, os governos estaduais recebem volume de recursos 

consideráveis para a aplicação dessas orientações.  

Nessas concepções de escola e de currículo, a escola fica reduzida às funções de 

proteção social para prover destrezas úteis para a sobrevivência social e necessidades 

imediatas e mais elementares dos alunos, numa visão instrumental desprovida das 
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dimensões cognitiva e reflexiva que propiciariam o desenvolvimento intelectual, afetivo e 

moral. Seu principal problema é negar validade ao conhecimento universal, fazer pouco 

dos conteúdos e limitar o papel da escola ao acolhimento e integração social. Perde-se o 

sentido de escola, o sentido do pedagógico, que é de formação intelectual, formação 

afetiva, formação moral. Essa escola há tempos lugar transformou-se num lugar de 

proteção social para os pobres, para suprir carências de saúde, de lazer, de assistência 

social, atendendo a ações que deveriam caber a outros setores do estado, da sociedade, 

das empresas. Os programas sociais, via escola, dissimulam as omissões do estado na 

saúde, na cultura, no lazer, no esporte.  Os objetivos do ensino, os conteúdos 

significativos, o desenvolvimento das capacidades mentais, a ajuda aos alunos no 

desenvolvimento do seu pensamento e da atitude critica passam ao segundo plano. Na 

verdade, o currículo de resultados imediatos e a redução do ensino à avaliação por 

testes, são uma forma simplificada e ligeira de incorporar os pobres à nação como força 

de trabalho, consumidores de bens e usuários de tecnologias digitais. Estudos 

relacionados com a internacionalização das políticas educacionais para países 

emergentes comprovam que as políticas para a escola estão penduradas nas políticas 

sociais de proteção social à pobreza. Como escreve a pesquisadora Eveline Algebaile 

(2006), nas atuais políticas públicas, quanto mais aparece o discurso pela escola, pela 

valorização da escola, mais ela se empobrece como instituição destinada ao ensino, à 

relação com o conhecimento. Ou seja, não são as políticas educacionais que definem as 

funções da escola, são as políticas sociais de ações fragmentadas, tópicas, emergenciais, 

para compensar o pouco investimento em direitos básicos como saúde e educação. 

Essas orientações influenciam os currículos de formação de professores, as escolas, 

formando um ideário na cabeça dos professores e redefinindo a identidade profissional 

dos professores. 

A orientação sociológica/multicultural propõe um currículo intercultural de 

experiências socioculturais e de atendimento à diversidade social e cultural. Constitui-se de 

vivências socioculturais em situações educativas, tais como o acolhimento da diversidade, 

práticas de compartilhamento de diferentes valores e de solidariedade, atividades em torno 

de problemas sociais e da vida cotidiana, etc. O centro do currículo são os conhecimentos 

locais, a vida cotidiana dos alunos, os saberes e experiências da comunidade, etc., com 

forte empenho em promover a inclusão social e ampliar a participação, por meio de 

práticas interativas, diálogos, atividades participativas. Incluem-se nesta perspectiva 
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abordagens da educação em torno da teoria crítica do currículo, dos estudos culturais, das 

pedagogias do cotidiano, da educação intercultural, da educação popular.  

Quanto a essa visão de currículo, não há como discordar de sua preocupação em 

integrar na dinâmica das atividades escolares a diversidade social e cultural e todo o 

conjunto das diferenças sociais, étnico-raciais, de gênero, de crença, etc. Reconhece-se 

nesse currículo uma visão sociológica das questões pedagógicas, em que a aprendizagem 

está associada à participação em interações sociais por meio de atividades socioculturais 

que formam o contexto de significações a serem interiorizadas. No entanto, há uma 

tendência em acentuar mais as práticas sociais em detrimento das práticas pedagógicas e 

em deixar os conteúdos e o desenvolvimento das capacidades intelectuais em segundo 

plano. Ao perder o foco das funções específicas da escola voltadas para o conhecimento e 

formação de conceitos, recai nos mesmos limites das propostas neoliberais. Em relação a 

essa crítica, é preciso esclarecer que os aspectos sociais do processo de ensino e 

aprendizagem são tanto condições como pontos de apoio no processo gradual de 

interiorização de conhecimentos e habilidades. Seguramente, a aprendizagem tem uma 

base social e histórica em que “um processo interpessoal é transformado num processo 

intrapessoal”, tal como afirma Vigotski (Vygotsky, 1984). No entanto, cingir a 

aprendizagem apenas à participação em interações sociais não é suficiente para essa 

interiorização, porque a aprendizagem envolve uma transformação interior, uma mudança 

qualitativa nos processos cognitivos, requerendo uma atividade psicológica interna. Ações 

escolares baseadas nas interações sociais, práticas participativas, na intersubjetividade, 

precisam culminar na subjetivação, na interiorização dessas atividades, implicando uma 

atividade psicológica interna. A escola é mais do que um lugar apenas de compartilhar 

experiências, vivenciar práticas de sociabilização ou de trabalhar temas da vida cotidiana, 

pois cabe-lhe tratar os objetos, a realidade, como objetos de pensamento, para a além dos 

fatos da experiência cotidiana. Tal como escreve Charlot: 

A escola é um lugar onde o mundo é tratado como objeto e não como ambiente, lugar 

de vivências. Para relacionar-se ao mundo como objeto de pensamento, são 

fundamentais os processos de distanciação-objetivação e de sistematização. A 

distanciação possibilita ao aluno sair do mundo subjetivo das emoções, dos sentimentos, 

da experiência vivenciada e pôr o mundo como objeto a ser pensado. Distanciação e 

objetivação são indissociáveis e ocorrem em um só processo: o “eu” constitui-se num 

“eu epistêmico”, distinto do “eu empírico”, no processo pelo qual ele coloca o mundo 

como objeto de pensamento. Esse processo de distanciação-objetivação só é possível 

graças à linguagem; somente pela linguagem podem existir objetos de pensamento e um 

sujeito racional para pensá-los (Vygotsky, 1987). Se na escola impera a linguagem, é 

porque esta possibilita construir objetos de pensamentos diferentes dos objetos de 

vivência, o que é a especificidade da escola (CHARLOT, 2009). 
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A terceira orientação curricular, chamada aqui de sócio-histórico-cultural, defende 

um currículo assentado na formação cultural e científica em interconexão com as práticas 

socioculturais. Tendo como pressuposto que a escola é uma das mais importantes 

instâncias de democratização da sociedade e de promoção de inclusão social, cabe-lhe 

propiciar os meios da apropriação dos saberes sistematizados formados socialmente, 

como base para o desenvolvimento das capacidades cognitivas e a formação da 

personalidade, por meio da atividade de aprendizagem socialmente mediada. Além do 

mais, ensina-se a alunos concretos, razão pela qual se faz necessário ligar os conteúdos 

às práticas socioculturais e institucionais (e suas múltiplas relações) nas quais os alunos 

estão inseridos. Esta concepção é, geralmente, fundamentada em autores da teoria 

histórico-cultural, para quem a formação das funções psicológicas superiores decorre da 

atividade sócio-histórica e coletiva dos indivíduos expressa em múltiplas formas de 

mediação cultural do processo do conhecimento, incluindo aí o papel central do ensino 

na promoção do desenvolvimento mental, afetivo e moral (Libâneo 2014c). 

Nessa visão, o desenvolvimento do pensamento no processo de apropriação dos 

conteúdos científicos, precisa estar articulado com as formas de conhecimento cotidiano 

das quais o aluno participa na família, na escola ou na comunidade local. Há, pois, uma 

relação entre o desempenho escolar e as práticas das quais os alunos participam. A unidade 

entre a formação cultural e científica e as práticas interculturais requer dos professores não 

apenas uma atitude humanista aberta à diferença mas, principalmente, a incorporação 

dessa relação no cerne tanto das práticas de organização e gestão da escola e da sala de 

aula como nos próprios conteúdos e na metodologia de ensino.  

2. As concepções de escola e currículo e a formação de professores 

 As considerações feitas até aqui tiveram por intenção mostrar que a definição de 

saberes docentes (que formam a identidade da profissão de professor), os quais, por sua 

vez, são o elemento-chave para a formulação dos currículos de formação, depende de uma 

tomada de posição sobre objetivos e formas de funcionamento da escola. Em outras 

palavras, uma posição sobre objetivos da escola afeta a escolha de saberes docentes 

necessários para colocar esses objetivos em ação e, portanto, determina a identidade 

profissional dos professores. 

No tópico anterior foram descritas uma proposta de cunho oficial alinhada ao 

modelo neoliberal e duas propostas progressistas. Nestas duas, verifica-se que os 

objetivos e as formas de funcionamento da escola situam-se num campo de tensões: por 

um lado, a exigência social e democrática de escolarização formal a todas as crianças e 
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jovens; por outro, a necessidade de as escolas se organizarem de forma adequada para o 

acolhimento da diversidade social e cultural expressa pelas diferenças individuais e 

sociais entre os alunos (Libâneo 2014a). Tal polarização, no entanto, tende a 

enfraquecer a condição da escola de fazer justiça social principalmente para a população 

pobre que tem na escola a chance de apropriação do conhecimento teórico-conceitual e 

de desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral. Será viável uma saída pedagógica que 

aposte na superação desta polarização? A condição para isso é que os educadores 

aceitem a imprescindibilidade dos conteúdos como referências para o desenvolvimento 

das capacidades intelectuais dos alunos e, ao mesmo tempo, saibam integrar no 

currículo as práticas sociais vivenciadas pelos alunos, nas quais está presente a realidade 

da desigualdade social, acompanhada da diversidade sociocultural. Em outras palavras, 

trata-se de viabilizar pedagogicamente a articulação entre conteúdos científicos 

significativos e as práticas socioculturais dos alunos a partir de seus contextos de vida. 

No entanto, ao se valorizar a formação cultural e científica na escola, não está se 

fazendo apologia do retorno a práticas que caracterizam a escola monocultural, de 

memorização de informações, das tarefas pouco estimuladoras da atividade mental, o 

ensino individualista, a avaliação homogeneizadora. A aposta é numa proposta 

pedagógica que propicie instrumentos conceituais aos alunos e promova mudanças 

qualitativas no seu desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos alunos e, ao mesmo 

tempo, articule os conceitos científicos aos conceitos que trazem do meio local e da vida 

cotidiana. É nessa perspectiva que a didática e as didáticas disciplinares ganham seu 

sentido como ciência profissional do professor. 

Desse modo, para os objetivos pretendidos para esta comunicação, entende-se 

que a escola não é nem meramente lugar de provimento de conhecimentos instrumentais 

e imediatistas nem somente um lugar de acolhimento da diversidade social e integração 

social dos pobres. Sua função social prioritária é de proporcionar formação cultural e 

científica tendo em vista o desenvolvimento humano, integrando no currículo as 

práticas socioculturais que caracterizam suas vivências. São compatíveis com este 

posicionamento as ideias desenvolvidas por M. Young em relação à pergunta “para que 

servem as escolas”. Após destacar questionamentos de educadores e sociólogos críticos 

em relação ao papel das escolas, a seu ver equivocados, bem como as políticas 

governamentais neoliberais que visam adequar a escola às necessidades da economia, 

posição igualmente equivocada, esse autor desenvolve a ideia de que as escolas existem 

para o propósito específico de promover a aquisição de conhecimentos e que a negação 
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desse propósito equivale a “negar as condições de adquirir ‘conhecimento poderoso’ 

para os alunos que já são desfavorecidos pelas suas condições sociais” (Young 2007, 

pp. 1288-1294). Young argumenta que não há contradição entre democracia e justiça 

social e o papel das escolas em promover a aquisição de conhecimentos. 

3. Em busca de elementos para a identidade profissional dos professores 

A identidade profissional do professor tem como referência a concepção de 

escola organizada para assegurar a apropriação de conhecimentos, habilidades, valores e 

atitudes, por meio do processo de ensino-aprendizagem que visa o desenvolvimento 

cognitivo, afetivo e moral dos alunos, dentro de uma orientação crítica. Trata-se de uma 

escola capaz de articular, no seu currículo e em suas práticas pedagógico-didáticas, a 

formação cultural e científica centrada no desenvolvimento das capacidades intelectuais 

dos alunos por meio dos conteúdos, com as práticas socioculturais em que se 

manifestam conhecimentos, modos de agir, diversidades sociais e culturais, redes de 

conhecimento, etc., de modo a promover interfaces pedagógico-didáticas entre o 

conhecimento dos conceitos científicos providos pela escola e as formas de 

conhecimento local e cotidiano trazidas das condições de vida. 

Este ideário pode ser resumido na frase do pedagogo espanhol Gimeno 

Sacristán: uma escolaridade igual para sujeitos diferentes, por meio de um 

currículo comum. Nessa mesma posição, Bernard Charlot propõe uma escola que 

faça funcionar, ao mesmo tempo, os princípios da diferença cultural e os princípios 

da identidade dos sujeitos enquanto seres humanos, ou seja, os princípios do direito 

à diferença e do direito à semelhança. Segundo esse autor, a diferença é um direito 

apenas se for afirmada em relação à semelhança, isto é, à universalidade do ser 

humano (Charlot 2005). 

Há nessa proposta duas dimensões complementares a serem atendidas pela 

escola pública. Na primeira, afirma-se como função primordial a formação cultural 

e científica, isto é, propiciar o domínio do saber sistematizado, visando o 

desenvolvimento de capacidades intelectuais, de modo a assegurar a todos os 

indivíduos o direito à semelhança, à igualdade. Na segunda, considera-se o 

atendimento à diversidade sociocultural, integrando-a nos conteúdos, ou seja, a 

formação cultural e científica se destina a sujeitos diferentes, entendendo a 

diferença não como uma excepcionalidade, mas como condição concreta do ser 

humano e das situações educativas. 
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Desse modo, trata-se de articular na escola a formação cultural e científica 

com as práticas socioculturais (diferenças, valores, redes de conhecimento, etc.) de 

modo a promover interfaces pedagógico-didáticas entre o conhecimento teórico-

científico e as formas de conhecimento local e cotidiano. Em termos práticos, no 

trabalho do professor na sala de aula, deve-se assegurar as relações entre os 

conceitos de cada matéria e os conceitos cotidianos trazidos pelos alunos, de modo 

que os conhecimentos cotidianos alimentem o trabalho com os conteúdos e estes, 

por sua vez, propiciem aos alunos o conhecimento teórico-conceitual a ser 

utilizado em suas práticas socioculturais locais. Tal como escrevem os 

pesquisadores Hedegaard e Chaiklin: 

Na abordagem do duplo movimento, enfatizamos as relações entre conceitos cotidianos 

já adquiridos pelas crianças, conceitos da matéria e conhecimento local. O principal 

ponto do duplo movimento no ensino é criar tarefas de aprendizagem que podem 

integrar o conhecimento local com relações conceituais nucleares de uma matéria, de 

modo que o aluno possa adquirir o conhecimento teórico a ser utilizado em suas práticas 

locais. (...) Na abordagem do duplo movimento, o plano de ensino do professor deve 

avançar de características abstratas e leis gerais de um conteúdo para a realidade 

concreta, em toda a sua complexidade. Inversamente, a aprendizagem dos alunos deve 

ampliar-se de seu conhecimento pessoal cotidiano para as leis gerais e conceitos 

abstratos de um conteúdo (Hedegaard e Chaiklin, 2005, PP. 69-70). 

Essa proposta para a escola pública requer uma didática assentada em 

quatro pilares: a) a estrutura lógico-conceitual dos saberes a ensinar, ou seja, como 

deve ser organizado o conteúdo nas interações pedagógicas com base nos 

princípios da organização conceitual da matéria de modo a identificar nela as 

capacidades intelectuais (conceitos, operações mentais) mais importantes a serem 

desenvolvidas pelos alunos; b) a lógica dos modos de aprender dos alunos com 

base em seus próprios processos cognitivos afetivos, linguísticos, socioculturais, o 

que implica da parte dos professores saber como ajudar os alunos, em suas 

interações pedagógico-didáticas com o conteúdo, a desenvolverem capacidades 

psicológicas (funções mentais); c) as implicações pedagógicas dos contextos e 

práticas socioculturais e institucionais no processo de ensino-aprendizagem, o que 

significa considerar as condições sociais locais e cotidianas de vida dos alunos 

como referência para o trabalho com os conteúdos. Ou seja, compete ao professor 

desenvolver a capacidade de trabalhar os conceitos teórico-conceituais de sua 

matéria como ferramentas para o aluno analisar suas próprias condições de vida e 

planejar as possibilidades futuras; d) a organização de situações didáticas e os 

meios de ensino em que se articulam as três condições anteriores (os âmbitos 
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epistemológico, psico-pedagógico e sociocultural), de modo que a didática possa 

assegurar, como é seu papel, a organização do ambiente social do processo de 

ensino-aprendizagem visando o desenvolvimento humano (LIBÂNEO 2014c). 

Os itens seguintes propõem um programa para a escola pública que são, também, 

elementos para se pensar a identidade profissional de professores.  

a) A escola é o lugar onde deve acontecer o desenvolvimento das capacidades 

intelectuais dos alunos por meio dos conteúdos. Essa tarefa corresponde ao processo de 

ensino-aprendizagem cujo núcleo são as interações pedagógico-didáticas com os 

conhecimentos escolares. Para isso, se requer dos professores o domínio dos conteúdos 

que irá ensinar e conhecimento pedagógico-didático desse conteúdo. É preciso que os 

professores saibam como se ensina a matéria na qual é especialista, a serviço da 

aprendizagem dos alunos.  

b) O objetivo de todo o ensino é a aprendizagem do aluno. O professor faz a 

mediação da relação ativa do aluno com o conteúdo, de modo que este se aproprie dos 

conteúdos e das operações mentais necessárias. A base desse processo consiste em colocar 

o aluno numa atividade intelectual e prática. Ou seja, colocar os alunos investigando 

problemas significativos.  

c) A mediação didática supõe considerar os motivos dos alunos. O segredo do bom 

ensino está na ligação dos conteúdos com os motivos dos alunos. Para isso, o professor 

precisa conhecer seus alunos, os motivos que trazem à sala de aula, a relação que o aluno 

tem em suas práticas socioculturais com o conteúdo. Precisa, também, ajudar o aluno a 

formar novos motivos orientadores de sua conduta. 

d) O contexto sociocultural e institucional que os alunos vivenciam, no seu 

cotidiano familiar, comunitário, nas redes de relações em que vivem os alunos e na própria 

escola, precisa fazer parte do conteúdo. As práticas socioculturais e institucionais que 

crianças e jovens compartilham na família, na comunidade e nas várias instâncias da vida 

cotidiana são, também, determinantes na formação de capacidades e habilidades, na 

apropriação do conhecimento e na identidade pessoal. Desse modo, as práticas 

socioculturais aparecem na escola tanto como contexto da aprendizagem quanto como 

conteúdo. Para isso, os professores precisam desenvolver sensibilidade para as práticas 

sociais e culturais que os alunos trazem para a sala de aula. 

e) As formas de organização da escola têm um papel fundamental nos motivos de 

aprendizagem dos alunos e, portanto, no desempenho escolar. As formas de organização 
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são uma prática sociocultural e institucional. Por meio delas, professores e alunos 

aprendem valores, atitudes, modos de agir. Ou seja, professores e alunos aprendem com as 

práticas. Não se educa apenas na sala de aula. A organização e a gestão da escola, as 

formas de relacionamento vigentes numa escola, também educam e ensinam. São práticas 

educativas. Este princípio põe a exigência de pôr em prática formas de organização e 

gestão da escola que atuem na motivação dos alunos e que sejam promotoras de melhor 

aprendizagem. Isso inclui a criação da escola de ambientes, atividades, eventos, formas de 

participação que propiciem vivência de valores de cidadania e solidariedade, que 

contribuam para a formação de uma personalidade moral. 

Uma questão sumamente relevante nas formas de organização e gestão da escola é 

o trabalho colaborativo e participativo dos professores. A forma mais rica e eficaz de 

funcionamento de uma escola é a atividade conjunta dos professores na elaboração e 

avaliação das atividades de ensino. O professor Manoel Oriosvaldo de Moura (2003) 

escreve que “a coletividade de formação constitui-se ao desenvolver a ação pedagógica. É 

essa constituição da coletividade que possibilita o movimento de formação do professor”. 

Desse modo, a participação é vista como elemento imprescindível do processo de 

aprendizagem. 

f) É preciso estabelecer o lugar das tecnologias educativas na mediação pedagógica 

como ferramentas indispensáveis para ajudar os alunos no desenvolvimento de suas 

capacidades intelectuais. A escola precisa possibilitar a acessibilidade às tecnologias 

digitais. O professor precisa aprender a trabalhar com outras linguagens: visuais, sonoras, 

audiovisuais: ter domínio da linguagem informacional e das lógicas e modos de lidar com 

o conhecimento das tecnologias digitais; desenvolver habilidade de articular as aulas com 

as mídias e multimídias; melhorar a forma de comunicação com os alunos, com os outros. 

g) Cabe à escola e aos professores ensinar e praticar valores e atitudes, em práticas 

compartilhadas: uma pedagogia para pensar e atuar eticamente. Conceitos morais e modos 

de agir podem ser aprendidos de forma intencional por meio de situações concretas para 

refletir sobre valores e atitudes. Desse modo, práticas de educação moral são vivenciadas 

nas formas de utilização do espaço físico e dos objetos da escola, nas normas de 

convivência e de relacionamento, na compreensão do ponto de vista do outro, na 

colaboração em tarefas coletivas, na atribuição e cobrança de responsabilidades, na 

compreensão dos diversos papéis sociais na escola e na comunidade. 

h) É necessário pensar numa escola que integre professores e alunos na formação 

de uma visão crítica e transformadora da realidade. Para isso, convém problematizar os 
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conteúdos ligando-os à realidade concreta dos alunos, envolvê-los na reflexão sobre 

problemas cruciais do mundo contemporâneo (sustentabilidade, consumo, cidadania 

critica, etc.)  

i) Na formação de professores é preciso atenção ao desenvolvimento de 

personalidade (como educadores). A autenticidade e credibilidade que um professor passa 

é condição para ele poder orientar o desenvolvimento da personalidade dos alunos. Para 

isso, a formação de professores pode ajudar na construção de um código de ética pessoal e 

de convicções sólidas em relação ao papel do ensino e do conhecimento na formação dos 

alunos. É assim que o professor pode transformar-se num modelo vivo da relação com o 

conhecimento e, desse modo, influenciar positivamente nos motivos individuais e sociais 

dos alunos para o estudo. 

j) Um programa para a escola precisa incluir a atuação decisiva dos sistemas de 

ensino nas questões intraescolares: instalações físicas (prédio), equipamentos, recursos 

didáticos, biblioteca, instalações para educação física; clima e ambiente de trabalho; ajuda 

aos professores na organização do conteúdo e no domínio de boas metodologias de ensino; 

direção eficiente e coordenação pedagógica, especialmente assistência direta ao professor 

na sala de aula; formação continuada dos professores na situação de trabalho. 

Estes itens de um programa pedagógico para a escola pública sugerem um roteiro 

para se pensar os saberes docentes que formam a identidade profissional de professores: a) 

conhecimento do conteúdo; b) domínio da metodologia de ensino: conhecimento 

epistemológico e pedagógico-didático do conteúdo; c) conhecimento e sensibilização em 

relação às características individuais e sociais em sua relação com a aprendizagem escolar; 

d) conhecimento e sensibilização em relação às práticas socioculturais e institucionais que 

atuam (intervêm) na mediação pedagógica e nas interações pedagógicas com o conteúdo; 

interiorização de características pessoais e profissionais da profissão professor 

 

Conclusão 

 O objetivo do texto foi apresentar e discutir as atuais políticas educacionais e 

curriculares, destacando seu posicionamento sobre objetivos e formas de funcionamento 

das escolas. Os documentos oficiais de orientação dessas políticas, ao firmar escolhas 

equivocadas em torno das funções clássicas da escola de instrução e socialização e, por 

consequência, entre os objetivos de instrução e os de atendimento à diversidade 

sociocultural, levam à desfiguração das funções sociais da escola pública, com 

incontáveis prejuízos às camadas pobres da sociedade. A partir da pergunta: “para que 
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servem as escolas destinadas às camadas pobres da sociedade” e da crítica das respostas 

a essa pergunta, propõe-se aos educadores e pesquisadores a denúncia da escola que 

privilegia apenas as políticas de proteção social aos pobres e a integração social, pondo 

em segundo plano o trabalho com o conhecimento e a formação dos processos psíquicos 

superiores. O autor posicionou-se pelo entendimento de que justiça social na escola se 

assegura pelo acesso a todos aos conteúdos culturais/científicos – ciência, arte, filosofia 

– como meios de promoção e ampliação do desenvolvimento dos processos psíquicos 

superiores, em articulação direta com as práticas socioculturais vividas pelos alunos. 

 Há um segmento numeroso de educadores que acredita no valor da escola como 

lugar de formação cultural e científica e de promoção do desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e moral e, portanto, na importância dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Faço parte dessa crença e acredito que faz diferença o empenho da sociedade, dos 

educadores verdadeiramente empenhados em fazer justiça social, das comunidades 

locais, em favor de um sistema de ensino voltado para os conhecimentos e para a 

formação das capacidades cognitivas, especialmente para os segmentos da população 

excluídos de bens materiais, culturais e das condições mínimas de cidadania. Defendo 

que a especificidade da escola é tornar acessível a todas as crianças, jovens e adultos, a 

apropriação dos saberes da cultura, da ciência, da arte, desenvolvendo na sala de aula 

práticas pedagógico-didáticas adequadas a esse propósito básico, inclusive articulando 

essas práticas com as práticas socioculturais e institucionais.  

Trata-se de uma cultura crítica, assegurada por uma escolarização que possibilita 

a reflexividade, a análise crítica do mundo, em situações didáticas em que os conteúdos 

sejam compreendidos como integração de conhecimentos disciplinares e cotidianos, 

entre o conhecimento teórico e os conhecimentos gerados nas redes relações sociais em 

que vivem os alunos. Esse propósito está diretamente conectado ao ensino de 

conteúdos, mas estes têm a função de promover o desenvolvimento das capacidades 

intelectuais dos alunos, ou seja, ensinar a pensar, ajudar o aluno a ter um pensamento 

autônomo. Estou convicto de que uma escola desprovida de conteúdos culturais 

substanciosos e densos reduz as possibilidades dos pobres de ascenderem ao mundo 

cultural e ao desenvolvimento das capacidades intelectuais, e com isso, a escola não 

promove a justiça social que pode vir da educação e do ensino.  

Para tudo isso, defendo a urgência de um consenso nacional entre educadores, 

dirigentes de órgãos públicos, políticos, pesquisadores, sindicatos, sobre a importância 

da valorização profissional e intelectual dos professores, a partir da atenção àqueles que 
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atuam nos anos iniciais da escolarização. São eles os agentes centrais da qualidade do 

ensino e da educação. Se a educação escolar obrigatória é a base cultural de um povo, 

então são necessários professores que dominem os conteúdos da cultura e da ciência e 

os meios de ensiná-los, a par de usufruírem de condições favoráveis de salário e de 

trabalho, bagagem cultural e científica, formação pedagógica, auto-estima e segurança 

profissional. 

Reitero,  finalmente, itens de um PACTO PELA EDUCAÇÃO PÚBLICA DOS 

EDUCADORES PROGRESSISTAS, como parte da militância de todos os que 

acreditam no valor da escola pública, especialmente para as camadas pobres da 

sociedade:  

 Um movimento nacional de reflexão sobre a pergunta: para que servem as 

escolas, principalmente as destinadas às camadas pobres da sociedade. 

 Estruturação de um sistema nacional de educação na forma de um sistema 

único de educação pública, elevando substantivamente os índices de 

financiamento público da educação. 

 Adoção efetiva de medidas propiciadoras de salário digno, carreira 

profissional, condições de trabalho, condições de permanência dos 

professores em uma só escola com 40h.  

 Reconhecimento da importância dos conteúdos de ensino no seu papel de 

formação do desenvolvimento mental dos alunos, compatibilizados com as 

práticas socioculturais trazidas pelos alunos, assegurando que os professores 

estejam preparados para trabalhar nessa orientação. 

 Atuação do MEC e das secretarias da educação nas questões intra-escolares, 

especialmente: instalações físicas adequadas, equipamentos, material 

didático; formas de gestão pedagógica e curricular; aprimoramento das 

metodologias de ensino e procedimentos da aprendizagem; atividades de sala 

de aula que assegurem qualidade e substantiva do aproveitamento escolar 

para todos os alunos.  

 Ações imediatas dos sistemas de ensino na capacitação de formação 

continuada que assegurem a todos os professores, especialmente os da 

Educação Infantil e Anos iniciais: domínio de conteúdos que irão ensinar às 

crianças; articulação das metodologias de ensino com os conteúdos; 

apropriação de elementos de uma cultura geral abrangente (arte, 
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conhecimentos gerais); domínio de meios de utilização das tecnologias 

digitais. 

 Revisão imediata da legislação sobre a formação de educadores em 

articulação com as universidades: preparação específica de pedagogos 

especialistas (ao menos um coordenador pedagógico em cada escola); 

reformulação das diretrizes para a licenciatura para docência na Educação 

Infantil e Ensino Fundamental (com reforço nos conteúdos); revisão do 

formato curricular das licenciaturas para docência no Ensino Fundamental II 

e Ensino Médio. 

 Campanha nacional contra a formação de professores em massa em 

programas de educação a distância; luta em favor de uma sólida formação 

cultural e científica nos cursos de formação inicial e continuada, limitando o 

ensino a distância a recurso complementar de formação. 
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